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ÚVOD 

Za téma diplomové práce si její autorka zvolila „Bezdomovectví jako fenomén současné 

společnosti v regionálních podmínkách m sta Brna“. Nejvýznamn jší motivací k výb ru 

tématu diplomové práce bylo pracovní zam ení autorky. Pracuje v M stském st edisku 

krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni Centra sociálních sluţeb, 

p. o. v Brn  na pozici sociální pracovnice. Jejím hlavním posláním je pomáhat lidem, kte í 

se ocitli bez domova, a to jak muţ m, tak ţenám. Nejd leţit jší pomoc spat uje v p ímé 

a cílené sociální práci s lidmi, kte í se ocitli v této obtíţné sociální situaci. 

Fenomén bezdomovectví vyvstal do podv domí ve ejnosti po revolučních událostech 

v listopadu 1989, kdy došlo k privatizaci podnik  a jejich ubytoven, propoušt ní pracují-

cích a lidí z v zení po prezidentské amnestii. V současné dob  je problematika spojena 

s tématem p edraţených ubytoven, dluhy a nízkými p íjmy. Člov k, který nemá dostatek 

finančních prost edk  na uhrazení bydlení, se zadluţuje. Pomalu roztáčí dluhovou spirálu, 

kterou nedokáţe zastavit, p ichází o st echu nad hlavou a stává se bezdomovcem. P íčinou 

ţivota na ulici není jen ztráta bytu, ale i závislost, zdravotní problémy, stá í a kriminalita.  

Není nic p ekvapujícího potkat tyto osoby v ned stojných podmínkách na nádraţí, spící 

v parku na lavičce nebo pod mostem, p ehrabující odpadkové koše a posedávající v teple 

nákupního centra. Ţivobytí si nejčast ji tito lidé opat ují ţebráním a krádeţemi. Jejich ţi-

vot je mnohokrát spojen s konzumací levného alkoholu a drog. Často zapáchají, neboť ne-

dodrţují dostatečnou hygienu. Nep íjemný pohled i zápach eší v tšina osob co nejrychlej-

ším únikem z jejich společnosti.  

Hluboký propad na společenském ţeb íčku m ţe potkat kaţdého bez rozdílu vzd lání, 

v ku a bohatství. D leţité je co nejd íve takové osob  podat pomocnou ruku. Takovým 

záchytným bodem m ţe být Krizová pomoc nebo noclehárna, které poskytují bezpečné 

a teplé místo na p ečkání noci, základní sociální poradenství a sluţby uspokojující základní 

pot eby člov ka (hygiena, strava, zdravotní pomoc). Tyto sluţby p edstavují jakýsi odra-

zový m stek, neboť i ode dna se lze odrazit. 

Obsahem teoretické části je definování pojm  bezdomovec, bezdomovectví, domov, byd-

lení a chudoba. Je zde rozebrán vztah tématu diplomové práce k sociální pedagogice, 

popsána legislativa a typologie bezdomovectví. V kapitole zabývající se p íčin bezdomo-

vectví a bariérami návratu do b ţné společnosti je velká část v nována rodin , která je 

zdrojem prvotních vzor  chování a postoj , které mohou p ispívat k proţívání ţivota zp -
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sobem vedoucím jedince na okraj společnosti. Další podstatná část p íčin a bariér je v no-

vána absenci stálého bydlení a ţivotu v nep im ených bytových podmínkách, nap . uby-

toven, jejichţ problémové prost edí a špatná kvalita mnohdy p ispívají k faktu, ţe nejen 

d ti, ale i dosp lí berou tuto skutečnost jako nem nnou ţivotní realitu, která m ţe také 

p ispívat k proţívání ţivota zp sobem vedoucím jedince na okraj společnosti. Jsou zde 

rozebrány moţnosti pomoci prost ednictvím prostupného modelu bydlení „Huousing re-

dy“, „Housing first“ pro jednotlivce s duální a vícečetnou diagnózou a „Rapid Re-

 Housing“ pro rodiny s d tmi. Zmín né modely jsou povaţovány za nejefektivn jší pro-

st edek ukončování bezdomovectví.  Záv rečná část teoretické práce pojednává o pomoci 

ve m st  Brn  od komunitního plánování aţ po konkrétní zp soby pomoci. Krom  dlou-

hodobé a jiţ zavedené pomoci sociálních sluţeb v oblasti uspokojování základních pot eb, 

prostupného bydlení či poradenství je zde pojednáno o zcela nových projektech, nap . 

o pilotních projektech „Rapid Re-Housing“ pro rodiny s d tmi, „Housing first“, o sdíleném 

bydlení pro seniory, o poskytnutí stravy z provozoven ve ejného stravování zdarma a dal-

ších projektech, které poskytují pomoc nejen osobám bez domova, ale i jejich čty nohým 

kamarád m.   

V empirické části jsou popsány výzkumné cíle, výb r respondent  a prost edí výzkumu. 

Informuje o pouţitém výzkumném nástroji, sb ru dat, zpracování a analýze. 

Z metodologického hlediska je vyuţito kvantitativního výzkumu. Výzkumným nástrojem 

je dotazníkové šet ení, které mapuje p íčiny bezdomovectví a moţné bariéry p i návratu do 

b ţné společnosti osob uţívajících sociální sluţbu Noclehárna a Krizová pomoc 

v M stském st edisku krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni. Záv -

rem budou navrhnuta praktická doporučení, která by m la p isp t v sociální práci ke zmír-

n ní t chto bariér.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  Základní pojmy pouţité v práci 1.1

Bezdomovec, bezdomovectví  

Slovo „bezdomovec“ bylo ve společnosti vţdy pouţíváno pro označení člov ka, který byl 

zt lesn ním chudoby a bídy v naší společnosti a „bezdomovectví“ jako extrémní podoba 

tohoto jevu (Schwarzová in Matoušek a kol., 2010, s. 315).  

I v současnosti se m ţeme v literatu e setkat s jistou opatrností ke správnému definování 

situace, projevuje se zejména popisem vn jší situace a okolností.  

Lidé na okraji společnosti, jejichţ společným jmenovatelem je ztráta domova a ţivot na 

ulici, jsou společností označováni jako „bezdomovci“. Takové označení člov ka m ţe 

v sob  ukrývat pejorativní význam. Proto o nich m ţeme hovo it jako o „osobách bez do-

mova“ nebo o „ osobách bez p íst eší“. V profesní oblasti je slovo bezdomovec stručné 

a výstiţné. Naopak ve ejnost je srovnává s lidmi, kte í nepracují, jsou opilí, ţijí na nádraţí 

a mají problémy se zákonem (Matoušek a kol., 2010, s. 315). 

Bezdomovci nejsou jen osoby bez stálého bydlení, bez zam stnání, od íznuti od zdroj  

obţivy, ale i osoby ţijící v ned stojných podmínkách, sociálních za ízeních, jsou to téţ 

osoby, jimţ hrozí ztráta bydlení. Stav bezdomovectví je v tšinou následek alkoholismu, 

nezam stnanosti, nemoci, duševní poruchy, nezvládnutím p echodu z ústavu do b ţného 

ţivota p ípadn  konflikt mezi manţeli. Zdravotní péče je pro n  t ţko dostupná, mnozí 

nemají osobní doklady a zam stnavatelé je mohou snáze vyuţívat (Matoušek, 2003b s. 34). 

Bezdomovce m ţeme definovat také jako „osobou bez trvalého bydliště nebo osobou bez 

p íst eší, která sice oficiálně trvalý pobyt má, ale z nějakého důvodu jej nechce nebo ne-

můţe uţívat. Takový člověk obvykle nemá ani zaměstnání a rodinu, resp. jeho vztahy 

s p íbuznými jsou natolik narušené, ţe zcela ztratily svou funkci. Nemá témě  ţádné vazby 

ke společnosti, zůstává izolován na jejím okraji“ (Vágnerová, 2002, s. 411). 

Bezdomovci nejsou jen muţi. Setkáváme se i s bezdomovectvím matek s d tmi, samotných 

ţen a d tí a v poslední dob  dochází k nár stu bezdomovectví celých rodin (Bayer, 2006, 

s. 4.).  

V českém právním ádu není pojem „bezdomovec“ zakotven. Zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních sluţbách hovo í o „osobách bez p íst eší“, nebo o „osobách v nep íznivé ţi-
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votní situaci“, která je spojená se ztrátou bydlení. Sociální oblast jim p ipisuje roli spole-

čensky nep izp sobivých občan  (Št chová, 2008, s. 21). 

Za d leţité povaţuji pojetí n kterých autor , kte í bezdomovectví dávají do roviny duševní 

a nestaví pouze na sociáln  materiálním uchopení tohoto jevu.  

Bezdomovce m ţeme v obecn jší rovin  definovat jako lidi, jimţ chybí „domov“, tedy 

nejen prostor poskytující ochranu proti fyzikálním vlivům, ale p edevším místo, kde máme 

pocit bezpečí a jistoty, kde se stýkáme se svými blízkými“ (Winterová in: Paulík, 2002 

s. 141). P edstavuje zdroj stimulace. Místo, ve kterém m ţeme v klidu rozebrat podm ty 

a vyrovnat se s nimi. Místo, jeţ pomáhá v ešení vlastní identity (Keller, 2011, s. 15−16).   

Domov m ţeme také definovat „jako chráněné, bezpečné místo, ke kterému většinu lidí 

v naší kultu e váţe silná emocionální vazba; zároveň místo intimního kontaktu s nejbliţšími 

lidmi“(Matoušek, 2003b, s. 57). 

Domov nep edstavuje jen st echu nad hlavou. Domovem se myslí místo, ve kterém ţije 

rodina, prost ednictvím které se člov k socializuje a postupn  začleňuje do společnosti. 

Je to místo, kam se člov k m ţe vracet, kde se cítí v bezpečí a m ţe odpočívat. P edpona 

„bez“ znamená zápor, jenţ naznačuje, ţe člov k „n co“ nemá, nap . „nemá domov“ (Hra-

decký, 2006, s. 3). 

Bydlení 

V oblasti bydlení se v souvislosti s problematikou bezdomovectví objevují n které základ-

ní pojmy, které rozlišují úroveň a míru zabezpečení této základní ţivotní pot eby – bydlení, 

azyl, p íst eší a úkryt. 

Bydlením člov k uspokojuje základní pot eby, které souvisejí s utvá ením skutečného do-

mova. V současnosti je moţné bydlet v bytech obecních, druţstevních, v osobním vlastnic-

tví a domech. Mezi mén  stabilní bydlení pat í podnájem a pronájem. Tyto dva zp soby 

bydlení p edstavují vyšší nestabilitu a vyšší ekonomické zatíţení. Lidi ţijící tímto zp so-

bem označujeme za potencionální bezdomovce.  

Novodobá historie bezdomovc  a bezdomovectví začíná po politických zm nách 

v listopadu 1989 jako d sledek p íchodu svobodné společnosti. V dob  komunistického 

Československa se o bezdomovectví a bezdomovcích nehovo ilo, p estoţe jiţ existovalo, 

ale jen latentn . Jednalo se o lidi bez vlastní rodiny, opoušt jící instituční prost edí, monté-

ry pracující na stavbách. V dob  p ed listopadem 1989 byla uzákon na povinnost pracovat, 
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lidé tak m li moţnost bydlet na podnikových ubytovnách. Na vlastní bydlení nedosáhli 

z nejr zn jších p íčin (Pr dková a Novotný, 2008, s. 9). Mnohdy je jen otázkou času, kdy 

se lidé ţijící v nejistých podmínkách ocitnou na ulici, n kdy k tomu dojde ze dne na den 

(Pr dková a Novotný, 2008, s. 14). Poté záleţí p edevším na osobních dispozicích, schop-

nostech a materiálních moţnostech t ch, kte í muší ešit podobnou situaci. 

Zákon o sociálních sluţbách zavedl termín azylové bydlení. Jedná se o dočasnou formu 

náhradního bydlení na p echodnou dobu osobám, které se ocitly v „nep íznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení“(§ 57 zákona č. 108/2006). 

Podle tohoto zákona sm ují sociální sluţby k dalším skupinám lidí. Vedle zjevného bez-

domovectví jde o další situace, nap . problematiku mladých dosp lých osob propušt ných 

z ústavní výchovy, problematiku domácího násilí, nebo matek s d tmi. Jsou to skupiny lidí, 

které laická ani odborná ve ejnost neoznačuje jako bezdomovce. 

Zákon upravuje další sociální sluţby poskytující bydlení nebo pobyt. Mnozí z klient  vyu-

ţívající takové sluţby by se bez moţnosti ešení nelehké ţivotní situace stali zjevnými 

bezdomovci. Jde o sluţby chrán ného bydlení, d m na p l cesty a v n kterých p ípadech 

domov pro seniory (§ 49, 51, 58 zákona č. 108/2006). 

Bezdomovci byli zákonem o sociálních sluţbách pojmenováni jako osoby bez p íst eší, ale 

zákon jiţ nedefinoval, koho tímto názvem míní.  Také zde není definován pojem p íst eší. 

Lze diskutovat o tom, co m ţe být p íst eším. Stan, zahradní chata, garáţ, sklep, kanali-

zační potrubí, most, tramvaj, ubytovna a mnoho dalších míst, kam se uchylují bezdomovci. 

Na otázku, kde je hranice mezi p íst eším a nep íst eším, je stále t ţko odpov d t (Hra-

decký, 2006, s. 3). Jedná se o dočasná, nebo trvalá „neoficiální“ místa, která pomáhají za-

mezovat komplikacím daného stavu (nap . zdravotní komplikace p ípadn  umrznutí 

v zimním období). 

P íst eší jsou veškerá za ízení, jeţ poskytují st echu nad hlavou. Na rozdíl od trvalého nebo 

dočasného bydlení nejsou stavebním ú adem k tomuto účelu kvalifikována (Tomeš, 2011, 

s. 251). 

Nový občanský zákoník (Zákon 89/2012 Sb.) opustil úpravu bytových náhrad. Pojmy jako 

náhradní byt, náhradní ubytování, nebo p íst eší v novém občanském zákoníku nenajdeme. 
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Chudoba 

Extrémním p ípadem nerovnosti je chudoba, jejíţ d sledky ze sociáln  patologického hle-

diska stojí často na samém začátku et zce „sociáln  deviantního chování“ vyvolávajícího 

bezdomovectví, závislosti a další neţádoucí jevy. Jedná se o stav, kdy se osoba „dostává 

pod hranici ţivotního minima“ (Kraus a Hroncová, 2007, s. 260). 

Chudobou lze označit stav, ve kterém jedinci nejsou schopni si opat it prost edky 

k zajišt ní své existence, p edstavující základní ţivotní nutnost ve společnosti. Nemají do-

statečné p íjmy, kterými by uspokojili základní pot eby, zajistili ţivotní podmínky, a kdy 

p íjmy nelze z objektivních p íčin zvýšit (invalidita, stá í, péče o dít  aj.). Nedisponuje 

majetkem či zdroji, které by mu mohly zajistit prost edky v takové výši, která je společnos-

tí uznaná za minimální (Ţiţková in Krebs, 1997, s. 85). Chudobu lze vnímat jako psychic-

kou, sociální a materiální deprivaci (tzv. multidimenzionální deprivaci). Z materiální nouze 

lze odvodit fyziologickou neuspokojenost „jako nedostatek fyziologické pohody a nemo-

ci“, ale také psychickou a sociální deprivaci. Je tedy patrné, ţe materiální nedostatek se 

m ţe odrazit v psychické a sociální oblasti (Mareš, 2004, s. 24). 

Chudobu, která je společným jmenovatelem všech bezdomovc , lze rozd lit: 

 Absolutní − bez dostatečných prost edk  nutných k p eţití 

 Relativní – nedosaţení určitého ţivotního standardu společnosti (nap . pr m rná 

mzda)  

 Subjektivní − je dána individuálními nároky na ţivotní úroveň 

 Objektivní −  p íjem je pod hranicí ţivotního minima 

(Pr dková a Novotný, 2008, s. 30−31) 

N kdy je označována jako politická chudoba, kdy sama osoba z d vodu v ku, 

zdraví, ztráty zam stnání nem ţe zabezpečit sebe a svou domácnost (Kraus 

a Hroncová, 2007, s. 260).  Vztah sociální pedagogiky k tématu bezdomovectví 1.2

Sociální pedagogika nepat í mezi nové pedagogické disciplíny. Začala se formovat jiţ na 

začátku 19. století. Nová pedagogická disciplína byla siln  ovlivn na filozofií, pedagogi-

kou a vznikem sociologie, jejíţ zakladatel August Comte zd razňoval úlohu společnosti ve 

výchov  jednotlivce v pr b hu celého ţivota, p ičemţ výchova má zohledňovat její pot e-

by (Hroncová a kol., 2008, s. 81−83). Sociální pedagogika se zam uje na výchovu člov -
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ka jako celku (Cipro, 1984, s. 8), p edevším pak na uplatn ní člov ka ve společnosti 

(Hroncová a kol., 2008, s. 81−83). Výchova jako taková je specificky lidská činnost, která 

provází lidskou společnost od prvopočátku. Významn  tak p ispívá k jejímu kulturnímu 

a ekonomickému rozvoji v pr b hu celého historického vývoje (Cipro, 1984, s. 8).   

Ve druhé polovin  19. století dochází v sociální pedagogice ke spojení výchovných snah se 

sociální pomocí (Hroncová a kol., 2008, s. 81−83). P esto v pedagogických disciplínách 

sociální pedagogika nezakotvila jako jeden ze st ţejních obor , ale spíše jen jako okrajová 

disciplína. Teprve události  listopadu 1989 umoţnily konfrontaci vzr stajících sociálních 

problém  v naší zemi se zkušenostmi zemí západní Evropy. Tyto skutečnosti umoţnily 

porevoluční rozvoj tohoto v dního oboru (Bakošová, 1994 s. 5).  

Sociální pedagogika jako ţivotní pomoc je pozitivní pedagogikou, jejímţ cílem je 

v systému komplexní péče poskytnout pomoc d tem, mládeţi a dosp lým pomocí hledání 

optimálních forem pomoci a kompenzací nedostatk . Cílem je p em na lidí a společnosti 

prost ednictvím výchovy. Jde o proces výchovné péče a ochrany sm ující k integraci 

a stabilizaci osobnosti (Bakošová, 2008, s. 58). 

Sociální pedagogika se zam uje na n kolik cíl .  Mezi cíle, které jsou uplatňovány 

v oblasti lidí bez domova a lidí ohroţených vyloučením, pat í zejména kompetence preven-

tivní a poradenské. 

Kompetence preventivní, kterými se sociální pedagogika snaţí p edcházet problém m, 

zasahují do univerzální a sekundární prevence. Sociální pedagog se zam uje v oblasti uni-

verzální prevence na optimální rozvoj jedince, na p ekonávání bariér a ve společnosti se 

snaţí vytvá et atmosféru pochopení a p ijetí problému. V sekundární prevenci se zam uje 

na pomoc úzkému okruhu lidí, poskytuje pozitivní p íklady společenského chování. Jde 

p edevším o osoby, které p icházejí ze sociáln  znevýhodn ného prost edí, jeţ mají své 

neţádoucí chování naučené z rodiny, ve které vyr stali, ale také od svých vrstevník . Prá-

v  v této oblasti mohou sociální pedagogové pomáhat. 

Mezi další d leţité kompetence v pomoci znevýhodn ným a ohroţeným osobám pat í 

kompetence poradenská. Tato kompetence vychází ze schopnosti sociálního pedagoga 

v oblasti naslouchání a empatie.  Jeho úkolem není ukázat p ímou cestu klientovi, ale dává 

moţnosti výb ru společn  s upozorn ním na moţné d sledky. Klient by m l mít dostatek 

času na svobodné rozhodnutí pro nejlepší moţnost ešení své ţivotní situace ( Bakošová, 

2008, s. 193−195). 
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Dalším východiskem pro sociálního pedagoga m ţe být učení J. A. Komenského, které 

p edpokládá, ţe edukátor je „schopný působit nejen vědomostmi, ale i srdcem“. Takový 

model nejen humanizuje, ale i obohacuje celou edukaci o kvalitativní rozm r (Balvín, 

2013, s. 51).     

Lze tedy íci, ţe sociální pedagog je odborník, který je vzd lán ve vysokoškolském magis-

terském oboru pedagogika se zam ením na sociální pedagogiku po teoretické i praktické 

stránce. Jeho kompetence spočívají p edevším v pomoci a podpo e, dosp lým osobám 

v situacích p i vyrovnání deficitu socializace, hledání moţností ke zlepšení kvality ţivota 

prost ednictvím poradenství, prevence a vzd lávání (Bakošová, 2008, s. 192). Hledá opti-

mální formy „ pomoci člověku v jeho ţivotní dráze v různých typech prost edí“, snaţí se 

„vytvá et výchovně hodnotné podměty a kompenzovat nedostatky“ (Bakošová, 1994, 

s. 10). 

Lze s pokorou íci, ţe sociální pedagogika je oborem mnoha tvá í. Má značný potenciál, 

jehoţ prost ednictvím lze obohatit nejen sebe, ale i druhé v oblasti kvality ţivota, vzd lá-

vání, proţívání a vnímání.  

Absolventi studijního oboru sociální pedagogika nacházejí uplatn ní v ad  oblastí lidské 

činnosti. Osobám ohroţeným vyloučením a lidem bez domova pomáhají sociální pedago-

gové pracující p edevším v sociálních sluţbách. Zde vystupují zejména jako sociální pra-

covníci, sociální kuráto i či metodici. 

Spojitost sociálního pedagoga vystupujícího v roli sociálního pracovníka, který pomáhá 

lidem bez domova, nebo lidem ohroţeným vyloučením je postavena na mnoha aspektech, 

které se navzájem prolínají. V či t mto lidem vystupuje jako rovnocenný partner, pomáha-

jící p i ešení jejich tíţivé sociální situace (Pr dková a Novotný, 2008, s. 65). M ţe být 

jedinou osobou, která poznala klientovu ţivotní situaci do hloubky a která není p ístupná 

jiným zúčastn ným profesionál m. Hledá obraz ţivotní situace člov ka, kterému má 

v souladu s ním nabídnout vhodnou a účinnou pomoc. Neţ zasáhne do ţivota klienta, musí 

nasbírat a ut ídit a porozum t d leţitým fakt m, „jejichţ analýza pomůţe nalézt nejlepší 

moţné ešení problémové situace.“ Teprve poté m ţe společn  s klientem hledat výcho-

diska a ešení vzniklého stavu (Janebová a Smutek, 2008, s. 13−15).  Svými znalostmi, 

zkušenostmi a dovednostmi pomáhá p i rozvoji a také p i ešení konflikt  klienta se spo-

lečností, pop ípad  ešení jejich následk . Vede ho ke své odpov dnosti. Hledá zp soby 

zapojení klienta do procesu ešení jeho problému, kontaktuje další pot ebné odborníky. 
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P sobí na klienta tak, aby byl schopen vy ídit si všechny dávky a sluţby sociálního zabez-

pečení, na které má nárok. Povinností sociálního pracovníka je i poučení klienta o povin-

nostech, které mu plynou z nabytých sluţeb a dávek (Matoušek, 2003a, s. 369–370).  

Další moţností uplatn ní sociálního pedagoga je terénní práce. V terénní práci je hlavním 

úkolem navázat s cílovou skupinou kontakt a vytvo it vztah d v ry. Aktivn  vyhledává 

cílové osoby, kterým nabízí informace v podob  materiální pomoci (ošacení, hygiena), 

potravinového balíčku nebo letáku popisujícího moţnou pomoc organizace dotyčné osob . 

Balíčky symbolizují snahu pomoci, která je realizována formou základního sociálního po-

radenství. Terénní sociální práce je proces dlouhodobý vyţadující trp livost, i kdyţ roz-

hodnutí klienta se m ţe jevit absurdn  (Marek a kol., 2012, s. 116−119). „Klient, který se 

dostaví do zmíněného za ízení, je motivován a pracovník mu je schopen více poradit“ (Ma-

rek a kol., 2012, s. 119). Sociální pedagog a další pracovníci za ízení mohou p edstavovat 

prvotní vzory, se kterými se bezdomovec setkává mimo komunitu.  Je pro n j d leţité sa-

motné p ijetí (Vágnerová a kol., 2013, s. 226−227). Role prost edí hraje v sociální pedago-

gice d leţitou úlohu. Situační role vychází z p edpokladu, ţe výchovná situace se vţdy 

odehrává v konkrétním prost edí, které vytvá í kulisu (po stránce prostorové, v cné 

a osobnostn  vztahové). Tato kulisa a okolní podmínky mohou p sobit na jedince pozitiv-

n  či negativn : nap . vst ícný p ístup zam stnanc , dostatek času na sociální poradenství, 

pro dodrţování hygieny dostatek sprch a teplé vody, čisté prost edí atd. Výchovná role 

prost edí spočívá v ovlivňování jednání konkrétním prost edím. Výchovná funkce prost e-

dí p ispívá k rozvoji osobnosti (Kraus a Sýkora, 2009, s. 26). „Sociálně pedagogický p í-

stup k prost edí znamená tedy snahu posilovat a upevňovat kladné formativní vlivy pro-

st edí, takové, které jsou v souladu s výchovnými záměry a eliminovat resp. p edcházet 

působení vlivů negativních“ (Špičák in Kraus a Sýkora. 2009, s. 26). Součástí práce soci-

álního pedagoga je také prevence provád ná osv tovou činností. Klient je informován 

a upozorňován na moţná rizika pobytu „na ulici“, na strategie p eţití a nové sluţby. Na 

základ  zjišt ných údaj  je zajišťován kontakt s okolní společností a plánován pr b h te-

rénní práce v míst . Analýzy dat slouţí pro orientaci v problematice, výzkum nebo mohou 

slouţit jako podklad pro vznik nové sociální sluţby (Marek a kol., 2012, s. 120−121). „In-

formacemi můţe změnit myšlení ve ejnosti, aby byla ochotnější p ijmout navracející se 

bezdomovce zpět“ (Marek a kol., 2012, s. 128). 
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 Legislativa 1.3

Povinností státu je na principu solidarity pomoci lidem, kte í se ocitnou v nouzi. Pomoc je 

moţná prost ednictvím legislativy, sociálních dávek a sociální práce.  

Podle platné legislativy má kaţdý občan zaznamenané trvalé bydlišt  v občanském pr ka-

zu. Podle zákon  neexistují v naší zemi ţádní bezdomovci. Mnozí z nich se ale nezdrţují 

v míst  svého trvalého pobytu. Tato skutečnost jim p ináší mnohé komplikace p i uplatňo-

vání zákonných nárok  (Haasová, 2005, s. 26). Neboť pomoc poskytovaná státem je vázá-

na na místo trvalého pobytu občana. „Tento institut je tedy poskytovateli sluţeb pro bez-

domovce velmi kritizován“ ( Pr dková a Novotný, 2008, s. 32). Osoba, která neţije v míst  

trvalého bydlišt , ztrácí veškeré moţnosti poskytované Ú adem práce, nap . dávka hmotné 

nouze, podpora v nezam stnanosti, účast v rekvalifikačním kurzu, atd. (Hradečtí, 2006, 

s. 38).  D leţité je uv domit si, ţe mnohdy bezdomovci ţijí bez jakýchkoli doklad . Zís-

kání nových doklad  je pro bezdomovce finančn  náročné, pom rn  zdlouhavé a namáha-

vé. Zpravidla nejsou schopni si je sami za ídit. Mnohdy nejsou pro n  ani d leţité, mají 

jiné starosti. Nejednou se u nich projeví „chorobný strach z jednání na ú adech“ (Hála, 

2005, s. 35). Proces vy izování osobních doklad  je sloţitý a v kompetencích ú ad  ani 

v mnoţství formulá  se neorientují. Velkým problémem je i pocit, ţe veškeré pohledy 

p ítomných lidí jsou up eny na n . P edstava poníţení je odradí a sankce za absenci dokla-

d  nehraje roli. „Takového bezdomovce tak ka nic nedonutí k návštěvě ú adu, a proto je 

nutná osobní asistence“ (Pr dková a Novotný, 2008, s. 33). Obsílky ze správních ú ad  

a soud  jsou zasílány na adresu trvalého pobytu, kde se osoby nezdrţují, čímţ vznikají 

další problémy. Za nep evzetí zásilky a nerespektování dalších rozhodnutí hrozí sankce 

(Hradecký, 2006, s. 3). Zákon s takovou situací nepočítá. Moţnost, kam si mohou nechat 

posílat zásilky, nabízí Česká pošta. Jedná se o sluţbu „Výhrada odnášky“, která umoţnuje 

zdarma zanechat zásilku na pošt , kde si ji adresát vyzvedne (Plná schránka upozorn ní, ţe 

byt je prázdný. 1999). 

M ţeme souhlasit s tvrzením, ţe n kte í bezdomovci utíkají p ed problémem a z vlastního 

rozhodnutí nep ijímají nebo neotevírají poštu (Pr dková a Novotný, 2008, s. 33).  

Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky zajišťuje zá-

kladní ţivotní podmínky všem občan m. Zaručuje jim určitá práva. „Kaţdý kdo je 

v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních 
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ţivotních podmínek“(Listina základních práv a svobod, 1993, čl. 30, odst. 2). Pro bezdo-

movce, který je bez občanského pr kazu a spí schovaný n kde venku, „však jako by tato 

práva neexistovala“ (Pr dková a Novotný, 2008, s. 33). Článek 31 Listiny základních práv 

a svobod íká, „ţe kaţdý má právo na ochranu zdraví“ (Listina základních práv a svobod. 

1993, čl. 31). P esto je pro lidi ţijící na ulici zdravotní péče t ţko dostupná. Mají dluhy na 

zdravotním pojišt ní, chybí jim osobní doklady a pr kazy zdravotní pojišťovny (Pr dková 

a Novotný, 2008, s. 33). Není-li zdravotní stav akutní, léka  často bezdomovce odmítne 

ošet it (Matoušek a kol., 2010, s. 323).  

Vyhláška č. 120/1976 Sb. o mezinárodním paktu o občanských a politických právech 

a Mezinárodním paktu o hospodá ských, sociálních a kulturních právech uvádí, ţe „Státy 

[…] uznávají právo kaţdého jednotlivce na p imě enou ţivotní úroveň pro něj a jeho rodi-

nu, zahrnujíce v to dostatečnou výţivu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování ţivotních 

podmínek“ (Vyhláška 120/1976 Sb. čl. 11, odst. 1). 

Všeobecná deklarace lidských práv, která byla p ijata 10. 12. 1948 Valným shromáţd ním 

OSN, garantuje kaţdému občanovi lidská práva proto, ţe je člov kem. Setkáváme se 

s porušováním a neochotou je plnit, p estoţe se stát zavázal k jejich dodrţování. Dodrţo-

vání lidských práv se týká i osob bez p íst eší, majetku, doklad  a trvalého pobytu (Jirušek 

in Pr dková a Novotný, 2008, s. 34). 

Společné memorandum o sociálním začleňování bylo podepsáno v Bruselu 18. prosince 

2003. Jeho úkolem je p enos cíl  EU do národní politiky. Memorandum se zabývá otázkou 

sociálních byt , procesem vyt sňování zranitelných skupin a bezdomovectvím. Osahuje 

výzvy boje se sociálním vyloučením a chudobou (Společné memorandum o sociálním za-

čleňování, 2004). 

Strategie sociálního začleňování 2014–2020 je rámcový dokument popisující prioritní té-

mata pro oblast sociálního začleňování. Dokument integruje a doplňuje existující strategic-

ké a další dokumenty zabývající se sociálním začleňováním.  Ukazuje sm r ubírání moţ-

ného ešení sociálního vyloučení. Strategie poukazuje na nutnost zavád t konkrétní opat e-

ní a posílení společenské soudrţnosti.  Je zde poukázáno na to, ţe p estoţe v České repub-

lice není podíl výdaj  na sociální ochranu z HDP v porovnání s ostatními zem mi Evrop-

ské unie tak vysoký, má nejniţší míru chudoby ze zemí Evropské unie. Nízká míra chudo-

by je efektivn  ovlivňována sociálními transfery (Strategie sociálního začleňování 2014-

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=4&idBiblio=33345&nr=120%7E2F1976&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=4&idBiblio=33345&nr=120%7E2F1976&rpp=15#local-content
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2020, 2014, s. 7−8). Míra chudoby se v České republice pomocí jejich distribuce sníţila 

z 39 % na 8 % a v d sledku nepostihuje širší kategorie populace (Trbola a Sirovátka, 2006, 

s 10). K problematice bezdomovectví je ve Strategii uvedeno, ţe existují v současném sys-

tému slabiny. Chybí preventivní nástroje, které by p edcházely ztrát  bydlení, a to zejména 

protidluhová opat ení a prevence vyst hování. Klade si za cíl zvýšení dostupnosti bydlení 

pro tuto cílovou skupinu pomocí stávajícího bytového fondu, podporou výstavby nájem-

ních byt  a pomocí program  prevence ztráty bydlení (Strategie sociálního začleňování 

2014−2020, 2014, s. 42). 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Upravuje 

podmínky poskytování podpory a pomoci osobám, které se ocitnou v nep íznivé sociální 

situaci. Je zde kladen d raz na spolupráci mezi uţivatelem a poskytovatelem. Uţivatel p e-

bírá spoluodpov dnost „za ešení nep íznivé sociální situace a závislosti na sociálních 

sluţbách“ (Čámský, Sembdner a Krutilová, 2011, s. 16). Novou součástí zákona jsou 

Standardy kvality sociálních sluţeb, které jsou zam eny na respektování práv uţivatel  

a lidskou d stojnost. 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi nabyl účinnost 1. ledna 2007. Upravuje 

poskytování pomoci osobám, které se ocitli v hmotné nouzi, pomáhá p ed sociálním vy-

loučením. Pomoc je uskutečňována prost ednictvím dávek v hmotné nouzi a vychází 

z p edpokladu, ţe „kaţdá osoba, která pracuje, se musí mít lépe neţ ta, která nepracuje, 

pop ípadě se práci vyhýbá“ (Systém pomoci v hmotné nouzi In Pomoc v hmotné nouzi, 

2015). Zákon definuje systém pomoci v hmotné nouzi a vymezuje, která osoba je v hmotné 

nouzi a která není. Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou p ísp vek na ţivobytí, doplatek 

na bydlení a mimo ádná okamţitá pomoc. Doplatek na bydlení v p ípadech hodných 

zvláštního z etele m ţe být poskytnut na uhrazení pobytu v za ízeních sociálních sluţeb, 

nap . noclehárna a azylové bydlení, které p edstavují jakési záchytné body pro lidi bez 

domova (Pomoc v hmotné nouzi, 2015).  

Zákon 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Zá-

kon ţivotním minimem stanovuje minimální hranici pen ţitých p íjm  osob k zajišt ní 

výţivy a ostatních základních pot eb, a jeho cílem je zajistit spravedlivou ochranu p ed 

hmotnou nouzí (Ţivotní a existenční minimum, 2016). Existenční minimum definuje jako 

p íjem nezbytný k p eţití. Cílené nastavení sociálních dávek má motivovat nezam stnané 

k hledání a udrţení práce. Sankce jsou zam eny na osoby zneuţívající tento systém. Dáv-
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ky mají p edstavovat pro dlouhodob  nezam stnané odrazový m stek k zam stnanosti. 

Ţivotní a existenční minima nezahrnují v sob  náklady na bydlení. Pomoc v této oblasti 

zajišťuje zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, jehoţ součástí je p ísp vek na byd-

lení a zákon 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (Kotýnková, 2007, s. 85− 94). 

Koncepce sociálního bydlení České republiky do roku 2020 (Usnesení vlády č. 524/2011), 

byla schválena v roce 2011 vládou České republiky.  Snahou koncepce je umoţnit d stojné 

bydlení lidem, kte í se ocitli ve stavu tzv. bytové nouze zejména z d vodu vysokých výda-

j  na bydlení (Důvody záměru a návrh systému Koncepce sociálního bydlení, s. 1).  

Jedná se o ochranu domácností p ed sociálním vyloučením v oblasti bydlení.  P edevším 

u osob na počátku a po ukončení profesní kariéry, mladé lidi opoušt jící ústavní výchovu 

nebo p stounskou péči, z výkonu trestu, se zdravotním postiţením, seniory, nízko p íjmové 

domácnosti, domácnosti a osoby, u kterých dojde k výpadku finančních prost edk  (nap . 

ztráta zam stnání, nemoc, dluhy) skrytí (nap . azylové, krizové bydlení) nebo zjevní bez-

domovci aj. (Koncepce sociálního bydlení ČR 2015−2020, s. 10−12).  

Právo na bydlení je na mezinárodní úrovni součást práva na p im enou ţivotní úroveň.  

P estoţe Česká republika toto právo v katalogu základních práv výslovn  neuvedla, lze jej 

odvodit z Všeobecné deklarace lidských práv, čl. 25, „Kaţdý má právo na takovou ţivotní 

úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt, zdraví jeho rodiny, počítajíc v to 

zejména výţivu, šatstvo, byt a léka skou péči jakoţto i sociální opat ení“ (Všeobecná de-

klarace lidských práv, čl. 25).  

Z vyhlášky Ministra zahraničních v cí České republiky 120/1976 Sb. o Mezinárodním 

paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodá ských, sociál-

ních a kulturních právech, je uvedeno: „Smluvní strany Paktu uznávají právo kaţdého jed-

notlivce na p imě enou ţivotní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou 

výţivu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování ţivotních podmínek“ (Vyhláška 120/1976 Sb. 

část III, čl. 11). V Evropské sociální chart  14/2000 Sb. m.s. je upraveno právo rodiny na 

sociální, právní a hospodá skou ochranu následovn : „Zajistit nezbytné podmínky pro plný 

rozvoj rodiny, […] takovými prost edky, jako jsou rodinné dávky, daňová opat ení, posky-

tování bydlení pro rodiny“ (Sdělení ministerstva zahraničních věcí 14/2000 Sb. 

s. m. o Evropské sociální chartě, čl. 16). 
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V Dodatkovém protokolu k Evropské sociální chart , je ečeno, ţe staré osoby mají právo 

na: „bydlení p imě ené jejich pot ebám a jejich zdravotnímu stavu nebo poskytnutím do-

statečné podpory na p izpůsobení jejich bydlení“ (Sdělení ministerstva zahraničních věcí 

15/2000 Sb. s. m. Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě, čl. 4, odst. 2a). 

Ke koncepci sociálního bydlení je p istupováno jako k ucelenému systému, ve kterém ne-

jde jen o nové nebo rekonstruované byty, ale také o doprovázející (n které občany) sociál-

ní práci, jejímţ úkolem by m lo být „učit bydlet“.  

Základními pilí i sociálního bydlení jsou: 

 Vyuţívání sociálních sluţeb (krizové bydlení s p ísp vkem státu na bydlení) 

 Vyuţívání sociálních nebo dostupných byt  (u sociálních byt  – je vţdy p ítomna 

sociální práce v podob  podpory samostatného hospoda ení, pomoc s exekucemi, 

dluhy apod.) 

Obce by m ly p i schválení povinnost zajistit určitou sumu sociálních byt  k  celkovému 

počtu byt  v obci (Důvody záměru a návrh systému Koncepce sociálního bydlení, s. 1−3).   

Na základ  Koncepce sociálního bydlení vzniká paragrafované zn ní zákona o sociálním 

bydlení. Nový zákon má být podle očekávání schválen v roce 2017.  Typologie bezdomovectví 1.4

Bezdomovectví je sloţitý společenský problém. Aby se mohla vytvo it účinná koncepce 

ešení tohoto problému, je zapot ebí jej dob e poznat. Pro porozum ní tohoto neţádoucího 

jevu je d leţitá kvalitní typologie.  Byla vytvo ena typologie, kterou uţívají všechny státy 

evropského společenství (nap . sjednocení odborného jazyka pro snadn jší mezinárodní 

komunikaci a statistické sledování). Kategorizace osob, které se ocitli na okraji společnos-

ti, není jen otázkou odborné diskuse a um lé typologizace. Mezi nimi lze v praxi pozorovat 

určitou hierarchii a vnit ní diferenciaci. 

1.4.1 Tradiční typologie 

Tradiční typologie je pouţívána od 90. let 20. století do současnosti. Toto pojetí, které za-

čali pouţívat manţelé Hradečtí, rozd luje lidi bez domova do t í skupin: na zjevné, skryté 

a potencionální bezdomovectví. 
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Nejmenší a nejviditeln jší bezdomoveckou populaci ze zmiňovaných t í skupin tvo í zjev-

ní bezdomovci. Sem pat í lidé ţijící na nádraţí, na ulici, bez doklad , bezcíln  bloumající 

po venku p edevším s alkoholem. Pat í sem i osoby, které alespoň v zimním období vyhle-

dávají ubytování v noclehárnách nebo azylových domech, pop ípad  v jiných prostorech, 

které pro n  p ipravuje m sto nebo charitativní organizace. M ţeme o nich íci, ţe jsou to 

lidé potýkající se s nedostatkem vhodných p íleţitostí, pen z a prost edk . Často si tuto 

skupinu spojujeme s ţebráním, které p ináší okamţitý benefit (Hradečtí, 2006, s. 28). Oci-

tají se bez p íst eší, s fiktivním bydlišt m v občanském pr kazu, neboť podle Zákona 

133/2000 Sb. o evidenci obyvatel musí mít kaţdý občan ţijící v České republice adresu 

trvalého pobytu (Zákon 133/2000). Tato situace m ţe ţivot člov ka nasm rovat špatným 

sm rem, ve kterém setrvá po zbývající ţivot. Dlouhodobé vyloučení osoby vede k nevratné 

sociální marginalizaci (Hradečtí, 2006, s. 29). M ţeme se z praktických zkušeností domní-

vat, ţe se vzdali zodpov dnosti za své jednání, rezignovali a ztratili nad ji na lepší ţivot. 

Nejzákladn jší ţivotní pot eby jim pomáhají zajišťovat p edevším sociální sluţby (nap . 

noční krizová centra, denní centra, noclehárny, st ediska osobní hygieny apod.). 

K charakteristice t chto lidí pat í fakt, ţe si o pomoc eknou ve chvíli, kdy se pro n  uţ 

nedá mnoho ud lat (nap . nepln ní podmínek podmínečného odsouzení, exekuční ízení). 

Skrytých bezdomovc  je daleko více neţ zjevných. Jsou to taktéţ lidé bez p íst eší, bez 

trvalého bydlišt , kte í eší obdobné problémy a situace jako zjevní bezdomovci. Na ulici, 

p i b ţném kontaktu jsou od b ţné populace k nerozeznání. Dbají o sv j zevn jšek, sv j 

stav skrývají (Pr dková a Novotný, 2008, s. 14). Často m ní místo pobytu, putují. M ţeme 

se s nimi setkat na komerčních ubytovnách, ubytovnách m sta ale rovn ţ v charitativních 

organizacích. Nem ţeme opomenout osoby, které bydlí u p íbuzných nebo p átel. Mnohé 

ubytovny mají p esn  definovanou klientelu (nap . pro muţe či ţeny, maty s d tmi, uprch-

líky) a „ty“ druhé odmítají (toxikomany, bezdomovce se zdravotními problémy, nebo 

s psychiatrickou diagnózou). S hledáním, které je často vysilující p icházejí zdravotní potí-

ţe. Mnohdy i potíţe s policií a ú ady (Hradečtí, 2006, s. 31). Sociální pomoc p íliš nevy-

hledávají (Pr dková a Novotný, 2008, s. 14). 

Potencionální bezdomovce tvo í lidé, kte í jsou v tšinou zam stnaní, ale bydlí v nejistých 

podmínkách (Pr dková a Novotný, 2008, s. 14). Mají rodinné a osobní potíţe, ţijí v r zn  

t ţkých ţivotních podmínkách. Fenomén potencionálního bezdomovectví vzr stá. Tuto 

tendenci lze vysledovat z pr zkumu odd lení sociálních kurátor  v Brn , kdy se sledoval 
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počet bezdomovc  v komerčních ubytovnách a v ubytovnách sociálních a charitativních 

sluţeb, nap . noclehárny, azylové domy (Baláš a kol., 2015, s. 58). 

1.4.2 Typologie FEANTSA 

FEANSTA je nevládní evropská organizace zam ená na boj proti bezdomovectví 

v Evrop . Sdruţuje neziskové sluţby podporující lidi na okraji společnosti, p esv dčuje 

vlády a instituce o nutnosti pomoci, je nápomocná p i provád ní politiky pomoci, podporu-

je vzájemnou vým nu zkušeností organizací a usiluje o ukončení tohoto jevu (Hradečtí, 

2006, s. 63).  

Definice z roku 2003 rozlišuje skupiny lidí ohroţených bezdomovectvím p ímo nebo skry-

t :  

 Osoby bez p íst eší – zjevné bezdomovectví: spaní venku, na noclehárn . 

 Osoby bez bytu – skryté bezdomovectví: ubytovny, azylové bydlení aj. 

 Bydlící v nejistých podmínkách – bydlení bez právního nároku, nezákonn  obsaze-

ní budovy nebo pozemku. 

(Hradecký, 2004, s. 105) 

1.4.3 Typologie ETHOS 

ETHOS = Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prost edí České re-

publiky, kterou zpracovala Evropská observato  bezdomovectví (síť národních dopisovate-

l  vytvo ená v roce 1991 organizací FEANSTA). ETHOS vychází z p edpokladu, ţe ab-

sence bydlení m ţe vést k ţivotu na okraji společnosti. Osoby nacházející se v této ţivotní 

fázi člení podle formy bydlení a ţivotní situace.  

Evropská observato  si pro definování bezdomovství stanovila t i domény tvo ící domov, 

jejichţ nep ítomnost vymezuje bezdomovství. 

 Fyzická doména: prostor k naplňování pot eb osoby či její rodiny. 

 Právní doména: moţnost stabilního nebo trvalého uţívání daného prostoru, vyme-

zuje výlučné vlastnictví. 

 Sociální doména: utvá ení společenských vztah , moţnost uchování soukromí. 

Bezdomovectví je nejhorší obraz sociálního vyloučení. Jeho formy se liší hloubkou a roz-

sahem podle vztahu k doménám. Protnutím t í mnoţin jednotlivých domén vznikne „sedm 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 27 

 

teoretických oblastí bezdomovectví a vyloučení z bydlení“ (Hradecký, 2007, s. 9−12).  

Podle definice ETHOS lze rozlišit sedm kategorií osob. 

1. Bez st echy: není ţádná z domén uspokojiv  napln na (ţivot na ulici). 

2. Bez domova: zasaţena sociální a právní doména (noclehárny, azylové domy, uby-

tovna). 

3. Nejisté a nevyhovující bydlení: zasaţena právní a fyzická doména.  

4. Nevyhovující bydlení se sociální izolací v legálním obydlí: zasaţena sociální a fy-

zická doména (domácí násilí). 

5. Nevyhovující bydlení: zasaţena fyzická doména. 

6. Nejisté bydlení: zasaţena právní doména (ztráta vlastnictví, bez jistoty uţívacího 

práva). 

7. Sociální izolace v kontextu jistého a vhodného bydlení: zasaţena sociální doména 

(Hradecký, 2007, s. 10).   

Znázorn ní koncepčních kategorií a domén domova je v p íloze č. II. 

Jakkoli je tato typologie uţitečná a slouţí k pochopení sociální situace osob a vhodnému 

plánování sociálních sluţeb (u osob ohroţených nebo zasaţených bezdomovectvím), tak 

op tovn  popisuje vn jší charakteristiku stavu nebo jevu, kterému doposud jen st ţí rozu-

míme (Hradecký, 2007, s. 11).   
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2 CESTY, KTERÉ MOHOU VÉST K BEZDOMOVECTVÍ 

Cesty, které mohou vést k bezdomovectví, jsou r zné. V tšinou nejde o nenadálou zm nu 

jedné události, nýbrţ d sledek kumulace nep íznivých vliv  (Vágnerová, 2013, s. 14). Do-

chází ke krizi, kterou je osoba nucena ešit. Absence nebo selhání stávajících zp sob  e-

šení situace umocní okamţik krize. U kaţdého m ţe být prvek krize jiný. Záleţí na vnit -

ních kompetencích osoby, na vn jších moţnostech a kvalit  sociálního fungování (Vy-

m tal in Vodáčková, 2002, s. 29). Krizová situace sama o sob  nep edstavuje patologický 

prvek. Patologie m ţe být skryta ve zp sobu ešení problémové situace. Pokud se nepoda í 

včasn  vy ešit sociáln  – materiální problémy, situace je chronifikována. Moţnosti ešení 

situace mizí anebo ubývají. D sledek chronifikace se m ţe odráţet v rovin  psychické, 

sociální a somatické (Vidovičová in Šupková, 2007, s. 52).  Osoby propadající se do bez-

domovectví se od sebe liší mírou osobního selhání, svými postoji a sociálním zázemím, ze 

kterého p icházejí. Společným jmenovatelem je propad na okraj společnosti (Vágnerová, 

2013, s. 14).  

V následující části se budeme zabývat okolnostmi, které se objevují b hem epizod bezdo-

movectví nejčast ji.  Rodina a prost edí 2.1

Člov k je součástí společnosti, kterou je formován. Reaguje a adaptuje se na podmínky 

sociokulturního prost edí, ve kterém se narodil, vyr stal a ve kterém ţije. Sociokulturní 

prost edí má na lidskou bytost významný vliv. V pr b hu socializačního procesu dochází 

k osvojování návyk , norem a vzorc  chování na základ  identifikace a nápodoby (nap . 

rodiče, vrstevníci). Socializací osvojené kompetence a vlastnosti jsou typické pro danou 

osobu a společnost, v níţ ţije (Vízdal, 2010, s. 39−41). Dalším faktorem, který ovlivňuje 

osobnost člov ka, je genetická dispozice.  Kv li mén  p íznivé dispozici jsou tito jedinci 

mén  odolní a nedokáţí t ţit z pozitivních podm t . V jejich chování se objevuje neempa-

tičnost, impulzivita, agresivní pop ípad  afektivní reagování (Vágnerová, 2013, s. 16). Vliv 

obou faktor  m ţeme vyjád it následovn . Zpočátku ţivota se prosazují víc znaky, se kte-

rými se jedinec narodil, poté se v pr b hu ţivota pom r faktor  m ní a jednání více po-

znamenávají okolnosti, za nichţ se vyvíjel a vyr stal (Kraus, 2008, s. 74).  Bezdomovci 

mají nízkou odolnost v či tlaku a vlivu prost edí (Marek a kol., 2012, s. 33). Riziku bez-

domovectví je nejvíce vystavena osoba izolovaná, osam lá, nebo jednorodičovská rodina.  
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Rodina by m la být zdrojem pomoci a opory p i ešení nelehkých ţivotních situací svých 

člen . N kdy tomu tak není. Rodina pak m ţe být p vodcem stresu a trápení, kdy 

p i nakupení problém  jedinec situaci nedokáţe nebo nechce ešit (Vágnerová, 2013, 

s. 14). Jednou z nejbolestiv jších krizových situací je rodinné trauma, které m ţe být pri-

mární p íčinou bezdomovectví (Marek a kol., 2012, s. 33). „Nefungující“ rodiče své dít  

zanedbávají, nestarají se, nemají o n j zájem, chybí mezi nimi citový vztah. Jako další m -

ţeme jmenovat nedostatečné vzd lání, absence bezpečného zázemí, mnohdy závislost na 

alkoholu. Mezi projevy dít te, které p evezme negativní model chování, pat í nezodpov d-

nost (nezam stnanost, dluhy), nespolehlivost, bezohledné chování a tendence k uţívání 

alkoholu a drog. Nebo jsou to rodiče bez závaţn jších nedostatk , kte í „jen“ nezvládli 

dospívání dít te (Vágnerová, 2013, s. 18−19). N které rodiny mají zkušenost s násilím 

a sexuálním zneuţíváním, kde hrubost je p ijímána jako n co b ţného, co pat í k ţivotu 

(Vágnerová, 2013, s. 22).  Rodinné násilí m ţe iniciovat p erušení vztah  s rodinou. Po-

škozená osoba je ochuzována, ztrácí bydlení, zam stnání a posléze m ţe být vy azena 

z b ţné společnosti (Hrabovští, 2006, s. 31).  

Mezi d leţitý milník na cest  k bezdomovectví pat í také rozpad rodiny, který má subjek-

tivní dopad na její členy  (Vágnerová, 2013, s. 30). Jestliţe se n který z manţel  nebo 

partner  pln  v noval rodin , mohlo dojít k p erušení kontakt  s p áteli, kamarády, zná-

mými. Vztahy mimo rodinu u déletrvajících vztah  mohou být nestabilní a povrchní. Sou-

st ed nost na vlastní kariéru, materiální zabezpečení rodiny a zanedbávání vztahu mezi 

partnery m ţe být p íčinou existenčního ohroţení (Marek a kol., 2012, s. 34). Pocit nejisto-

ty a podm t k neţádoucímu chování m ţe být d sledkem narušení jistoty, bezpečí a záze-

mí v rodin , p íchodem nového partnera p ípadn  nezájmem rodič . D leţité je „proč“ 

a jaké jsou d sledky (nebo spíše problémy) po rozpadu rodiny.  U d tí a mladistvých bývá 

uvád na buď nep ijatelnost osoby otčíma, i kdyţ zdrojem problému m ţe být neúnosné 

chování d tí.  Matka v takové situaci bývá postavena p ed volbu postavit se za dít  či za 

partnera. P ípadn  odchod otčíma, který byl pro dít  d leţitý. Dít  jeho odchod vnímá jako 

n co významného. Zdrojem nejistoty je i často m nící se sloţení rodiny, ve které chybí 

spolehlivost a jistota stability. Rozpadá se sociální síť, která by m la být oporou v nelehké 

situaci (Vágnerová, 2013, s. 30−35). Bezdomovectvím jsou více ohroţeny rodiny s jedním 

rodičem a muţi, v jejichţ p ípad  byl rozpad rodiny nejčast jší p íčinou. Ţeny, jejichţ oče-

kávání od manţelství se nenaplnilo, podávají návrh na rozvod. Ţena se snaţí od manţela 

oprostit. Muţ se stává nadbytečným a odchází z domácnosti (Vágnerová in Marek a kol., 
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2012, s. 34) „i za cenu ztráty st echy nad hlavou“ (Marek a kol., 2012, s. 34).  N kdy ne-

dojde k odpoutání a psychické separaci partnera od rozpadlého vztahu, následkem pak m -

ţe být sociální a ekonomický pád (Marek a kol., 2012, s. 35).  

Výsledný charakter dané osobnosti je nutno vid t „v plné sloţitosti procesu socializace“ 

(Kraus, 2008, s. 74). 

M ţeme pln  souhlasit s tvrzením, ţe investice do rodiny by m la být ze strany státu jed-

nou z hlavních priorit (Barták in Pr dková a Novotný, 2008, s. 18).  Postoje 2.2

Denn  se ocitáme v r zných sociálních situacích, kdy se vedle rolí formují vzorce chování, 

ale téţ vlastnosti osobnosti, mezi n ţ m ţeme adit návyky, dovednosti, schopnosti, pot e-

by atd. Jestliţe bychom cht li pozorovat naše sociální chování, shledáme, ţe se u člov ka 

pod vlivem sociální zkušenosti formují postoje. Práv  postoje se projevují v chování 

a jednání člov ka a ovlivňují utvá ení vztah  jedince k prost edí ( ezáč, 1998, s. 30). 

V pr b hu ţivota se ocitáme v mnoha situacích, ve kterých se stáváme cílem pokus  

ovlivňování, jejichţ úmyslem je zm na, utvá ení a posílení postoj . K  tomu dochází 

zejména prost ednictvím osobní komunikace, pod vlivem nových informací, p sobením 

masmédií nebo setkáváním s r znorodými pohledy na sv t. V pr b hu svého ţivota si tak 

jedinec vytvá í individuální koncept vlastních postoj  a zároveň se stává produktem soci-

álního učení. 

Pojem postoj je spojen se jmény W. I. Thomas a F. Znanicky, kte í se ve své práci v roce 

1918 v novali studiu postoj . Postoje auto i chápou jako individuální mentální procesy, 

které jsou charakterizovány vztahem k objektu a proţíváním jeho významu. Funkce posto-

je p edstavuje jakéhosi prost edníka mezi strukturou osobnosti a strukturou sociální reality 

(Výrost, 1997, s. 128).     

V odborné literatu e existují r zné výklady a definice pojmu postoj. V psychologickém 

slovníku je postoj definován jako hodnotící vztah projevující se ustálenou formou reagovat 

na sebe sama, na druhé osoby, na situace a p edm ty. P edstavují nedílnou součást osob-

nosti, p edurčují myšlení, cít ní, chápání a společn  s dovednostmi a v domostmi jsou 

získávány b hem ţivota člov ka (Hartl a Hartlová, 2010, s. 431). Taktéţ souvisí se zájmy 

a sklony, které vychází z hodnotové orientace osobnosti (Vízdal, 2010, s 51). Terminolo-

gicky lze postoj definovat jako „motivační dispozice zakládající tendenci jednat jistým 
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způsobem“ (Vízdal, 2009, s. 164). Výstiţn  je postoj definován R. Kohoutkem „Postoj je 

komplexní tendence odpovídat poměrně stálým a charakteristickým způsobem (kladně ne-

utrálně, ambivalentně či záporně) na určité opakované situace, myšlenky, objekty, osoby“ 

(1998, s. 8).  Definice Kerche, Crutchfield a Ballachey: „Relativně trvalá soustava pozitiv-

ních nebo negativních hodnocení, emocionálního cítění a tendencí chování k objektu nebo 

proti objektům postoje“ (Kerche in Lašek, 2003, s. 50) či „pocity a techniky jednání týka-

jících se sociálních cílů“ (Kerche, Crutchfield a Ballachey in Hayesová, 1998, s. 95). 

K vytvá ení vztahu k hodnotám dochází v pr b hu vývoje člov ka jiţ p i primární sociali-

zaci, kdy se dít  postupem času začíná seznamovat s hodnotami sociálního prost edí. Jed-

nodušeji ečeno, nejprve dít , poté dospívající a dosp lý se učí chápat, co je špatné a co 

dobré. A to nejen z pohledu dobrého a zlého pro společenské prost edí, ale i z pohledu sub-

jektivní zkušenosti. Člov k si tak postupn  osvojuje systém apetencí a averzí k objekt m. 

Subjekt si vytvá í obraz sv ta, rozlišuje co je významné, co není a vytvá í si názor na hie-

rarchizaci t chto význam  (Nakonečný, 2009, s. 259−260).   

Postoje získáváme sociálním učením b hem celého ţivota. Seznamujeme se s nimi pro-

st ednictvím vzd lávání a p sobením sociálního prost edí. Na utvá ení a vzniku postoj  se 

podílí nejprve rodinné prost edí, které je nejintenzivn jší v raném v ku. Postoje vytvo ené 

v tomto v ku jsou pom rn  odolné ke zm nám. V další fázi ontogeneze p sobí na dít  

školní prost edí. Vliv pedagoga, t ídy a kamarád  je podmín na jednak osobností a posta-

vením ţáka ve t íd , ale také normami t ídy. V dospívání se na utvá ení postoj  podílí sku-

piny vrstevník  prost ednictvím společné činnosti a skupinových norem.  Vrstevníci tak 

napomáhají z výchovného hlediska k utvá ení ţádoucích, ale rovn ţ neţádoucích postoj  

(Vízdal. 2010, s. 51–52). Jedinec je ovlivňován ve svých postojích referenční skupinou, 

která je pro n j atraktivní. Čím jsou si hodnotové systémy jedince a referenční skupiny 

bliţší, tím více ji vyhledává (Lašek, 2003, s. 54). Postoje, které si člov k osvojuje, jsou 

siln  ovlivn ny sociální identitou a sounáleţitostí se skupinou (Tajfel in Hayesová, 1998, 

s. 99). Učí se, p izp sobuje se a osvojuje si postoje ostatních lidí (autorit) nebo skupin, aby 

byl p ijat a akceptován (Kohoutek, 1998, s. 8−9).  Postoje jsou utvá eny na základ  zkuše-

nosti a emočního proţitku, jeţ bývá vlivn jším prost edkem vzniku či upevn ní postoje 

neţ racionální hodnocení (Vízdal, 2010, s. 53). Čím více a lépe je pot eba uspokojována, 

tím je vzniklý postoj mén  m nitelný (Lašek, 2003, s. 55).  Existují názory, ţe postoje mo-

hou být z velké části vrozené. Výzkumy se zabývali v roce 1975 Eysenck a Wilson. Vy-

cházeli z p edpokladu, ţe postoje jsou vrozené, stejn  tak, jak jsou vrozené osobnostní ry-
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sy. Tvrzení opírali o pozorování n kolika generací rodin, ve kterých se častokrát objevily 

obdobné postoje a osobnostní rysy (Heyesová in Vízdal, 2010, s. 53). 

Postoje jsou charakteristické tím, ţe jsou obtíţn  m nitelné, ale zm na je za určitých pod-

mínek moţná. Tato odolnost je vysv tlována p evzetím hotového vzorce chování, které se 

v pr b hu ţivota upevní (Vízdal, 2010, s. 54).  Mohou se m nit vlivem význačné korektiv-

ní zkušenosti, kterou p edstavuje nap . ţivotní krize, psychický ot es nebo p sobení propa-

gandy (Nakonečný, 2009, s. 267). Nebo také p idruţení k sociální skupin  (Lašek, 2003, 

s. 54). Za nejodoln jší povaţujeme takové postoje, které jsou pro danou osobu nejvýznam-

n jší.  Také extrémní postoje se t ţko m ní, z ejm  pro silnou emoční sloţku (Vízdal, 

2010, s. 54). Leon Festinger uvádí kognitivní disonanci jako d leţitý zdroj zm ny postoj .  

Objeví se, kdyţ si naše postoje odporují, resp. jsou v p ímém konfliktu. Zm nou jednoho 

z postoj  nebo p idání dalšího, který umoţní hodnotit situaci jiným zp sobem, dochází ke 

zm n  tenze (Hayesová, 1998, s. 103). Zm na postoje tedy závisí na zm n  emocionální 

sloţky (Lašek, 2003, s. 56). 

Utvá ení a zm ny postoje probíhají v jistém kontextu. Ten je určen konkrétní situací, psy-

chickým stavem jedince a vlivem informací. Pod vlivem t chto faktor  dochází  ke zm -

nám postoj . Zm nu postoje mohou ovlivnit psychologické vlastnosti jedince, k nimţ ná-

leţí inteligence, aktuální stav, sebeúcta a ovlivnitelnost (Výrost, 2008, s. 138−139). Podle 

Heyesové je zm na postoj  zaloţena na aspektech p esv dčivé komunikace, kdy záleţí na 

zdroji informace (od koho zpráva pochází), na povaze informace a na charakteristice p í-

jemce (Hayesová, 1998, s. 105).  Vrstevnické skupiny 2.3

Krom  rodiny mají na osobnost člov ka velký vliv také vrstevnické skupiny, jejímiţ členy 

mohou být mladí bezdomovci uprchlí z nefunkční rodiny nebo ústavní výchovy (Matoušek 

a kol., 2010, s. 269). P íslušnost ke skupin , v níţ jsou si její členové v kov  a názorov  

blízcí, je dána jejími pravidly jednání, cíli a normami, kterými se ídí a hodnotami, které 

vyznává. Jedinec se se skupinou identifikuje, p ebírá její normy chování, hodnoty a postoje 

(Kraus, 2008, str. 88−90). Svým člen m dává p im enou podporu a určuje hranice dovo-

leného chování (Nakonečný, 2009, s. 386). Ţivot uvnit  skupin je ovlivn n názory, které si 

její členové p inášejí z rodin (Kraus, 2008, s. 90). Členové si v nich mohou potvrzovat 

rodičovské hodnoty, nebo naopak slouţí dospívajícímu člov ku jako opora, kdyţ jeho ro-
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dina selhává (Matoušek a Kroftová, 1998, s. 84). Snadn jší vliv mají na ty členy, v jejichţ 

rodinách probíhá proces socializace povrchn ji, je neúplná s deficitem materiálních a kul-

turních hodnot (Moţný, 2002, s. 145). U d tí a dospívajících z nefunkčních rodin je pot e-

ba kladného p ijetí skupinou v tší (Matoušek a Kroftová, 1998, s. 85).                    Zdraví 2.4

Spoušt čem ţivotní krize m ţe být fyzická nebo psychická nemoc, která m ţe vést ke 

ztrát  bydlení. Zdravotní potíţe nemusí zp sobit bezdomovství, ale tak ka vţdy jej dopro-

vází. „Nedostatek  p ístupu k základní léka ské péči některých lidí znamená nejen zhoršení 

ţivotních okolností toho kterého člověka, ale můţe ovlivnit zdravotní stav daleko širšího 

spektra lidí, kte í nevšímavě prochází kolem“ (Šupková, 2007, s. 9). Výzkum ukazuje, ţe 

mezi bezdomovci je vyšší výskyt chronických onemocn ní, infekčních, duševních nemocí 

(Barták in Šupková, 2007, s. 10).  V p ípad  duševního onemocn ní, kdy se jedinec nachá-

zí v ţivotu nebezpečných situacích, je moţným ešením ustanovit opatrovníka. Vzniká tak 

moţnost ešení či oddálení vyst hování z bytu jako d sledek neplacení nájmu bytu (Šup-

ková, 2007, s. 10). Studie osob v USA ukazuje, ţe jednotlivci v rodinách bez domova mají 

menší zdravotní problémy neţ osoby v chronickém bezdomovectví. Podobn  osoby, které 

se do bezdomovectví dostaly v pozd jším v ku, mají menší problémy s duševním zdravím 

a zneuţíváním návykových látek (Fazel, Geddes a Kushel, 2014, s. 1532). 

Duševní nemoc komplikuje návrat do b ţné společnosti. Nejv tším problémem jsou 

neurózy, psychózy, deprese a závislosti (Pr dková a Novotný, 2008, s. 20).  

Závislost na alkoholu k obrazu ţivota bezdomovc  zpravidla pat í. Nahrazuje jim cíl 

a smysl ţivota, rozpouští vztek, zlost, pocit k ivdy a spojuje je s ostatními lidmi na okraji 

společnosti, které potkal stejný úd l. Zjišt ní, ţe návrat do b ţného ţivota vyţaduje značné 

úsilí, nebo je nemoţný p edstavuje pro člov ka šok, se kterým se vypo ádává prost ednic-

tvím alkoholu. Opilost, která „umoţňuje p eţít v lhostejnosti“ k sob  a ostatním se m ní 

v závislost (Zden k Faldyna in Sborník konference Zdravotní péče a bezdomovectví, 

s. 37).  

Svoji zoufalou situaci eší n kte í bezdomovci sebevraţednými tendencemi. Tyto snahy 

jsou patrn jší u populace mladých bezdomovc . Zvlášt  u narkoman  m ţe p edávkování 

vést ke skoncování se ţivotem. Starší bezdomovci ţijí spíše destruktivním zp sobem ţivo-

ta, kterým se pomalu zabíjí (Sovinová, Csémy in Marek et al. 2012, s. 45).  
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U lidí, kte í se nacházejí v nouzi, je pot eba vzít do úvahy fakt, ţe nemají moţnost dodrţo-

vat klidový reţim v teple, mají potíţe s dodrţováním ţivotosprávy a mnohdy nemají peníze 

na doplatek léku (Libor Kvapil in Sborník konference Zdravotní péče a bezdomovectví, 

s. 13). 

Zdraví bezdomovc  m ţeme obecn  charakterizovat jako oslabené, chatrné a ubohé. Jejich 

ţivotní podmínky jim neumoţňují zdravou výţivu, vyvarování se škodlivých vliv , mnoh-

dy ani základní hygienické zásady (Hrabovští, 2006, s. 49).  

Poskytování potravinové pomoci m ţeme p i adit k zdravotní prevenci p edcházení pod-

výţivy a zdravotních problém  z ní plynoucích (Hradecký a kol., 2012, s. 36).  Jiní auto i 

uvádí, ţe čast ji se jedná o nedostatek vitamín , protein  a vápníku, jejichţ nízká hladina 

v organismu společn  s nadm rným p íjmem alkoholu sniţuje funkci imunitního systému 

organismu. Fyziologické pot eby bezdomovci vykonají v blízkosti svých provizorních 

obydlí, ve kterých nedisponují koupelnou ani sociálním za ízením. V d sledku špatné hy-

gieny dochází k ší ení nemocí (nap . hepatitidy). Rizikový zp sob topení je spojen se vzni-

kem popálenin, otrav. Nemoţnost kvalitního spánku či horizontální polohy mnohdy vede 

k onemocn ní dolních končetin, rozvoji vysokého krevního tlaku a psychických onemoc-

n ní. V neposlední ad  je t eba zmínit úrazy jako d sledek napadení jinou osobou (Pekár-

ková, 2013b, s. 29–31). Lidé bez domova se často dlouhodob  vyhýbají léka ské péči. P í-

činu m ţeme spat ovat v „neochotě podrobit se kázni“ (Libor Kvapil in Sborník konferen-

ce Zdravotní péče a bezdomovectví, s. 14), určitým pravidl m, skutečnosti, ţe se ocitají 

v prost edí „bez lidí na které jsou zvyklí“, kte í jim nahrazují rodinu a bez alkoholu, který 

je aktivizuje či zaho klosti v či společnosti (Ond ej Mikulášek in Sborník konference 

Zdravotní péče a bezdomovectví, s. 17), nebo jako d sledek opakovaného odmítnutí ţá-

dosti o poskytnutí léka ské pomoci (Hradecký, 2006, s. 3). Protoţe bezdomovci mají opa-

kovanou zkušenost s odmítnutím léka ské pomoci, nepokoušejí se v p ípad  akutního stavu 

vyhledat léka skou pomoc a p i zhoršení zdraví si p ivolají rovnou rychlou záchrannou 

pomoc, která je odveze do nemocnice. N která m sta, nap . Praha, Olomouc jiţ disponují 

ordinací léka e, které p ispívají k částečnému ešení situace (P rová in Sborník konference 

Zdravotní péče a bezdomovectví, s. 39). Ve m st  Brn  se zatím o této moţnosti spoluprá-

ce vyjednává, podrobn ji v kapitole 3.2.2. Krizová pomoc. 
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 Bytová politika 2.5

K nejvýznamn jším lidským pot ebám pat í bydlení, „protoţe vytvá í základní podmínky 

pro celoţivotní realizaci kaţdého jedince. Ve sfé e bydlení se člověk rodí, formuje a rozvíjí 

jako sociální a kulturní bytost. Obydlí je chápáno jako prostor chráněný p ed: 

 Nep íznivými vlivy p írody 

 Neţádoucími kontakty s lidmi 

 Negativními důsledky civilizace“ 

 (Wildmannová, 2005, s. 100) 

Bytová politika mezi lety 1948−1990 vycházela z principu, ţe byt je v ţivot  člov ka nato-

lik významný statek, ţe náklady na jeho údrţbu či výstavbu se nemají odráţet do výdaj  

domácnosti.  Bydlení bylo vnímáno jako nárokový ve ejný statek. V Československu byl 

uplatňován rovnostá ský a bezplatný p ístup k bytu (Lux a Kostelecký, 2011, s. 9). 

V této é e bylo nemyslitelné, aby n kdo ţil na ulici. Kaţdý musel n kde pracovat a bydlet, 

byť formáln . Lidé ţili mimo vlastní domov z nejr zn jších d vod . N kdo dlouhodob  

pracoval jako montér na stavbách, v d sledku čehoţ se rozpadlo manţelství, jedinci prošlí 

ústavní výchovou (d tské domovy, výkon trestu), rozvedení či osoby, které necht li bydlet 

u svých rodič . Tito všichni mohli bydlet v podnikových ubytovnách. Po roce 1989 dochá-

zelo ke krachu podnik  a prodeji jejich ubytoven. Ne kaţdý se dokázal vyrovnat se zm -

nou ţivotního stylu (Pr dková a Novotný, 2008, s. 9). 

Kv li absenci zákona, který by stanovil, kolik procent byt  by m la vlastnit obec, došlo 

v 90. letech ke značnému rozprodávání obecního majetku (Důvody záměru a návrh systé-

mu Koncepce sociálního bydlení ČR, s. 1).  

V roce 2009 bylo z bytového fondu, který v roce 1991 p evedl stát na obce rozprodáno 

74 % bytového fondu. Podíl obecního bydlení klesl od té doby na 10 % z celkového počtu 

(Lux, M. in Koncepce prevence a ešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, 

2013, s. 22). Podobnou zkušenost s nedostatkem byt  uvádí i Katherine Gale, expertka na 

problematiku ukončování bezdomovectví rodin s d tmi v USA zejména metodou „Rapid 

Re-Housing“, která se setkala se zástupci Platformy pro sociální bydlení v Brn . Metoda 

„Rapid Re-Housing“ v USA spočívá v „podpo e rodin v nalezení bydlení a p esvědčení 

pronajímatelů, aby takové rodiny ubytovali.“ Následn  dochází k propojování se sluţbami, 
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které rodina pot ebuje. Zmínila fakt, ţe v USA neexistuje systém státních dávek na bydlení 

( eţábková, 2015). 

„Rapid Re-Housing“ je metoda, která je zam ena na jednotlivce nebo rodiny s d tmi, kte-

ré zaţívají p echodná nebo epizodní (na rozdíl od chronického) bezdomovectví (Rapid Re-

Housing, 2016). 

Model Housing first vychází z p edpokladu, ţe v jistém a stálém bydlení jsou lidé schopni 

ešit svoje ţivotní problémy. Bydlení se standardní nájemní smlouvou by m lo být poskyt-

nuto co nejd íve od vzniku sociálních potíţí spojených se ztrátou bydlení (LUX a kol., 

2010, s. 20). Model Housing first znázorn n v p íloze č. IV. 

V p ísp vku Housing first je popisována strategie Dánska s mechanismem p id lování so-

ciálního bydlení. Je zde uvedeno, ţe tato zem  disponuje sektorem ve ejného bydlení zhru-

ba 20% z celkového bytového fondu. P esto se potýká s rostoucím nedostatkem dostupné-

ho bydlení, zejména ve v tších m stech (Benjaminsen a Egholm, 2016). 

Z výše uvedeného je patrné, ţe nejv tší p ekáţkou, se kterou se potýkají r zné iniciativy, 

je dostatek volných dostupných byt . Stejn  tak současný trh s byty v České republice ne-

dokáţe reagovat na pot eby skupin obyvatel, které jsou z b ţného trhu vyloučeny. Chybí 

bytový fond pro nízkop íjmové osoby. Jedná se zejména o lidi, kte í jsou pronajímateli 

vnímáni jako rizikoví (bezdomovci, osoby z azylového bydlení, vícečetné rodiny atd.).  

Další bariérou k získání bydlení p edstavují dluhy (p íp. exekuce na plat), které demotivují 

osoby v hledání práce a tím moţnosti bydlení (Koncepce prevence a ešení problematiky 

bezdomovectví v ČR do roku 2020, 2013, s. 22−23).  

Je faktem, ţe pot eba bydlení p edstavuje pro četné domácnosti vysokou nákladovost, na 

jehoţ zajišt ní se podílí jedna nebo více generací (Krebs, 2015, s. 407). V n kterých p ípa-

dech situaci ne eší ani státní dávky určené na bydlení. Domácnostem po zaplacení náklad  

spojených s bydlením nez stávají finanční prost edky na ţivobytí (Snopek a kol., 2014, 

s. 7). 

K ešení problému p ístupnosti k cenov  dostupnému, p im enému a kvalitnímu bydlení 

je zapot ebí určitých intervencí státu a dalších ve ejných subjekt  na trhu s byty (Wild-

mannová, 2005, s. 103). 

Dnes dochází k situacím, kdy občané, kte í nemají moţnost nájemního bydlení, vyuţívají 

p ebývání v ubytovnách nebo pronájmech s mnohdy p emršt ným nájmem (Důvody zámě-

ru a návrh systému Koncepce sociálního bydlení ČR, s. 1), který je často hrazen státem 
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z p ísp vku hmotné nouze. P ičemţ náklady neodpovídají kvalit  bydlení (LUX a kol., 

2010, s. 41−42). Skutečnost, ţe se jedná o lukrativní byznys s chudobou, m ţeme vyvodit 

z enormního nár stu ubytoven ve m st  Brn  od roku 2006 do roku 2014, kdy jejich počet 

vzrostl ze 166 na 689, tedy více jak čty násobn  (Baláš a kol., 2015, s. 29). 

Ubytovny nemohou podle Platformy pro sociální bydlení fungovat jako ešení bezdomo-

vectví, neboť jsou jeho součástí. Ubytovny sice poskytují ubytování v krizové situaci, to je 

však nekvalitní. Je zde absence sociálních sluţeb, které by mohlyi pomoci v dalším ešení 

sociální situace občana. Aby bylo dočasné krizové ubytování, které je poskytováno poby-

tovou sociální sluţbou, úsp šné, je zapot ebí spolupracovat s návaznými ve ejn  dostup-

nými sluţbami, nap . odborné poradenství, aktivizační, psychosociální a bezpečnostní 

(Snopek a kol., 2014, s. 9-11). 

Pln  souhlasíme s názorem, ţe rostoucí počet ubytoven dokládá váţnost situace v oblasti 

sociálního bydlení (Baláš a kol. 2015, s. 61). 

Sociální bydlení: 

 „ eší selhání trhu s bydlením 

 Zamě uje se na lidi, u kterých nelze očekávat, ţe naleznou p imě ené bydlení na 

soukromém trhu s bydlením vlastními prost edky 

 Má jasná pravidla p idělování 

 Poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ově ovaného standardu 

 Je zajišťováno s vyuţitím ve ejných dotací 

 Je poskytováno na bázi neziskovosti 

 Je monitorováno ve ejnými orgány“ 

(Co je sociální bydlení in Platforma pro sociální bydlení) 

Cíle sociálního bydlení: 

 D stojné bydlení pro lidi, kte í se ocitnou v bytové nouzi 

 Sníţení počtu osob ţijících na ubytovnách, bez p íst eší, v soc. vyloučených lokali-

tách, v bytové nouzi 

 Sníţení počtu osob vynakládající nep im enou část svých p íjm  na bydlení (seni-

o i, samoţivitelé) 

 Eliminace p ípad , kdy rodina s d tmi nem ţe ţít pospolu z bytových d vod  

 Eliminace p ípad  vyloučení rodin s d tmi z bydlení 
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 Prevence bytové nouze/bezdomovectví osob zdravotn , sociáln  pop ípad  jinak 

znevýhodn ných (nap . mladí lidé opoušt jící d tské domovy, osoby odcházející 

z institucionální péči – psychiatrické léčebny, domovy pro osoby se zdravotním po-

stiţením aj.) 

 Prevence vzniku sociáln  vyloučených lokalit jejich rozptýlením 

 Prevence situací, kdy osoby se zdravotním znevýhodn ním ţili v institucích 

(Snopek a kol., 2014, s. 10) 

Obecn  platí, ţe jednotlivci či rodiny by m li mít jistotu setrvání v sociálním bydlení do 

doby, neţ se zlepší jejich sociální situace, tj. do doby ve které by byli schopni samostatn  

ešit svoji bytovou pot ebu, aniţ by jim hrozila bytová nouze (Snopek a kol., 2014, s. 17). 

T m, kterým se neda í získat a udrţet bydlení nebo mají v tší mnoţství problém , m ţe 

pomoci sociální sluţba tzv. prostupným (vícestupňovým) bydlením (Housing ready) – 

bydlení po p íprav . Kaţdý stupeň bydlení se vyznačuje určitým standardem bydlení, kon-

trolou a monitorováním (LUX a kol., 2010, s. 20). Model prostupného bydlení znázorn n 

v p íloze č. III. 

Vícestupňový model sociálního začleňování bezdomovc  je postaven na aplikaci zákona 

108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Jedná se o systém, ve kterém jsou vzájemn  propojeny 

sociální sluţby, jeţ reagují na aktuální pot ebu člov ka. Práv  ona provázanost a propust-

nost mezi sluţbami p ináší výsledky. Absencí návazného podporovaného či nájemního 

bydlení pro bezdomovce dochází k návyku na sociální sluţby (Hradecký a kol., 2012, 

s. 26−27). 

N kte í odborníci poukazují na demotivační p sobení tohoto systému, který m ţe vést 

k závislosti na dávkách a prodluţování bezdomovectví (Koncepce prevence a ešení pro-

blematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, s. 6). 

Podobnou zkušenost má Katherine Gale, která uvedla, ţe se za posledních dvacet let 

v USA významn  zvýšil počet bezdomovc , pro které se stav lo nouzové ubytování (nap . 

azylové domy) a objekty p echodného bydlení, v nichţ rodiny povinn  absolvovaly vzd -

lávání v oblasti hospoda ení v domácnosti, výchovy d tí či nakládání s dluhy. Teprve poté 

se rodiny mohly p est hovat do b ţných byt . Zmín ná metoda se mnoho neosv dčila, 

náklady byly vysoké a četné rodiny se op tovn  ocitli bez domova. P íčinu spat uje 
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v udrţování rodin v nep irozeném prost edí, získáním bydlení p estávají být bezdomovci 

a problémy se ve vlastním bydlení eší daleko lépe ( eţábková, 2015).     

Jelikoţ je v českém prost edí velmi obtíţné poskytnout samostatné bydlení lidem, kte í by 

byli schopni samostatného bydlení po opušt ní azylového bydlení, natoţ jejich poskytnutí 

lidem, kte í nemají takové kompetence, se odmítnutí vícestupňového modelu jeví jako ira-

cionální (LUX a kol., 2010, s. 5). 

Nap . na Slovensku se vícestupňový model pro Romy s nedostatečnou kompetencí 

k udrţení bydlení osv dčil. Naopak je zde obava, ţe okamţité samostatné bydlení by 

úsp ch v reintegraci mohlo ohrozit. 

Programy reintegrace jsou v tšinou zaloţeny na t ech úrovních bydlení (krizové bydlení, 

sociální bydlení s doprovodnými sociálními sluţbami a samostatné nájemní bydlení). Pro-

gramy jsou však z d vodu jiţ zmín né nedostupnosti bydlení vyšších stupň  prakticky 

realizovány jen do stupn  krátkodobého azylového bydlení, klienti tak neustále kolují mezi 

prvními stupni sociálních sluţeb, ve kterých musí prokazovat svoji zp sobilost (LUX 

a kol., 2010, s. 44−49). 

Absence systémové bytové politiky je p ekáţkou sociálního začlen ní, neboť reálná adresa 

(bydlení) je d leţitá pro čerpání ve ejných sluţeb ale zejména pro stálé a pravidelné za-

m stnání (Hradecký a kol., 2012, s. 31−32).  

Strategie „nejprve bydlení“ (Housing first) vyzdvihuje pozitivní vliv rychlého, jistého 

a dlouhodobého nájemního bydlení na integraci do společnosti, neboť „ samostatné bydle-

ní nutí k odpovědnosti a motivuje k získání a udrţení práce.“ (LUX a kol., 2010, s. 49). 

Metoda Housing first je postupn  zavád na na základ  zkušeností z USA a severských 

zemí. Jak ukazuje nap . dánský program, jehoţ výsledky ukázaly, ţe zmín ná strategie 

bydlení by m la být pouţita jako první linie zásahu. I kdyţ počáteční náklady jsou vyšší, 

z dlouhodobého hlediska je strategie efektivn jší (Benjaminsen a Egholm, 2016). 

Podle odborník  platformy pro sociální bydlení by zavedením zákona stát ušet il 60 aţ 100 

miliard korun ročn  (Novák a Matoušek, 2016, s. 7).  

 

Za velice d leţité v této strategii se povaţuje zachytit osoby, rodiny co nejd íve. Podstatné 

je jejich rychlé umíst ní do bezpečí a návrat do bydlení ( eţábková, 2015).     

Strategie Hosing first se m ţe ídit n kolika modely zacházení: 
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 ACT (Assertive Community Treatment) – asertivní komunitní léčba: jedná se 

o multidisciplinární p ístup týmu poradc  (sociální pracovník, psychiatr, zdravotní 

sestra, poradce v oblasti závislosti, pracovník ú adu práce) poskytující pomoc 

a podporu v byt  občana. Metoda je určena osobám vyţadujícím komplexní podpo-

ru. 

 ICM (Individual Case Management) – zde je poskytována podpora občanu pracov-

níkem, který p edstavuje koordinátora vyuţívání léčebných a podp rných sluţeb. 

Občan je podporován do doby, kdy se jiţ necítí být ohroţen bezdomovectvím. Klí-

čový pracovník pracuje na bázi partnerství. 

 CTI (Critical Time Intervention) – pracovník poskytuje občanovi podporu 

v kritickém období p echodu do vlastního bydlení, která trvá 9 m síc .  Po této do-

b  se p edpokládá plné navázání na další podp rné sluţby jiţ bez podpory pracov-

níka. 

(Benjaminsen a  Egholm, 2016). 

 Jiné modely „Housing first“ nesou prvky vícestupňového bydlení. Nap íklad 

v N mecku klienti uţívají p l roku azylové bydlení a teprve poté je jim poskytnuto 

tréninkové bydlení (LUX a kol., 2010, s. 49). 

P es veškeré snahy nelze p edvídat, která rodina nebo osoba v programu usp je. Jestliţe 

selţe, nem la by opustit program, p estoţe musí odejít z bydlení ( eţábková, 2015).    

Porovnání trajektorií podle doby bezdomovství v současnosti a podle návrhu  Komplexní 

model práce s bezdomovci je znázorn na v p íloze č. V. (Hradecký, 2012, s. 34)  (Ne)zam stnanost a dluhy  2.6

Bezdomovectví v mnoha p ípadech doprovází ztráta zam stnání. V tšina bezdomovc  

vnímá získání práce jako spásu, která jim umoţní zm nu ţivotního stylu. Jiní naopak 

v zam stnání „nevidí smysl, protoţe postrádají smysl svého ţivota“ (Marek a kol., 2012, 

s. 21). 

Jestliţe se člov k ocitne v situaci, která je nad jeho síly, snaţí se z ní uniknout. Nejprve se 

pokouší mobilizovat síly, pokud se mu neda í, rezignuje. Po ztrát  zam stnání usilovn  

hledá práci, je aktivní. Po t ech m sících aktivita klesá, rad ji čeká na nabídky. Po p l roce 

bez práce je pravd podobnost dalšího zam stnání nízká. Postupn  se zabydluje v novém 
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stereotypu a o zm nu nestojí. Na nabídky zam stnání reaguje formáln , klade si podmínky 

(Zden k Faldyna in Sborník konference Zdravotní péče a bezdomovectví, s. 37−38). 

Bezdomovci pat í mezi málo kvalifikované osoby, mnohdy nesplňují zákonné podmínky 

evidence na ú adu práce, neboť ţijí mimo své trvalé bydlišt . Často jim chybí d leţité do-

klady, nap .:  

 Občanský pr kaz 

 Doklad o ukončeném zam stnání (dohoda o ukončení HPP, DPČ, DPP, výpov ď) 

 Doklad o studiu (o ukončeném vzd lání) 

 Smlouva na bydlení (nájemní, podnájemní, o ubytování)  

 

Mnozí se domnívají, ţe jejich nezam stnanost je výsledkem vn jších faktor , nikoli jejich 

selháním. Jiní jsou p esv dčeni, ţe šance na získání zam stnání je tak malá, ţe rad ji ţádné 

nehledají. Tento postoj jim umoţňuje udrţet si sebev domí (Haasová, 2005, s. 16−17).  

Lidé, kte í nemohou najít práci na legálním trhu práce, jsou zam stnaní „na černo“ nebo za 

nízký plat neodpovídající provedené práci a podmínkám (Prinz, 2013, s. 53). Neoficiální 

trh práce zam stnává osoby s exekucemi, cizince bez pracovního povolení, lidi vyuţívající 

sociální systém (Marek a kol., 2012, s. 23) nebo osoby se záznamem v rejst íku trest , kte-

ré jinak obtíţn  hledají zam stnání (Analýza pot ebnosti rozvoje sociálních sluţeb v Brně 

pro další osoby ohroţené sociálním vyloučením, 2016, s. 57). 

Další skupinu tvo í lidé, kte í v zam stnání nevydrţí dlouho nebo hledají d vody proč ne-

nastoupit. Zmín ný fakt zd vodňují náročností práce, velkým stresem a stereotypem pro 

který nebyli schopni práci zvládnout. Nejsou ochotni p ijmout pocity diskomfortu, r zná 

omezení nebo zodpov dnost, které p ináší zam stnání (Vágnerová, 2013, s. 63−64). Nebo 

jsou ţivotem na ulici natolik ovlivn ni, ţe nejsou schopni zam stnání zvládnout (Marek 

a kol., 2012, s. 24). 

Nízký plat, neexistence p íjmu a mnohdy špatné hospoda ení s pen zi vede k zadluţení. 

Lehkomyslným chováním, neochotou ešit vlastní problém a nesplácením p jčky dochází 

ke kumulaci dluh  a posléze k exekuci (Vágnerová, 2013, s. 64). Další problematickou 

oblastí je instituce, u které si osoba vzala p jčku. V tšinou se jedná o nebankovní p jčku 

s vysokými úroky nebo sankcemi. Od 1. prosince 2016 platí nový spot ebitelský zákon 

(257/2016 Sb.), který má p ed t mito praktikami klienta ochránit. Nový zákon ukládá po-

vinnost poskytovatel m p jček d kladn  posoudit schopnost klienta splácet. Ten musí být 

p ed podpisem smlouvy informován o skutečné cen  p jčky (Svoboda, 2016).  
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 Trestná činnost 2.7

Mezi bezdomovci se vyskytuje v tší mnoţství osob s kriminální zkušeností. N kte í proţili 

v tší část ţivota ve výkonu trestu. Zločin si zvolili jako strategii p eţití. Osoby propušt né 

z výkonu trestu mohou pociťovat nejistotu, jsou dezorientovaní, hledají pomoc. Mají snahu 

za adit se do b ţného ţivota, hledají práci. Mnozí zam stnavatelé kladou jako podmínku 

pro p ijetí do pracovního pom ru čistý rejst ík trest , coţ propušt ný nesplňuje. Mnozí tak 

páchají op tovnou trestnou činnost (Pr dková a Novotný, 2008, s. 21−22).  

Naopak, pokud de osoba bez trestné minulosti se ocitne v situaci, kdy je odkázána na 

hmotnou nouzi a ţivot v kriminogenním prost edí, mohou tyto faktory iniciovat trestnou 

činnost.  

Bezdomovci, ţijící delší dobu v této komunit , se jí p izp sobují. K páchání trestné činnos-

ti p ispívá absence strachu z ostudy a částečn  také z trestu. Ve výkonu trestu dostanou to, 

co jim chybí: jídlo a ubytování. Prevence kriminality by se m la zam it na omezení bez-

domovectví, nejlépe včasným získání bydlení a zam stnání (Prinz, 2013, s. 21−22). 

Lidé ţijící na ulici se stávají také cílem trestné činnosti, nejsou schopni se účinn  bránit. 

Napadení mnohdy neoznamují. D vod  m ţe být n kolik, nap . nev í na ochranu státní 

správy, nemají doklady, jsou bezradní, jelikoţ nev dí, na koho se mohou obrátit, mají potí-

ţe se zdravotním ošet ením, chybí jim podpora a pomoc ostatních. 

Trestná činnost m ţe být páchana i mezi bezdomovci navzájem. K vzájemnému napadení 

dochází často pod vlivem alkoholu. 

Rizikovým prost edím jsou také ubytovny. Lidé zde mohou páchat trestnou činnost, ale 

zejména se zde pohybují osoby s trestní minulostí, nap . lichvá i, kuplí i, deale i drog atd. 

Ubytovna je „konečnou stanicí“ mnoha z nich, bez ní by se ocitli na ulici. Paleta trestné 

činnosti na nich páchaná nebo do které jsou vtaţeni, je pestrá. Nejčast ji jde o lichvu 

(Prinz, 2013, s. 51−53). 

Dne 1. prosince 2016 vstoupil v platnost nový zákon o spot ebitelském úv ru, který by m l 

ochránit lidi p ed nekalými praktikami bank a lichvá ských firem. Má nastavit stejná pra-

vidla pro všechny spot ebitelské úv ry. Česká národní banka má podle zákona dozorovat 

jak bankovní tak nebankovní instituce podle jednotné legislativy.   Zákon stanovuje strop 

maximáln  moţné pokuty a sankce. Cílem nového zákona je vymýtit takové poskytovatele 

p jček, kte í vyd lávali na výnosech vymáhání u osob, u kterých p edpokládali selhání 

splácení p jčky (Zákon 257/2016 Sb.). 
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K další trestné činnosti páchané na obyvatelích pat í podvody spojené se snahou zajistit si 

jiné lepší bydlení. Špatná finanční situace a nezam stnanost p ispívá k práci na černo nebo 

k práci za nízký výd lek, legislativní podvody p ípadn  zneuţívání dávek.  

M ţeme zcela souhlasit s názorem, ţe nejv tším problémem je fakt, ţe všemu p ihlíţí d ti, 

které v prost edí ubytoven vyr stají a tuto skutečnost berou jako nem nnou ţivotní realitu. 

Vzorem d tí, jejichţ rodina jen p eţívá, je mnohdy práv  ten, který se má vlivem trestné 

činnosti lépe (Prinz, 2013, s. 53−55). 

 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 44 

 

3 POMOC LIDEM BEZ DOMOVA V RESOCIALIZACI   Sociální sluţby a komunitní plánování jako nástroj p i ešení bez-3.1

domovectví 

 

Sociální sluţby a sociální práce pat í k nejd leţit jším nástroj m ešení krizové situace 

člov ka (Matoušek, 2012, s. 155). 

Jejich hlavním cílem je umoţnit lidem, kte í se ocitli v nep íznivé sociální situaci, setrvat 

ve společnosti jako její rovnocenní členové za vyuţití jejich zdroj , ţít b ţným ţivotem 

v p irozeném sociálním prost edí (Bedná ová a Pelech, 2003, s. 26). 

Sociální sluţby vycházejí z principu, ţe zanedbaný a vyčerpaný člov k má pramalou šanci 

k návratu k sob stačnosti. Kvalitní zabezpečení ţivotních pot eb (jídlo, teplo, místo 

k odpočinku, očista, ošacení, základní léka ská péče) je podmínkou úsp šné reintegrace. 

Sluţeby, které jsou zacílené na základní pot eby, jsou často poskytovány v rámci jednoho 

st ediska. Tato strategie se ukázala jako ţádoucí, neboť mnoho klient  projeví zájem ešit 

svou ţivotní situaci aţ po uspokojení akutní pot eby. Na pot ebu zm ny je nutno reagovat 

bezprost edn , jelikoţ motivace bezdomovc  není p íliš silná (Matoušek a kol., 2010, 

s. 322−323). 

Sociální sluţby poskytují pomoc a výhody kaţdé osob , která se ocitne v problémové soci-

ální situaci. Sluţby jsou nástrojem sociální práce, prost ednictvím nichţ je realizována 

(Matoušek, 2012, s. 155). Nejd leţit jším aspektem v pomoci je však samotný klient. Bez 

jehoţ rozhodnutí a úsilí „n co“ zm nit, je jakákoli práce a pomoc p edem odsouzena 

k nezdaru (Pr dková a Novotný, 2008, s. 40). 

K úsp šné sociální práci je zapot ebí poskytnout takové sluţby, které budou reagovat na 

aktuální sociální problémy. K tomuto účelu slouţí komunitní plánování, které by m lo 

realisticky navrhovat kroky k ešení sociálních problém  komunity (Matoušek, 2007. 

s. 113−114). 

Zajišťuje dostupnost sociálních sluţeb v dané lokalit , ve které jsou uspokojovány nenapl-

n né pot eby osob (Co je komunitní plánování sociálních sluţeb a kdo jsou jeho akté i, 

2005). Pro danou lokalitu je komunitní plán jedinečný a neopakovatelný. Komunitní plá-

nování p edstavuje jakousi výslednicí „o podobě a ízení místní sítě sociálních sluţeb“ 
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mezi zadavateli (zajišťují financování sociálních sluţeb), poskytovateli (poskytovatelé 

sociálních sluţeb) a obyvateli daného území (uţivatelé stávající nebo potencionální, peču-

jící, rodinní p íslušníci, dobrovolníci aj.) Princip spolupráce se nazývá tiráda. Cílem ko-

munitního plánování je zvýšení kvality a zajišt ní takových sluţeb, které se zam ují na 

skutečné pot eby osob, jejich podporu a pomoc v obtíţných ţivotních situacích (Kubíčko-

vá, in: P íručka dobré praxe v oblasti komunitního plánování sociálních sluţeb, 2013, 

s. 5). Práv  klienti (uţivatelé) sociálních sluţeb jsou nejd leţit jšími účastníky komunitní-

ho plánování. Jejich pohled, výstupy a záv ry z  jednání jsou obsaţeny v dokumentu na-

zvaném Komunitní plánování (St ednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb 

v Jihomoravském kraji na období 2015–2017, 2014, s. 14.). Ú ad práce, který vyplácí soci-

ální dávky, p sobí na zam stnanost a bydlení uţivatel , se na Komunitním plánování 

a p ístupu k vyloučeným lokalitám nepodílí (Analýza pot ebnosti rozvoje sociálních sluţeb 

v Brně pro další osoby ohroţené sociálním vyloučení, 2016, s. 62). 

Proces plánování rozvoje a dostupnosti sociálních sluţeb byl zahájen v Jihomoravském 

kraji v roce 2004. Kraj spolupracuje s 21 obcemi s rozší enou p sobností. Tyto obce pro-

st ednictvím komunitního plánování informují o pot ebnosti a finanční podpo e sociálních 

sluţeb, tím ovlivňují podobu sít  sociálních sluţeb v kraji (St ednědobý plán rozvoje soci-

álních sluţeb v Jihomoravském kraji na období 2015–2017, 2014, s. 9). Ve m st  Brn  byl 

první proces komunitního plánování zahájen v roce 2005, nyní probíhá 4. komunitní plán 

sociálních sluţeb pro období 2016−2017. P edstavuje souhrnný plán v oblasti sociálních 

sluţeb, který zajišťuje pot eby občan  m sta Brna. Definuje cíle a priority dosaţitelné do 

konce roku 2017. Dokument upozorňuje na ne ešené oblasti a trendy do budoucna, jeţ 

p esahují rámec sociálních sluţeb, se kterým úzce souvisí. „Základním motem komunitního 

plánu je p edevším zachování, zkvalitňování a p ípadný další rozvoj stávající komplexní 

sítě sociálních sluţeb pro jednotlivé cílové skupiny a její udrţitelné financování“ (Polák, 

Janík in 4. komunitní plán sociálních sluţeb města Brna pro období 2016−2017, 2015, 

s. 4). Současný návrh 4. komunitního plánu je koncipován pouze na dva roky z d vodu 

propojení s aktuálním st edn dobým plánem rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském 

kraji pro období 2015–2017. Ve m st  Brn  je poskytována tém  jedna polovina sluţeb 

zaregistrovaných v Jihomoravském kraji. Proces komunitního plánování nekončí schvále-

ním plánu, ale probíhá cyklicky, tzn. po schválení následuje realizační fáze, sledování na-

plňování plánu (co se poda ilo, nebo kde je pot eba zm nit navrţený zp sob ešení) a p í-

prava nového plánu pro další období. Garantem komunitního plánování ve m st  Brn  je 
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Odbor sociální péče Magistrátu m sta Brna a referát komunitního plánování sociálních 

sluţeb (4. komunitní plán sociálních sluţeb města Brna pro období 2016−2017, 2015, 

s. 4−9). 

Poskytování sociálních sluţeb osobám bez p íst eší upravuje zákon 108/2009 Sb. 

o sociálních sluţbách. Jedná se o sluţby sociální prevence, jejichţ prost ednictvím se má 

osoba op t integrovat do společnosti (Matoušek, 2007, s. 40). Jsou rozd leny na sluţby 

terénní (programy spojené s poradenstvím), ambulantní (noční krizová centra, noclehárny, 

nízkoprahová denní centra) a pobytové (azylové domy, domy na p l cesty). Zákon specifi-

kuje základní činnosti, které jednotlivé sluţby poskytují.  

Principem poskytované pomoci je:  

 Dostupnost (forma a druh) − územní, informační, ekonomické 

 Efektivnost − vyhovuje pot ebám klienta 

 Bezpečnost – neomezuje oprávn ná práva a zájmy klienta 

 Hospodárnost – vyuţívá maximáln  veškerých zdroj  

 Kvalita – je jednoznačnou prioritou v rozsahu a zp sobu uspokojování zájm  a po-

t eb klienta i zadavatele. D leţitým znakem kvality je schopnost podpory klienta 

v naplňování cíl , kterých chce dosáhnout. 

(Sokol a Trefilová. 2008, s. 56.)  Pomoc lidem bez domova ve m st  Brn  3.2

Následující kapitola je v nována problematice ešení bezdomovectví na území m sta Brna.  

Ve m st  Brn  se pomoci bezdomovc m v nují r zné subjekty. K d leţitým poskytovate-

l m sluţeb pat í samotné m sto Brno, které zajišťuje pomoc prost ednictvím Odboru soci-

ální péče a p ísp vkových organizací. Dalšími organizacemi, které se zabývají pomocí, 

jsou nevládní, charitativní a neziskové organizace. 

Sluţby zabývající se podporou a pomocí osobám na okraji společnosti starších 18 let ve 

m st  Brn  májí velice široký záb r.  

Odbor sociální péče m sta Brna:  

 Odd lení sociálních kurátor : sociální práce s osobami ohroţenými sociálním 

vyloučením, které nemají dostatek zdroj  a finančních prost edk  
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k plnohodnotnému ţivotu. Kuráto i v procesu reintegrace úzce spolupracují 

s Centrem sociálních sluţeb. 

o Centrum sociálních sluţeb: zaštiťuje adu odborných pracovišť, 

poskytujících sluţby, které zajišťují pomoc lidem v nep íznivé soci-

ální situaci.  

 M stské st edisko krizové sociální pomoci  

o Krizová pomoc: je zam ena na naplňování 

základních pot eb bezdomovc  - základní sociální poradenství - sprchy - noční krizová pomoc - strava - p edléka ská zdravotní pomoc 

o Noclehárna  

 D m sociální prevence Podnásepní 

o Noclehárna 

o Azylové bydlení 

 Azylový d m K enová  

 Bytový d m Francouzská je určen osobám, které 

v d sledku nep íznivých ţivotních okolností nemají 

p ístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vy-

plývající z nájemního vztahu. 

 Sdílené bydlení pro seniory Zámečnická určeno 

ţadatel m nad 60 let s  nejistým nebo nevyhovujícím 

bydlením a s prokazatelnými nízkými p íjmy.  

 St edisko osobní hygieny Rumišt  slouţí k očist , 

hygien  a prevenci ší ení koţních onemocn ní.  

o Odd lení sociální rehabilitace 

o D m na p l cesty Celní 

 Azylový d m pro mladé dosp lé (18−26let) 

 Azylový d m pro mladistvé (15−26 let) 

(Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé, 2013–

2016) 
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 Domov pro seniory Kociánka – odloučené pracovišt  Štefánikova: poskytuje 

sluţbu osobám s poruchami osobnosti, které jsou ohroţené sociálním vyloučením 

a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (O nás) 

Armáda spásy: je mezinárodní k esťanské hnutí, které p sobí v rovin  náboţenské a soci-

áln  charitativní. Pomáhá lidem v nep íznivé sociální situaci spojené p edevším se ztrátou 

bydlení. Armáda spásy p ejala vojenský zp sob organizace, terminologii i uniformy. Veš-

keré aktivity jsou uskutečňovány v duchu motta „Srdce bohu, ruce lidem“ (Kop ivová, 

2006, s. 17).  

 Centrum sociálních sluţeb Josefa Korbela 

 Centrum sociálních sluţeb Staňkova 

o Nízkoprahové denní centrum 

o Noclehárna 

o Azylový d m 

o Terénní program 

o Tréninkové a startovací byty  

Diecézní charita: k esťanská organizace poskytující pomoc a podporu osobám v sociální 

a zdravotní oblasti, vytvá í tak záchrannou síť pro nejpot ebn jší z nás. Ve své práci se ídí 

čty mi základními hodnotami: svoboda, láska, pravda a spravedlnost.  

o Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 

o Noclehárna pro lidi bez domova 

o Azylový d m pro lidi bez domova 

o Azylový d m pro matky s d tmi Domov sv. Markéty 

o Baltazar – charitní bazar  

o CELZUS – sociální rehabilitace pro lidi duševn  nemocné, nezam stnané,  

     − sluţby pro cizince 

     − sociální, právní a dluhové poradenství  

A kluby: pomoc a podpora osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství.  

 Kontaktní centrum 

 Sociální poradenství 

 Terapeutický léčebný program 

 Následná péče a pomoc s hledáním zam stnání  
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Agapo, o.p.s.: sociální rehabilitace v oblasti zam stnanosti  

Bílý kruh bezpečí: pomoc ob tem a sv dk m trestných čin   

Drom: romské st edisko, IQ Roma: romská st ediska pomáhající v procesu sociálního 

začleňování  

In Iustitia, o.p.s.: se zabývá se násilím z nenávisti  

Jihomoravské regionální centrum pro podporu integrace cizinc : sociální a právní 

poradenství cizinc m  

Komunita Sant’Egidio, iniciativa Food not Bombs: iniciativy pomáhající pravideln  

s jídlem a pitím  

Lotos Brno: pomoc se závislostí na alkoholu  

 Centrum poradenství a prevence 

 Pobytový doléčovací program 

 Podp rné skupiny 

Magdalenium: pomoc ob tem domácího násilí  

 Poradna 

 Azylový d m 

M j pes a já – oba bez domova: snahou spolku je pomáhat ps m lidí bez domova  

Nový prostor: sociální rehabilitace  

Organizace pro pomoc uprchlík m: pomoc azylant m a cizinc m s dlouhodobým či 

trvalým pobytem  

Persefona: pomoc ob tem domácího násilí  

Platforma pro sociální bydlení: zabývá se tématem sociálního bydlení a lidských práv  

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj: podpora chudých rodin a jednotliv-

c   

Práh Jiţní Morava: pomoc a podpora osobám s duševním onemocn ním p i jejich začle-

ňování do b ţného ţivota  

Poradna Dialog a Občanská poradna Brno: odborné sociální poradenství  
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Podané ruce: pomoc s problémy vzniklými uţíváním drog nebo jinými patologickými 

jevy  

 Nízkoprahová za ízení pro d ti (10−16 let) a mládeţ (17−26 let) 

 Centrum prevence 

 Terénní programy 

 Kontaktní a poradenské centrum 

 Internetová poradna 

 Doléčovací centrum 

 Drogové sluţby ve v zení 

 Sociáln  terapeutická dílna Eikon 

 První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny 

ROZKOŠ bez RIZIKA: zabývá se sníţením sociálních a zdravotních rizik nejen u ţen 

pracujících v sexbyznysu.  

 Odborné sociální poradenství včetn  terapeutických sluţeb 

 Zdravotní sluţby 

 Právní informace, dluhové poradenství 

Sdruţení p stounských rodin: D m na p li cesty, Velký dv r Poho elice  

SOZE: poskytování pomoci cizinc m a uprchlík m  

 Sociální a právní poradenství 

 Azylový d m 

3.2.1 Odd lení sociálních kurátor  Odboru sociální péče Magistrátu m sta Brna 

Odd lení sociálních kurátor  (OSK) existuje v Brn  jiţ 35 let. Jejich náplní je sociální prá-

ce s osobami ohroţenými sociálním vyloučením, které nemají dostatek zdroj  a finančních 

prost edk  k plnohodnotnému ţivotu. Nejde pouze o sociální práci, která je vymezena le-

gislativou. Klient m poskytují sociální rehabilitaci a sociální terapii, snaţí se o jejich spo-

lečenské začleňování a koordinují spolupráci s dalšími subjekty.  Kuráto i provádí depistáţ 

sociáln  vyloučených osob v jejich p irozeném prost edí. Klienti mohou kurátora kontak-

tovat také sami. Cílem je zabrán ní dalšího propadu ve společnosti.  Spolupráce je zaloţe-

na na principu dobrovolnosti (Baláš a kol., 2015, s. 58−60). 

Práce sociálních kurátor  je zam ena na osoby: 
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 propušt né z výkonu trestu odn tí svobody, výkonu vazby 

 propušt né ze zdravotnického za ízení  

 propušt né ze školského za ízení ústavní či ochranné výchovy, z p stounské péče 

 ohroţené trestnou činností jiné osoby 

 bez p íst eší  

(Baláš a kol., 2010, s. 12) 

Pracovišt  poskytuje:  

 základní a odborné poradenství  

 sociáln  terapeutickou činnost 

 právní poradenství 

 protidrogovou sociální práci 

 zajišt ní pobytu v azylových za ízeních Centra sociálních sluţeb, p. o. (krizová 

pomoc, noclehárna, azylové bydlení) 

 práci a aktivity v terapeutické díln  

 setkávání klient  odd lení v klubu (projekce film , besedy) 

 sociální šatník 

 zajišt ní moţnosti osobní hygieny, moţnost praní prádla 

(Oddělení sociální prevence a pomoci, 2014)  

 vyhledávání sociáln  vyloučených osob (Baláš a kol., 2015, s. 60) 

Ubytování v azylových bytech je vyuţíváno jako podp rný terapeutický prost edek. Soci-

ální kuráto i zachovávají princip postupného bydlení, p i kterém dochází k zlepšování 

komfortu bydlení v jednotlivých etapách sociáln  terapeutického procesu klienta.  

Další aktivitou terapeutického p sobení je praní od v , umoţňující uţivatel m být nejen 

v čistot , ale p ímo se této b ţné činnosti v domácnosti účastnit. Klient m, kte í nemají 

moţnost koupele, nebo mají koţní problémy (vši, svrab) je poskytována očista 

ve St edisku osobní hygieny. V p ípad  pot eby kurátor poskytne čisté oblečení. Ve spolu-

práci s Krajskou hygienickou stanicí a plicní ambulancí probíhá monitoring TBC odhalují-

cí skrytá zdravotní rizika. K pracovní terapii jsou vyuţívány terapeutické dílny (ateliéry), 

zde klienti za podpory sociálního kurátora vyvíjí aktivity pracovní (nap . va ení, šití, úpra-

va od v  z celní správy, práce ve stopa ské díln ) i um lecké (nap . práce s textilem, ke-

ramika). Zám rem pracovní terapie je rozvoj zručnosti, dodrţování pravidelného ádu, 
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odpov dnost, obnovení a udrţení pracovních návyk  a sociálních kontakt . Postupná mo-

tivace vedoucí k dosaţení pocitu a touhy smysluplnosti společenského uplatn ní (Baláš 

a kol., 2015, s. 61−64). 

3.2.2 Krizová pomoc 

Krizovou pomoc vyuţívají lidé nacházející se v ohroţení zdraví či ţivota z d vod  náhlé 

ztráty bydlení, domácího násilí aj.  Cílem sluţby je poskytnout bezpečí, nad ji, podporu 

a vedení. Výsledkem je pocit úlevy, kterým se zvýší schopnost klienta situaci zvládnout 

a vrátit se tak na p edkrizovou úroveň ţití. Pomoc je zaloţena na podpo e oblasti, kterou si 

klient sám určí (Jansová, 2013, s. 20−21).  

V MSKSP jsou poskytovány následující sluţby: 

 Základní pomoc, podpora a poradenství v oblasti ešení nep íznivé sociální situace. 

Poskytnutí krizové intervence: Odborná metoda práce v situaci, kterou klient proţí-

vá jako zát ţovou. Poskytnutí socioterapeutických činností, které vedou 

k p ekonání krize a zahájení terapeutického procesu. Pomoc p i vy izování b ţných 

záleţitostí a p i komunikaci vedoucí k uplatn ní práv a oprávn ných zájm . 

 Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: sluţba je v provozu od kv tna roku 2015. 

Sprchy mají lidé bez p íst eší k dispozici 3 krát v týdnu. Klienti obdrţí mýdlo, 

šampon a je jim zap jčen ručník, je-li zájem i fén. V p ípad  pot eby je lidem bez 

p íst eší v omezeném rozsahu poskytnuto čisté oblečení. 

 Poskytnutí moţnosti p edléka ského ošet ení: Dne 1. 7. 2015. Centrum sociálních 

sluţeb, p ísp vková organizace a Český červený k íţ uzav eli smlouvu o poskyto-

vání zdravotnických sluţeb – první p edléka ské pomoci, kterou mohou lidé bez 

p íst eší vyuţít 3krát týdn . V pln  vybavené ordinaci poskytují pomoc dv  všeo-

becné sestry/ brat i, pop . pomoc zdravotní sestry poskytuje také Armáda spásy, 

(Armáda spásy, 2016). Strategickým cílem za ízení je navázání spolupráce 

s Nemocnicí Milosrdných brat í. Obsahem spolupráce by m lo být zajišt ní stan-

dardní léka ské péče pro lidi bez p íst eší, kte í vyhledají zdravotnické sluţby 

v M stském st edisku krizové sociální pomoci v extrémní sociální tísni, a p edlé-

ka ská pomoc bude pro n  s ohledem na zdravotní stav nedostatečná. M ţe se jed-

nat o klienty, kte í nemají doklady vč. pr kazky pojišťovny a nemají peníze nebo 

jsou cizinci. V Nemocnici Milosrdných brat í by klienti m li jistotu p ijetí a zajiš-
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t ní zdravotní péče jak od léka e specialisty, tak v oblasti péče nemocniční, tedy 

l ţkové.  

 Poskytnutí stravy: jedná se o ojedin lý projekt v rámci m sta i České republiky, ve 

kterém provozovny ve ejného stravování poskytují zdarma nespot ebovaná (nepro-

daná) polední menu včetn  polévek. Tato neprodaná menu sváţí v pracovních 

dnech v odpoledních hodinách pracovníci organizace p ímo z provoz  a vozí je do 

M stského st ediska krizové sociální pomoci k výdeji.  

  B hem zimních m síc  (listopad – b ezen) probíhá poskytnutí podmínek pro strá-

vení noci v teple a bezpečí na ţidli: sluţba slouţí jako prevence umrznutí. 

 (Standard č. 1). Podobnou sluţbu b hem zimních m síc  (prosinec – únor) poskytuje 

také Armáda spásy a Diecézní charita.  Zmín ný zp sob se osv dčil jako funkční 

a efektivní. Celková kapacita je 127 míst (Pomoc lidem bez st echy nad hlavou, 2013). 

 

3.2.3 Terénní práce (street work) 

Terénní práce je zaloţena na vyhledání osoby bez domova v jejím p irozeném prost edí, 

její motivace a p esv dčení, ţe i její situace se dá ešit.  Po navázání d v ry se streetworke-

i snaţí bezdomovce nasm rovat do denního centra, kde mu m ţe být poskytnuta konkrét-

ní pomoc, nap . návšt va ordinace, sociální poradenství, (Pekárková, 2013a, s. 16−17). Ve 

m st  Brn  se terénní prací s bezdomovci zabývá Armáda spásy a sociální kuráto i Odboru 

sociální péče Magistrátu m sta Brna (Armáda spásy, 2016; Baláš a kol., 2015, s. 60). Te-

rénní práce organizací probíhá nejčast ji v ranních hodinách a b hem dne, v dob , kdy 

organizace poskytují sluţby a kdy je niţší počet bezdomovc  pod vlivem alkoholu, je 

s nimi snadn jší komunikace (Kadlečík, s. 27). N které terénní programy organizací úzce 

spolupracují na poskytování komplexní pomoci klientovi, který z d vodu vícečetných pro-

blém  (závislost, problémy v oblasti bydlení, p edluţenost, zdraví) nebo duální diagnózy 

(závislost a psychiatrické onemocn ní) nem ţe vyuţívat ţádnou sociální sluţbu. V Brn  

jde konkrétn  o terénní spolupráci mezi Sdruţením Práh poskytujícím pomoc duševn  ne-

mocným a organizací Podané ruce zam ující se na uţivatele drog (Analýza pot ebnosti 

rozvoje sociálních sluţeb v Brně pro další osoby ohroţené sociálním vyloučením, 2016, 

s. 55). Činnost terénních pracovník  je zam ena také na bezpečnost obydlí, zhodnocení 

hygienické situace míst, ve kterých ţijí lidé, zvyšují pov domí o poţární ochran  (Pekár-

ková, 2013b, s. 31). 
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3.2.4 Denní nízkoprahová centra 

Denní nízkoprahová centra, která umoţňují lidem bez domova na chvíli se zastavit a od-

dechnout si na bezpečném míst  poskytuje Armáda spásy (Armáda spásy, 2016) 

a Diecézní charita (Azylové domy a denní centrum, 2017). Poskytují moţnost stravy, osob-

ní hygieny (sprcha, oholení), zdravotní pomoc (Armáda spásy), čisté oblečení a obutí nebo 

moţnost vyprání a vysušení od v  (Armáda spásy), prevence ší ení parazit , základní po-

radenství se sociálním pracovníkem, odborné sociální poradenství s psychologem nebo 

právníkem (Diecézní charita).  

3.2.5 Noclehárny 

Sluţba je poskytována za úplatu. Jsou zde vytvo eny podmínky pro osobní hygienu a pora-

denství, které poskytuje sociální pracovník, sociální pedagog, psycholog nebo právník se 

kterými m ţe klient ešit nep íznivou sociální situaci. Organizace si stanovují podmínky, 

za kterých je klient p ijat (v k, st ízlivost), další podmínkou m ţe být spolupráce v ešení 

nep íznivé situace klienta. Cílem je motivace klient  k ešení jeho situace, nap . vy ízení 

doklad , nalezení zam stnání, ešení dluh  (LUX a kol., 2010, s. 43). V Brn  je sluţba 

Noclehárna poskytována M stským st ediskem krizové sociální pomoci pro osoby 

v extrémní sociální tísni, Centra sociálních sluţeb, Armády spásy a Diecézní charity (Cen-

trum sociálních sluţeb, 2015; Armáda spásy, 2016; Azylové domy a denní centrum, 2017). 

Noclehárny se otevírají kolem cca v 19 hod., klienti je opouští ráno kolem 7. hodiny. 

Všechny své osobní v ci si musí klient ráno odnést, celý den pak u sebe nosí všechen sv j 

majetek. Jedná se o velmi nepraktickou v c, dochází ke ztrátám, mnoho tašek nep sobí 

dob e p i pracovním pohovoru aj. (Analýza pot ebnosti rozvoje sociálních sluţeb v Brně 

pro další osoby ohroţené sociálním vyloučením, 2016, s. 61) 

3.2.6 Azylové bydlení, startovací byty, sociální bydlení  

Azylové bydlení je pobytová sluţba, která m ţe mít formu pyramidy, kdy jednotlivé stup-

n  bydlení na sebe navazují. To, který stupeň klient vyuţije jako první, záleţí na jeho 

schopnostech. Krátkodobé azylové bydlení slouţí k p eklenutí krizové situace a je tak širo-

ce otev ené širokému počtu klient . Zpravidla nabízí vícel ţkové pokoje, kde je pro klien-

ty málo soukromí.  

St edn dobé azylové bydlení je určeno klient m, u kterých se očekává v určité lh t  vy e-

šení jejich problém . Je zde p edpoklad, ţe se klient aktivn  postaví k ešení své nep ízni-
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vé situace, neboť umíst ní v  azylovém dom  je p ímo podmín no širší spoluprací. Vý-

sledkem by je m l být návrat do b ţné společnosti a k sob stačnosti. N které organizace 

nemají krátkodobé a dlouhodobé azylové bydlení rozlišeno a všem poskytují stejný stan-

dard. 

Dlouhodobé azylové bydlení se nejvíce podobá b ţnému zp sobu bydlení. U klient  

se p edpokládá, ţe jiţ mají n které p edpoklady, nap . vlastní doklady, mají vlastní p íjem, 

se kterým se podílejí na úhrad  bydlení, jsou schopni uspo it určitou částku. Dochází zde 

k nácviku dovedností, které vedou k p evzetí odpov dnosti a samostatnosti. Dlouhodobé 

azylové bydlení m ţe poskytovat tzv. d m na p l cesty (Matoušek a kol., 2010, 

s. 322−323). Je určen osobám od 18 do 26 let v nep íznivé sociální situaci spojené se ztrá-

tou bydlení, a to zpravidla po ukončení rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodič . 

Nabízí poradenství, výcvik základních sociálních dovedností pot ebných k získání zam st-

nání a do samostatného ţivota (Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé, 

Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, 2013–2016). Zde je patrné, p ekrývání cílo-

vých skupin – lidé bez domova a sluţby pro rodiny, d ti a mládeţ.  

Sluţba azylové bydlení je jednou kostkou z pomyslné stavebnice sociáln  terapeutické 

práce, která je ízena zásadou „pomáháme vám si pomoci“ (Baláš a kol., 2015, s. 62). 

N kolik úrovní azylového bydlení lze p irovnat k pomyslnému schodišti, po kterém klient 

stoupá: noclehárna, ubytovna, bytová jednotka (Baláš a kol., 2015, s. 61). Jedná se o jiţ 

zmín né „bydlení po p íprav “, o kterém jsme podrobn ji hovo ili v kapitole 2.5. 

K nejvyšším patr m pat í tréninkové a startovací byty. Jsou nejblíţe b ţnému prost edí 

a rovn ţ také nejblíţe reálnému ţivotu. Byty jsou rozptýleny v b ţném prost edí. Klienti 

se setkávají se sousedy z tzv. normálního prost edí. Dochází ke sníţení izolace 

a stigmatizace, sebejistota klient  vzr stá. Zmín ný typ sluţby v reintegraci je velice 

úsp šný, bohuţel jich je málo (Matoušek a kol., 2010, s. 324). Azylové bydlení pro lidi bez 

domova je v Brn  poskytováno Centrem sociálních sluţeb na ulici K enová a Podnásepní, 

Armádou spásy a Diecézní charitou (Centrum sociálních sluţeb, 2015; Armáda spásy, 

2016;  Azylové domy a denní centrum, 2017). 

Nov  zrekonstruovaných 39 tréninkových byt  na Francouzské 42 slouţí klient m od 

prosince 2015. Sluţbu mohou vyuţívat pouze osoby nebo rodiny s prokazatelnými nízkými 

p íjmy domácnosti a nestabilními bytovými podmínkami (Bytový dům Francouzská in: 

Centrum sociálních sluţeb, 2015).  
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V roce 2013 v rámci projektu Prevence bezdomovectví podepsala Armáda spásy spolu-

práci s m stskou částí Brno – sever. Výsledkem bylo nast hování 11 jednotlivc  a rodin do 

byt . Spolupráce se sociálním pracovníkem byla zakotvena v podnájemní smlouv . V íjnu 

2014 se dalších 7 osob st hovalo do sedmi garsoniér, které poskytla m stská část Brno – 

st ed. Celkem se jednalo o 10 rodin a 8 jednotlivc . Pokud klienti bez v tších problém  

vydrţí dva roky, stanou se nájemníky m stské části, b ţnými občany m sta bez podpory 

pomáhajících organizací (Kosorin, 2015, s. 30−31).  

V roce 2016 dochází v Brn  k pilotnímu projektu ešení bytové nouze podle modelu 

Housing first, jenţ vychází z p edpokladu, ţe bydlení je právo. Brn nský model, který je 

v České republice naprosto ojedin lý, staví na zkušenostech ady zemí, které mají 

s projektem dobrou zkušenost, a na zkušenostech odborník , nap . Katherine Gale, která je 

expertkou na problematiku ukončování bezdomovectví rodin s d tmi v USA ( eţábková, 

2015) a Valerie Joovers, která s organizací HVO Querido Amsterdam dostává bezdomovce 

z ulice do byt  jiţ 10 let (Čápová, 2016). Ob  ţeny se svými poradními hlasy podílely na 

zavedení Housing First v Brn  (Čápová, 2016; eţábková, 2015). V dubnu 2016 prob hl 

tzv. registrační týden, ve kterém byla sesbírána data týkající se rodin s d tmi v bytové nou-

zi. Vybraným rodinám byly v rámci projektu Rapid Re-Housing pronajaty m stské byty, 

poskytnuta intenzivní podpora sociálních pracovník  a dalších návazných sluţeb. P edpo-

kládaným výsledkem je nap . zlepšení školní docházky, zam stnanost rodič , zlepšení 

zdravotního stavu člen  rodiny. Pokud se model osv dčí, stane se standardní m stskou 

politikou (Brno pokročilo v boji s bezdomovectvím, 2016). Model sociálního bydlení počítá 

s pozicí garanta sociálního bydlení. Úkolem garanta je koordinace sedmi sociálních pra-

covník , kte í budou rodinám a jednotlivc m poskytovat podporu (Analýza pot ebnosti 

rozvoje sociálních sluţeb v Brně pro další osoby ohroţené sociálním vyloučením, 2016, 

s. 57). 

V další etap  (rok 2017) chce m sto Brnomodelem Housing first pomáhat i osobám s více-

četnou a duální diagnózou. Osoby s duální diagnózou (závislost a psychiatrické onemoc-

n ní) nebo s vícečetnými problémy (závislost, problémy v oblasti bydlení, p edluţenost, 

zdraví) často vypadávají ze systému sluţeb, které jsou úzce definované. Dochází tak 

k situaci, ţe nejvíce ohroţená osoba nedostane pomoc, která by účinn  ešila problém. 

V této souvislosti m ţeme zmínit, ţe t mto osobám v současnosti pomáhají Sdruţení Práh 

(osoby s duševním onemocn ním) a Podané ruce (uţivatelé drog). Sluţba je poskytována 
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terénní formou za spolupráce obou organizací (Analýza pot ebnosti rozvoje sociálních slu-

ţeb v Brně pro další osoby ohroţené sociálním vyloučením, 2016, s. 59). 

Nov  vznikl projekt Sdílené bydlení pro seniory Zámečnická. Projekt pat í k prvním 

v České republice. V listopadu 2016 se nast hovalo 11senior . Byt o rozloze 400 m2 má 

dev t pokoj .  Krom  pokoj  nabízí jídelnu s kuchyní, televizní pokoj, místnost ke čtení 

a další. Projekt sdíleného bydlení tvo í alternativu k dom m s pečovatelskou sluţbou. Je 

určen ţadatel m ve v ku 60 let a více s  nejistým nebo nevyhovujícím bydlením, naruše-

nými rodinnými vztahy, ţijícími v osam losti a s prokazatelnými nízkými p íjmy (Ţlebek, 

2016, s. 1). 

Specifickou sluţbou pro lidi bez p íst eší je Domov se zvláštním reţimem Štefánikova. 

Sluţba je určena lidem ohroţeným sociálním vyloučením nad 50 let, jejichţ situace vyţa-

duje pomoc jiné fyzické osoby (O nás). Do za ízení mohou být p ijati klienti se závislostmi 

(Analýza pot ebnosti rozvoje sociálních sluţeb v Brně pro další osoby ohroţené sociálním 

vyloučením, 2016, s. 55). Kapacita za ízení 58 l ţek (O nás) se jeví jako nedostatečná. 

Dochází k nár stu počtu osob ve vyšším nebo vysokém v ku, v jehoţ d sledku nemají 

dostatek zdroj  k zajišt ní svých pot eb (Baláš a kol., 2015, s. 37−38), nap . z d vodu nee-

xistujícího nároku na d chod (Analýza pot ebnosti rozvoje sociálních sluţeb v Brně pro 

další osoby ohroţené sociálním vyloučením, 2016, s. 55) 

Ve 4. komunitním plánu došlo k iniciaci a p íprav  projektu Domova se zvláštním reţi-

mem pro osoby s vícečetnou diagnózou. Klientem domova budou senio i bez nároku na 

d chod, bezdomovci, bezdomovci s duševním onemocn ním, na vozíku a osoby mající 

problém s alkoholem. Domov bude poskytovat krátkodobou pop ípad  dlouhodobou zdra-

votní a sociální péči (Cílová skupina „osoby ohroţené sociálním vyloučením“. In: 

4. Komunitní plán sociálních sluţeb města Brna pro období 2016–2017, 2015, s. 93). Pro-

jekt byl odsouhlasen v červnu 2016. Vybraná budova se nachází v Mostecké ulici 

v m stské části Husovice. Domov by mohl začít p ijímat první klienty po rekonstrukci 

v roce 2018/2019 (Ustohalová, 2016). 

Další aktivitou, která by m la pomoci lidem v m stských bytech dostávajícím se do pro-

blému s placením nájmu, je zavedení „poradce pro bydlení“. Funkcí poradce by m la být 

prevence, p edcházení moţných problém  jiţ p i nezaplacení prvního nájmu (Analýza po-

t ebnosti rozvoje sociálních sluţeb v Brně pro další osoby ohroţené sociálním vyloučením, 

2016, s. 56). 
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3.2.7 Sociální poradenství.  

Sociální poradenství vede klienta k sob stačnosti. Poskytuje mu takovou pomoc a podporu, 

aby si dokázal pomoci v obtíţné situaci sám. Pomáhá mu srozumiteln  a vlídn  zorientovat 

se v sociálních sluţbách, s napojením se na pot ebnou sluţbu, v kontaktu a komunikaci 

s ú ady p i konkrétních ú edních postupech. Pomáhá a podporuje klienta ve všech situa-

cích, ve kterých je nejistý.  Svou podporou sociální poradenství p ispívá k reintegraci. Zá-

kladní sociální poradenství podle § 37 odst. 2 zákona 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, 

zajišťuje kaţdá sociální sluţba, a to bezplatn . Jedná se zejména o informace o sluţbách 

a moţnostech vedoucích k ešení nebo ke zmírn ní obtíţné ţivotní situace. Informace ply-

nou ze systému sociální ochrany (pojišt ní, pomoc a podpora) a ze systému zam stnanosti. 

P ímou pomoc lidem poskytuje odborné sociální poradenství. Dochází k praktickému eše-

ní situace, pomoc je konkrétn  zam ena. Jedná se zejména o problémy s dluhy, exekuce-

mi, rodinnými problémy, zam stnaností, osobami z výkonu trestu, starými a zdravotn  

znevýhodn nými občany aj. (Matoušek et al. 2010, s. 320−321). 

Poradenská činnost je součástí nabídky Krizové pomoci M stského st ediska krizové soci-

ální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni, nízkoprahových denních center Armády 

spásy, a Diecézní charity, organizací pomáhajících alkoholov  (Lotos), či drogov  závis-

lých (A kluby, Podané ruce), zdravotn  či duševn  znevýhodn ných (Práh, CELZUS), 

(Práh Jiţní Morava. 2017, bez zam stnání (Agapo, CELZUS, Nový prostor), s dluhy či 

exekucí (Poradna Dialog, Občanská poradna Brno, CELZUS), osobám, které se setkali 

s násilím (In Iustitia, Bílý kruh bezpečí, Magdalenium, Persefona), osobám v bytové nouzi 

(DROM, IQ Roma Servis, Armáda spásy), pomoci cizinc m ( SOZE, CELZUS, Jihomo-

ravské regionální centrum pro podporu integrace cizinc , Organizace pro pomoc uprchlí-

k m), a další. 

Krom  odbornosti je základním kritériem poradenských sluţeb jejich dostupnost.  Pora-

denství zacílené na bezdomovce je poskytováno v nízkoprahových centrech organizací, 

kde mohou vyuţít dalších sluţeb (Matoušek a kol., 2010, s. 322). 

3.2.8 Potravinová banka 

Potravinová banka v Brn  zahájila svoji činnost v červnu 2014, je členem České federace 

potravinových bank.  Její náplní je shromaţďovat a skladovat potraviny, které jsou p ijí-

mány zdarma od jednotlivých dárc . Potraviny jsou p id lovány charitativním a humani-
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tárním organizacím, které je následn  poskytnou pot ebným osobám (Potravinová banka, 

2010), a to zejména matkám samoţivitelkám, d tem z d tských domov , p stounským 

rodinám a senior m (Národní potravinová sbírka byla rekordní, 2016). Cílem organizace 

je boj s plýtváním, úkolem je rozd lit se s pot ebnými, kte í trpí hladem a obnova solidari-

ty mezi lidmi (Potravinová banka, 2010).  

Díky p edchozím kampaním a v tší informovanosti ze strany médií loňská potravinová 

pomoc (listopad 2016) dosáhla rekordních výsledk . Ve více neţ 650 obchodech po celé 

České republice darovali nakupující p es 312 tun trvanlivých potravin. Nejvíce byly daro-

vány t stoviny, trvanlivé mléko, rýţe nebo d tská výţiva (Národní potravinová sbírka byla 

rekordní, 2016). 

Poprvé bylo moţné darovat  drogistické zboţí nebo t eba sušené mléko a pleny (Lidé po 

celém Česku plní košíky pro lidi v nouzi, 2016). 

Organizátorem je jiţ tradičn  platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Armádou 

spásy a Potravinovou bankou (Národní potravinová sbírka byla rekordní, 2016). 

M sto Brno organizuje další charitativní potravinové sbírky prost ednictvím Food Boxu. 

Food Box je certifikované za ízení pro bezpečné uloţení potravin, které putuje po r zných 

místech (Teplárny Brno, radnice Brno-st ed, Tesco Shopping park, nová budova České 

televize v Líšni aj.), kde mohou lidé vhodit sv j potravinový dar. Potraviny jsou dále dis-

tribuovány lidem trpícím potravinovou deprivací (Potravinová banka pro Brno 

a Jihomoravský kraj, 2014).  

3.2.9 Zam stnání 

Podpora a pomoc v hledání práce je poskytována lidem bez domova v rámci základního 

a odborného sociálního poradenství. Odborné sociální poradenství poskytuje, organizace 

Agapo, o. p. s. Snahou poradenství je zvýšení samostatnosti, dovedností a schopností d -

leţitých pro pracovní uplatn ní klient . Zam uje se na zorientování klienta na trhu práce, 

na osvojení zp sobu hledání zam stnání, na psaní motivačního dopisu a ţivotopisu, po-

skytnutí informací o p íprav  na p ijímací pohovor, orientace v zákonech a pracovn  práv-

ních vztazích.  Podporu klientovi nabízí následn  i na pracovišti. Pro klienty organizace, 

jejich kamarády, známé a p íbuzné se v pravidelných termínech koná odpolední kavárna 

Agapo, ve které se společn  setkávají a krom  p ipraveného programu (Agapo, 2010) si 

http://www.potravinovabanka.cz/cfpb/
http://www.potravinovabanka.cz/cfpb/
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mohou vzájemn  vym ňovat informace a zkušenosti s uplatn ním a hledáním zam stnání 

na trhu práce. 

Další organizací, která pomáhá zam stnávat dlouhodob  nezam stnané ve spolupráci 

s Ú adem práce Česká republika je Armáda spásy. Klienti jsou zam stnáni na dohodu 

o provedení práce nebo v rámci ve ejn  prosp šných prací. Jedná se zejména o pracovní 

místa v prádeln , kuchyni, v úklidu a údrţb  budovy Armády spásy (Dlouhodobě neza-

městnaní. In: Armáda spásy, 2016). 

3.2.10 Pomoc dobrovolník  a občanských aktivit 

Nedílnou součástí pomoci lidem na ulici je pomoc z ad dobrovolník  či občanských akti-

vist  nap . komunita St. Eegidio, iniciativa Food not Bombs, jejichţ členové pravideln  

rozdávají jídlo a v jednotlivých p ípadech pomáhají i materiáln  (zimní šatník, nákup lék , 

vy ízení doklad ).  

V ţivot  lidí bez domova často z stane jen čty nohý p ítel. Tito lidé nemohou 

z hygienických d vod  vyuţívat centra sociálních sluţeb ani azylové domy. Od roku 2015 

pomáhá t mto lidem spolek M j pes a já – oba bez domova, který zaloţila Milada Váňo-

vá (Můj pes a já: spolek opět pomůţe zví atům i lidem bez domova, 2016). Spolek vychází 

z p esv dčení, ţe pomocí čty nohému p íteli pomohou i jeho pánovi. Cílem je vybudovat 

systém prevence a v p ípad  nemoci pop ípad  úrazu také léčení psího kamaráda. (Můj pes 

a já – oba bez domova, 2017).  

3.2.11 Informovanost ve ejnosti 

Problematika chudoby a bezdomovectví p edstavuje aktuální téma. Pov domí o této pro-

blematice se zvyšuje díky medializaci ve sd lovacích prost edcích a projekt m, které in-

formují a seznamují širokou ve ejnost s problematikou lidí zasaţených chudobou a osob 

bez domova. Akce p ispívají k bo ení mýt  a p edsudk , snaţí se vytvá et pozitivní obraz 

sociálních sluţeb zabývajících se lidmi ţijícími na ulici. Ve m st  Brn  tak jako v dalších 

m stech České republiky pravideln  probíhá jiţ zmín ná Potravinová sbírka, která se stává 

rok od roku úsp šn jší. Další akcí, která se snaţí široké ve ejnosti p iblíţit ţivot na ulici, 

jsou projekty Noc venku, Nocleţenka nebo Brnem s lidmi bez domova.  

Smyslem akce Noc venku je poskytnout široké ve ejnosti moţnost zkusit si záţitkovou 

formou na vlastní k ţi pocit být člov kem bez st echy nad hlavou a p ečkat noc obdobným 
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zp sobem jako lidé na ulici. Akce je doprovázena programem nabízejícím koncerty, fil-

mové projekce a jídlo. Noc venku se tradičn  koná v listopadu na prostranství p ed koste-

lem sv. Tomáše a p ed Místodrţitelským palácem Moravské galerie v Brn . 

Nocleţenka je projekt Armády spásy. Jedná se o online zakoupený poukaz v hodnot  100,- 

Kč na nocleh p es webové stránky organizace. Poukazy poté terénní pracovníci rozdají 

klient m. Poukazem krom  noclehu v teple klient získá stravu a moţnost hygieny (Nočle-

ţenku dostalo 200 lidí, 2017). 

„Brnem s lidmi bez domova“ organizují dv  studentky z Fakulty sociálních studií Masa-

rykovy univerzity. Inspirovaly se projektem Pragulic – Poznej Prahu jinak!. Trasa je vede-

na neútulnými místy m sta, ve kterých se sdruţují a p eţijí lidé bez domova, trasa má svoji 

strukturu a ád. Pr vodkyní je ţena bez domova, která je ochotna se s účastníky exkurze 

pod lit se o sv j ţivotní p íb h, zkušenosti, seznamuje je s nízkoprahovými sluţbami 

a radí, jak obstojn  p eţít (David, 2016).  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 METODOLOGIE VÝZKUMU  Cíl výzkumu 4.1

V praktické části se zam ujeme na prohloubení poznatk  o problematice osob bez domo-

va a porovnání zjišt ných údaj  mezi klienty vyuţívajícími sociální sluţbu Noclehárna 

a Krizová pomoc M stského st ediska krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní soci-

ální tísni (dále jen MSKSP) Centra sociálních sluţeb, p. o (déle jen CSS) v m st  Brn .  

Typ klienta NOCLEHÁRNA: Jedná se o osobu v nep íznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Klient má  trvalé bydlišt  na území m sta Brna. Sluţba zahrnuje p enoco-

vání, vyuţití podmínek pro osobní hygienu, základní pomoc a poradenství v oblasti ešení 

nep íznivé sociální situace.  

Typ klienta KRIZOVÁ POMOC: Jedná se o osobu nacházející se v situaci ohroţení 

zdraví nebo ţivota. Tuto nep íznivou sociální situaci p echodn  nem ţe ešit vlastními 

silami. Osoba vyuţívá alespoň jednu dílčí sociální sluţbu Krizové pomoci MSKSP: zá-

kladní sociální poradenství, sprchy, noční krizovou pomoc (strávení noci na ţidli), stravu, 

p edléka skou zdravotní pomoc, ošacení a obutí. 

Získané údaje pouţijeme k identifikaci a porovnání st ţejních problém , se kterými se 

potýkají klienti typu Noclehárna a Krizová pomoc MSKSP ve snaze navrátit se do b ţné 

společnosti. Ze získaných výsledných dat budou navrţeny moţné strategie, které by mohly 

napomoci ešit nep íznivou ţivotní situaci klient .  

Cílem výzkumu je rozpoznat problémy p i resocializaci klient  sluţby Noclehárna 

a Krizová pomoc MSKSP, obdrţená data následn  porovnat mezi typem klient  Noclehár-

na a Krizová pomoc.  Navrhnout jistá doporučení vedoucí ke zmírn ní či odstran ní t chto 

p ekáţek pro kaţdý „typ klienta“.   Výzkumné otázky, stanovení hypotéz 4.2

1) Existují statisticky významné rozdíly mezi klienty Noclehárny a klienty Krizo-

vé pomoci v postoji k projektu Housing first? 

H1: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci jsou rozdíly 

v postoji k projektu Housing first. 
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H0: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci nejsou rozdíly 

v postoji k projektu Housing first.  

2) Existují statisticky významné rozdíly mezi klienty Noclehárny a klienty Krizo-

vé pomoci ve finanční gramotnosti? 

H1: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci jsou rozdíly ve 

finanční gramotnosti. 

H0: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci nejsou rozdíly 

ve finanční gramotnosti.  

3) Existují statisticky významné rozdíly mezi klienty Noclehárny a klienty Krizo-

vé pomoci v postoji k alkoholu? 

H1: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci jsou rozdíly 

v postoji k alkoholu. 

H0: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci nejsou rozdíly 

v postoji k alkoholu. 

4) Existují statisticky významné rozdíly mezi klienty Noclehárny a klienty Krizo-

vé pomoci v dostupnosti pracovních p íleţitostí? 

H1: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci jsou rozdíly 

v dostupnosti pracovních p íleţitostí. 

H0: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci nejsou rozdíly 

v dostupnosti pracovních p íleţitostí.  Operační definice prom nných 4.3

Pojmem klient rozumíme dosp lou osobu – muţe a ţeny, kte í jsou osobami bez p íst eší 

a vyuţívají sociální sluţby MSKSP, CSS p. o. ve m st  Brn . Klienty rozd lujeme do dvou 

skupin. První skupinu tvo í klienti sluţby Noclehárna a druhou skupinu tvo í klienti sluţby 

Krizová pomoc.  

Pojem resocializace v pojetí empirického šet ení značí, ţe má osoba bez p íst eší zajišt ny 

pot ebné podmínky ke zdárnému návratu do v tšinové společnosti. 

Zjišťované p ekáţky označuje pojem problém. Ke zjišt ní nejčast jších p ekáţek bránících 

návratu do v tšinové společnosti p edcházelo studium informací z odborných zdroj  a jsou 

uvedeny v teoretické části diplomové práce. Konkrétn  se v empirické části zam ujeme na 
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tyto oblasti: finanční gramotnost, zam stnanost, postoj k alkoholu a k projektu sociálního 

bydlení – Hosing first.  Popis a metody výb ru výzkumného souboru 4.4

Vlastní pr zkumné šet ení bylo realizováno v m síci únor 2017.  Základní výzkumný sou-

bor tvo í dosp lí muţi a ţeny bez domova, kte í vyuţili sociální sluţbu Noclehárna 

a Krizová pomoc v MSKSP, CSS p. o., a se zapojením do výzkumu souhlasili. Výzkumný 

soubor byl vytvo en na základ  zám rného výb ru.   Metodologie výzkumného šet ení 4.5

Ve výzkumu bylo plánováno zahrnutí všech klient  noclehárny o kapacit  42 osob 

a klient  krizové pomoci. Vzhledem k časté fluktuaci klient  na obou sluţbách byl z meto-

dologického hlediska pouţit kvantitativní p ístup. Hlavní technikou získávání informací 

byl zvolen anonymní dotazník, neboť častou p ekáţkou provázející výzkum u osob bez 

p íst eší je jejich obava ze zneuţití získaných dat, zvlášt  u výb ru osob, které vyuţívají 

konkrétní ambulantní sociální sluţbu. Dotazníkové šet ení bylo zvoleno také s ohledem 

k místu sb ru dat a na menší časovou náročnost. Klienti byli osloveni v rámci čerpání am-

bulantních sociálních sluţeb v  MSKSP, CSS p. o. 

Dotazníkové šet ení p edstavuje frekventovanou techniku sb ru dat, jedná se o určitý zp -

sob pokládání otázek s následnou písemnou odpov dí. Dotazník má strukturu p edem p i-

pravených, vhodn  zvolených a se azených otázek. Nespornou výhodou je ekonomicky 

nenáročné a rychlé shromaţďování dat od v tšího počtu respondent . Umoţňuje kvantifi-

kaci dat, vysokou standardizaci, anonymitu respondent . Nevýhody spočívají v niţší ná-

vratnosti dotazník , problémy v oblasti pochopení otázek mohou souviset s omezením ko-

munikace, a tedy zachycená pedagogická realita nemusí odpovídat skutečnosti, neboť re-

spondent odpovídá na otázky, jak se sám vidí, nebo p eje být vid n, nikoli podle skuteč-

nosti (Chráska, 2007, s. 163−164).  

Úvod dotazníku obsahoval informaci o zajišt ní anonymity respondent  p i zpracování 

zaznamenaných údaj , z d vod  zajišt ní nejvyšší moţné návratnosti dotazník  

a promluvu zahrnující vysv tlení správného zp sobu vypln ní dotazníku. Dotazník zahr-

noval celkem 15 uzav ených otázek, ve kterých respondenti volili moţnost z nabídnutých 

odpov dí, pop ípad  mohli doplnit jinou odpov ď. 
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Celý soubor otázek zjišťoval problémy p i resocializaci klient  ambulantních sociálních 

sluţeb v MSKSP, CSS p. o. Dotazník byl zam en na identifikaci st ţejních problém  

u klient  sluţby Noclehárna a klient  Krizové pomoci. 

 Nejprve byly poloţeny doplňující otázky, zabývající se charakteristikou oslovených re-

spondent .  

Otázkou č. 1 je zjišt n v k respondenta. 

Otázka č. 2 zjišťuje pohlaví respondenta. 

Otázka č. 3 zaznamenává rodinný stav respondenta. 

Otázka č. 4 mapuje nejvyšší dosaţené vzd lání respondenta. 

Otázka č. 5 zjišťuje, kterou ambulantní sluţbu respondent vyuţívá. 

Otázka č. 6 mapuje, jak dlouho ţije respondent bez domova. 

Otázka č. 7 mapuje subjektivní p íčinu respondenta, která p ispívá ke ztrát  domova. 

Následovaly otázky, které byly formulovány s ohledem na stanovený cíl práce.  

Otázky č. 8 a č. 10 zjišťují zdroj finančních p íjm  respondenta. 

Otázka č. 9 se zabývá finanční gramotností respondenta.  

Otázky č. 11 a č. 12 se zabývají vnímáním dostupnosti pracovních p íleţitostí respondenta 

a p ekáţek k jeho udrţení  

Otázka č. 13 se zabývá postojem respondenta k alkoholu.  

Otázky č. 14 a č. 15 se zabývají postojem respondenta k projektu sociálního bydlení m sta 

Brna Housing first.   P edvýzkum 4.6

Nejprve byla správnost sestaveného dotazníku ov ena vedoucí diplomové práce. Po 

schválení dotazníku následoval p edvýzkum, který byl realizován v lednu 2017. Cílem 

následného pilotního šet ení bylo zjistit srozumitelnost jednotlivých otázek a časovou ná-

ročnost pro vypln ní dotazníku. Byli vybráni čty i klienti sociální sluţby Noclehárna a šest 

klient  sociální sluţby Krizová pomoc. Vybraní respondenti vypsali p edloţený anonymní 

dotazník, posléze byl s nimi veden rozhovor ohledn  srozumitelnosti jednotlivých otázek 

a p ípadných jiných problém  s vyplňováním. 
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Na základ  sd lení respondent  byly dv  otázky dopln ny o sd lované odpov di.  Metody zpracování dat 4.7

Obdrţená data z vypln ných dotazník  respondent  ambulantních sluţeb MSKSP byla 

zpracována a vyhodnocena statistickými metodami. Zjišt né informace byly vyhodnoceny 

a porovnány mezi klienty obou sociálních sluţeb. Jednu skupinu tvo í klienti, vyuţívající 

sociální sluţbu Noclehárna, a druhou skupinu tvo í klienti, vyuţívající sociální sluţbu Kri-

zová pomoc. 

Získaná data jsou p edkládána po jednotlivých bodech a za azena do čty  zkoumaných 

oblastí. Pro zjišt ní, existuje-li mezi odpov ďmi na otázky a druhem ambulantní sociální 

sluţby, statisticky významné rozdíly, byl pouţit test nezávislosti chí-kvadát pro kontin-

genční tabulku. 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 68 

 

5 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠET ENÍ A INTERPRETACE DAT  Popis pr b hu sb ru dat 5.1

Dotazníkové výzkumné šet ení bylo realizováno v konkrétních ambulantních sociálních 

sluţbách pro dosp lé muţe a ţeny, a to u klient  M stského st ediska krizové sociální po-

moci pro osoby v extrémní sociální tísni Centra sociálních sluţeb, p. o. ve m st  Brn . 

MSKSP, CSS p. o., ve kterém byl provád n výzkum, je strategicky velmi dob e situováno. 

Nachází se v centru Brna, v m stské části Brno – st ed, poblíţ autobusového a vlakového 

nádraţí. Nedaleko se nachází Magistrát m sta Brna (dále jen MMB), Odd lení sociální 

prevence a pomoci, kde sídlí sociální kuráto i MMB, St edisko osobní hygieny Rumišt  

a hlavní vlakové i autobusové nádraţí.  

MSKSP má dv  registrované sociální sluţby. Sociální sluţbu Noclehárna a Krizová po-

moc. Sociální sluţba Noclehárna je určena osobám v nep íznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Sluţba sm uje k podpo e sociálního začlen ní a p edcházení sociálnímu 

vyloučení. Klient má  trvalé bydlišt  na území m sta Brna. Sluţba zahrnuje p enocování, 

vyuţití podmínek pro osobní hygienu a základní pomoc a poradenství v oblasti ešení ne-

p íznivé sociální situace klienta. Sociální sluţba Krizová pomoc je určena osobám nachá-

zejícím se v situaci ohroţení zdraví nebo ţivota. Tuto nep íznivou sociální situaci p e-

chodn  nem ţe ešit vlastními silami.  Cílem sociální sluţby je poskytnutí podpory, pomo-

ci a poradenství v oblasti ešení nep íznivé sociální situace. Krizová pomoc se skládá 

z n kolika dílčích sluţeb, které jsou klient m poskytovány dle jejich individuálních pot eb: 

základní sociální poradenství, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, noční krizová po-

moc (strávení noci na ţidli v teple a bezpečí), moţnosti p edléka ského ošet ení, poskytnutí 

stravy, ošacení a obutí. Sociální sluţba Krizová pomoc je poskytována celoročn  24 hodin 

denn  pro krizovou intervenci. 

Výzkum byl realizován v pr b hu m síce února 2017. Respondenti sociální sluţby Nocle-

hárna a Krizová pomoc byli poţádáni o vypln ní anonymního dotazníku p i p íchodu nebo 

odchodu ze sociální sluţby, tedy podle toho, kdy m l dotčený klient dostatek času pro vy-

pln ní dotazníku. Absence duplicity dotazník  jedním klientem byla zajišt na pomocí evi-

dence klient . Kaţdému klientovi byly nejprve sd leny pot ebné instrukce a informace 

k vypln ní dotazníku, poté obdrţel dotazník s psacími pot ebami. Dotazníky byly vyplňo-

vány v místnosti Krizové pomoci. Vypln né dotazníky klienti z d vodu zachování anony-
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mity vhazovali do sb rné krabice. N kte í klienti sluţby Krizová pomoc poţádali o spolu-

práci p i vypln ní dotazníku, jednalo se zejména o p ípady, kdy klient m chyb ly brýle, 

nebo m li potíţe se čtením. 

Dotazníkové šet ení bylo zvoleno s ohledem zajišt ní vysoké míry návratnosti anonymních 

dotazník . 

Z celkového počtu 47 oslovených respondent  sociální sluţby Noclehárna byla návratnost 

45 dotazník , coţ je 95,75 %. Ze 130 oslovených respondent  sociální sluţby Krizová po-

moc byla návratnost 111 dotazník , coţ je 85,39 %.  Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku 5.2

V této části práce je uvedeno vyhodnocení jednotlivých otázek dotazník  a interpretace 

výsledk  dotazníkového výzkumu. Po adí interpretovaných výsledk  je shodné s po adím 

dílčích otázek v dotazníku. Otázky 1 aţ 15 jsou uvedeny s absolutní a relativní četností 

v tabulkách, zobrazeny v grafech a uvedením interpretace. Otázky č. 9, 12, 13 a 15 jsou 

uvedeny v kontingenční tabulce s pozorovanou a očekávanou četností, výpočtem chí-

kvadrátu pro kontingenční tabulku a uvedením interpretace. 

Cílem diplomové práce je porovnání problém  dvou skupin (dle poskytované sociální 

sluţby) p i návratu do v tšinové společnosti.  Výsledky pr zkumu jsou z tohoto d vodu 

uvád ny v rozd lení t chto dvou skupin. 

5.2.1 Charakteristika respondent  

Celkem bylo v pr zkumném šet ení v sociální sluţb  Noclehárna rozdáno 47 dotazník . 

Z celkového počtu se dva nevrátily a jeden byl vy azen z d vodu nesprávného vypln ní.  

Do pr zkumného šet ení zabývající se problémy p i resocializaci se tedy zapojilo 44 klien-

t  sociální sluţby Noclehárna.  

V sociální sluţb  Krizová pomoc bylo rozdáno 130 dotazník . Z celkového počtu se vráti-

lo 111 dotazník  a p t dotazník  bylo vy azeno 5 dotazník  z d vodu nesprávného vypl-

n ní. Do pr zkumného šet ení zabývající se problematikou p i resocializaci se celkem za-

pojilo 106 klient  sociální sluţby Krizová pomoc. 

 

 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 70 

 

Tabulka 1. Otázka 1. V kové rozvrţení sledovaného souboru dle v ku 

V k respondent  
Četnost podle typu klienta 

Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
18-26 (mladí dosp lí) 6 13,63 % 16 15,09 % 

27-62 (produktivní v k) 34 77,27 % 84 79,24 % 

63 a více (senio i) 4 9,09 % 6 5,66 % 

∑ 44 100,0 % 106 100,0 % 

 

 

       Graf 1. Otázka 1. V kové rozvrţení sledovaného souboru 

dle v ku 

Do dotazníkového pr zkumného šet ení byli zahrnuti klienti sociální sluţby Noclehárna 

a Krizová pomoc. D vodem bylo obsáhnout široké spektrum osob bez p íst eší. 

Cílem pr zkumu je porovnání problém  dvou skupin klient  p i návratu do b ţného ţivo-

ta. Z tohoto hlediska jsou výsledky pr zkumu uvedeny v rozd lení na tyto dv  skupiny. 

Sloţení respondent  na základ  v ku je u obou skupin (klienti vyuţívající noclehárnu 

a krizovou pomoc) obdobná. Nejpočetn jší zastoupení pro ob  pozorované skupiny tvo í 

lidé v produktivním v ku od 27 do 62 let, které p edstavuje necelých 80 % respondent  

z celkového mnoţství. Druhou nejpočetn jší skupinou jak na noclehárn  (13,63 %), tak 

klient  krizové pomoci (15,09 %) tvo í mladí dosp lí. Senio i pat í k nejmén  početné 

skupin . Nejmén  senior  bylo ve sluţb  krizová pomoc (5,66 %), na noclehárn  (9,09 %).   
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Tabulka 2. Otázka 2. Respondent z hlediska pohlaví.  

Pohlaví 

respondent  

Četnost podle typu klienta 

Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
ţena 8 18,18 % 18 16,98 % 

muţ 36 81,82 % 88 83,02 % 

∑ 44 100,0 % 106 100,0 % 

 

 

Graf 2. Otázka 2. Rozd lení sledovaného souboru na základ  

pohlaví 

Struktura respondent  z hlediska pohlaví p edstavuje tabulka a graf č. 2.  V rámci rozd le-

ní podle pohlaví je u obou sluţeb p edvídatelný výsledek. Významný podíl na celkovém 

rozvrţení tvo í muţi a to pro ob  sledované skupiny respondent . Rozd lení je velmi po-

dobné jak pro muţe (81,82 %) a ţeny (18,18 %) noclehárny, tak pro muţe (83,02 %) 

a ţeny (16,98 %) krizové pomoci. Celkov  je zastoupení p ibliţn  1 : 4. 

 

Tabulka 3. Otázka 3. Rodinný stav respondenta. 

Pohlaví 

respondent  

Četnost podle typu klienta 

Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
Svobodný/á 19 43,18 % 61 57,55 % 

Ţenatý/vdaná 1 2,27 % 4 3,77 % 

Rozvedený/á 21 47,72 % 37 34,91 % 

Vdovec/vdova 3 6,81 % 4 3,77 % 

∑ 44 100,0 % 106 100,0 % 
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Graf 3. Otázka 3. Rozd lení sledovaného souboru na základ  

rodinného stavu 

Tabulka a graf č. 3 znázorňují strukturu respondent  obou sluţeb z hlediska rodinného 

stavu. V rámci rozd lení na dv  skupiny je zajímavé, ţe nejv tší podíl svobodných je ve 

skupin  krizová pomoc (57,55 %). Naopak ve skupin  noclehárna je nejv tší počet osob 

rozvedených (47,72 %). Nejmén  jsou zastoupeni respondenti v manţelském svazku, 

noclehárna (2,27 %) a krizové pomoci (3,77 %). Druhou nejmén  početnou skupinu tvo í 

vdovci na krizové pomoci (3,77 %) a noclehárny (6,81 %).  

 

 

 

 

Tabulka 4. Otázka 4. Nejvyšší dosaţené vzd lání respondenta 

Vzd lání 

respondent  

Četnost podle typu klienta 

Noclehárna Krizová pomoc 

Absolutní relativní absolutní relativní 
Základní 15 34,09 % 52 49,06 % 

Vyučen, bez maturity 21 47,73 % 36 33,96 % 

St ední škola 7 15,91 % 15 14,15 % 

Vyšší odborné 0 0,00 % 1 0,94 % 

vysokoškolské 1 2,27 % 2 1,89 % 

∑ 44 100,0 % 106 100,0 % 
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Graf 4. Otázka 4. Rozd lení sledovaného souboru na základ  

vzd lání 

Údaje v tabulce a grafu č. 4 uvádí strukturu respondent  výzkumného souboru podle dosa-

ţeného vzd lání.  U respondent  p evládá niţší stupn  vzd lání. Pro klienty noclehárny je 

nejpočetn jší t ídou „vyučen, bez maturity“ (47,73 %) U klient  krizové pomoci je nejvíce 

zastoupeno základní vzd lání (49,06 %). St ední školu s maturitou uvedlo na noclehárn  

15,91 %), na krizové pomoci (14,15 %). Vyšší odborné vzd lání m l i respondent krizové 

pomoci (0,94 %) a vysokoškolské vzd lání 1 respondent noclehárny (2,27 %) a dva re-

spondenti krizové pomoci (1,89 %). 

 

Tabulka 5. Otázka 5. Kde v současné dob  respondent p espává. 

P espávání 

respondent  

Četnost podle typu klienta 

Noclehárna Krizová pomoc 

Absolutní relativní absolutní relativní 
Noclehárna 44 100 % 0  

Noční krizová pomoc   45 42,45 % 

Chata   10 9,43 % 

Squat   25 23,58 % 

Ve sklep , na p d    3 2,83 % 

U známých, v kancelá i   3 2,83 % 

Ve svém p íbytku venku   7 6,60 % 

Na nádraţí, na lavičce   1 0,94 % 

Jinde   11 10,38 % 

∑ 44 100,0 % 106 100,0 % 

Tabulka č. 5 uvádí rozd lení respondent  na dv  výzkumné skupiny. První skupinu tvo í 

respondenti, kte í v dob  výzkumu vyuţívali sociální sluţbu noclehárna (100 %). Druhou 
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výzkumnou skupinu tvo í respondenti sociální sluţby krizová pomoc. V tabulce jsou uve-

dena místa, kde tito respondenti p espávají. Nejpočetn jší skupinu tvo í jedinci vyuţívající 

noční krizovou pomoc (42,45 %) tj. moţnost strávení noci na ţidli v zimním období, je-

jímţ účelem je prevence umrznutí. Druhou nejpočetn jší skupinu tvo í osoby ţijící ve 

squatu (23,58 %). Jedenáct respondent  (10,38 %) zvolilo moţnost jiné, t i uvedli WC 

nemocnice a auto, dva uvedli garáţ a po jednom respondenti uvedli: tajn  u matky v dom  

s pečovatelskou sluţbou, kaţdý den jinde a park Luţánky.  

 

Tabulka 6. Otázka 6. Jak dlouho je respondent bez domova. 

Délka 

bezdomovectví 

Četnost podle typu klienta 

Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
Mén  neţ p l roku 11 25,00 % 18 16,98 % 

Do roku 7 15,91 % 13 12,26 % 

Do dvou let 13 29,55 % 10 9,43 % 

Do 4 let 4 9,09 % 16 15,09 % 

Do 6 let 8 18,18 % 23 21,70 % 

Více jak 6 let 2 4,55 % 26 24,53 % 

∑ 44 100,0 % 106 100,0 % 

 

 

Graf 5. Otázka 6. Rozd lení sledovaného souboru na základ  

délky ţivota bez domova 

Další část pr zkumu se zam ovala na délku ţivota respondent  bez domova, znázorn ny 

v tabulce č. 6 a grafu č. 5. U respondent  noclehárny p evládá nejvíce období od p l roku 

(25,00 %) do dvou let (29,55 %). Celkem jde o 70,46 % respondent  této sluţby. U re-

spondent  krizové pomoci je patrné, ţe nejpočetn jší zastoupení je u osob, které jsou bez 
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kován p evládající d vod ani u jedné skupiny klient . Pro noclehárnu spat ují klienti nej-

čast jší d vod v zadluţení (20,45 %), ztrát  zam stnání (15,91 %) a rozvodu /rozchodu 

s partnerem (13,63 %) či problémy v rodin  (13,63 %). Podobné p íčiny uvedli respondenti 

krizové pomoci, kte í vykázali jako hlavní d vod ztrátu zam stnání (16,98 %), zadluţení 

(14,15 %) a na čtvrtém míst  rozvod / rozchod s partnerem (13,20 %) či problémy v rodin  

(7,55 %).  Ze zmín ných výsledk  je patrné, ţe ob  skupiny vykazují podobné p íčiny ztrá-

ty domova. Patrný rozdíl mezi skupinami je u otázky vztahující se na závislost. Respon-

denti krizové pomoci odpov d li kladn  v 15,09 %, respondenti noclehárny jen 9,09 %. 

P t respondent  noclehárny (11,36 %) a osm respondent  krizové pomoci (7,55 %) zvolilo 

moţnost jiné. Jeden respondent noclehárny uvedl „trpím na ţeny“, ve zbylých odpov dích 

byly uvedeny r zné varianty na téma „vyst hování z bytu“. 
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5.2.2 Finanční gramotnost  

Tabulka 8. Otázka 8. Jakým zp sobem si zajišťuje respondent finanční prost edky.  

Zp sob zajišt ní finančních prost edk  
Četnost podle typu klienta 

Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
Prací 8 18,18 % 24 22,64 % 

Podporou v nezam stnanosti 5 11,36 % 2 1,89 % 

Sociálními dávkami 27 61,36 % 39 36,79 % 

Invalidní d chod 3 6,81 % 25 23,58 % 

Starobní d chod 1 2,27 % 8 7,55 % 

Trestnou činností 0 0,00 % 0 0,00 % 

jinak 0 0,00 % 8 7,55 % 

∑ 44 100,0 % 106 100,0 % 

 

 

Graf 7. Otázka 8. Rozd lení sledovaného souboru na základ  

zp sobu zajišt ní finančních prost edk  

Otázka č. 8 a graf č. 7 zjišťují, jakým zp sobem si klienti zajišťují finanční prost edky pro 

ţivobytí a ubytování. Dle tabulky finanční prost edky získávají klienti obou sociálních 

sluţeb nejvíce ze sociálních dávek. Celkem 61,36 % klient  noclehárny a 36,79 % krizové 

pomoci. P ibliţn  asi 20 % klientu u obou skupin si finanční prost edky zajišťují prací. 

Osm respondent  (7,55 %) zvolilo moţnost jiné, všichni uvedli, ţe si nevyd lávají.  

Z výsledku pr zkumu je z ejmé, ţe ve skupin  respondent  krizová pomoc je tém  4 krát 

vyšší počet osob s invalidním d chodem. 
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Tabulka 9. Otázka 9. Vystačí si respondent s p íjmem.  

Vystačí si respondent s p íjmem Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
Ano, nep jčuji si 14 31,82 % 20 18,87 % 

P jčuji si výjimečn  16 36,36 % 24 22,64 % 

nevystačím 11 25,00 % 47 44,34 % 

Ne, p jčuji si vícekrát do roka 3 6,82 % 12 11,32 % 

Ne, p jčuji si pravideln  0 0,00 % 3 2,83 % 

∑ 44 100 % 106 100 % 

 

 

Graf 8. Otázka 9. Rozd lení sledovaného souboru na základ  

dostatku finančních prost edk  

Tabulka č. 9 a graf č. 8 ukazují strukturu respondent  z pohledu jejich hospoda ení 

s finančními prost edky. Nejvíce respondent  v sociální sluţb  noclehárna uvedlo, p jčují 

si výjimečn  (36,36 %) a 31,82 % klient  uvedlo, ţe si s p íjmem vystačí. Celkem se jedná 

o 68,18% respondent , kte í se svým p íjmem vyjdou. Dále 25 % respondent  uvedlo, ţe 

s finančními prost edky nevystačí a 6,82 % si p jčuje vícekrát do roka. Naproti tomu 

44,34 % respondent  krizové pomoci uvedlo, ţe s finančními prost edky nevystačí. 

K tomu 11,32 % respondent  si p jčuje vícekrát do roka a 2,38 % si p jčuje pravideln . 

Celkem se jedná o 58,49 % respondent , kte í se svými p íjmy nevystačí. 

Vzhledem k rozdílným výsledk m u obou zkoumaných skupin, byl u této otázky vyuţit 

test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku. V testu byl zkoumán vliv jednotli-

vých skupin respondent  na finanční gramotnost.  
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Existuje statisticky významný rozdíl mezi klienty Noclehárny a klienty Krizové po-

moci ve finanční gramotnosti? 

Srovnání nulové a alternativní hypotézy: 

H1: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci jsou rozdíly ve finanční 

gramotnosti. 

H0: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci nejsou rozdíly ve fi-

nanční gramotnosti.  

P – pozorované četnosti (číslo v kontingenční tabulce bez závorky) 

O – očekávané četnosti (uvedeny v závorkách), odpovídají platnosti nulové hypotézy  

Tabulka 10. Hospoda ení s finančními prost edky 

Vystačí si respondent s p íjmem Noclehárna Krizová pomoc ∑ 

Ano, nep jčuji si 14 (9,97) 20 (24,03) 34 

P jčuji si výjimečn  16 (10,85) 24 (26,15) 37 

nevystačím 11 (18.18) 47 (43,82) 62 

Ne, p jčuji si vícekrát do roka 3 (4,11) 12 (9,89) 14 

Ne, p jčuji si pravideln  0 (0,88) 3 (2,12) 3 

∑ 44 106 150 

Hodnoty očekávaných četností spočítáme následovn : 

„násobíme vţdy odpovídající marginální četnosti v tabulce a tento součin potom dělíme 

celkovou četností“ (Chráska, 2007, s. 77). 

Výpočet chí-kvadrátu pro kontingenční tabulku:            1,63 + 2,44 + 2,84 + 0,30 + 0,88 + 0,68 + 0,18 + 0,23 + 0,45 + 0,37 = 

10 

Hladina významnosti  α = 0,05 

Výpočet stupn  volnosti f = (r – 1) x (s – 1) = (5-1) x (2 – 1) = 4 

Pro hladinu významnosti 0,05 a vypočtený stupeň volnosti 4, byla ve statistických tabul-

kách určena kritická hodnota testového kritéria x2
0,05 (4) = 9,488 

Srovnáním vypočítané hodnoty s kritickou hodnotou testového kritéria, bylo zjišt no, ţe 

vypočítaná hodnota je vyšší. Zamítáme H0, mezi odpov ďmi byla prokázána statisticky 

významná souvislost. M ţeme íci, ţe typ klienta má vliv na finanční gramotnost. Lze 
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konstatovat, ţe klienti Noclehárny si se svými p íjmy vystačí lépe neţ klienti Krizové po-

moci. 

 

Tabulka 11. Otázka 10. Jakým zp sobem si respondent p ivyd lává.  

Zp sob výd lku respondenta 
Četnost podle typu klienta 

Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
Zam stnání na dohodu 12 27,27 % 7 6,60 % 

P íleţitostná brigáda 29 65,91 % 47 44,34 % 

Ţebrání 1 2,27 % 11 10,38 % 

Sb r odpadu 0 0,00 % 14 13,21 % 

Nep ivyd lává 2 4,55 % 25 23,58 % 

jinak 0 0,00 % 2 1,89 % 

∑ 44 100,0 % 106 100,0 % 

 

 

Graf 9. Otázka 10.  Rozd lení sledovaného souboru na základ  

zp sobu p ivýd lku  

Otázka č. 10 a graf č. 9 zjišťuje, zda si respondenti obou sociálních sluţeb mimo sv j p í-

jem ješt  p ivyd lávají. Z výsledku je patrné, ţe ob  skupiny si p ivyd lávají nejčast ji 

pomocí p íleţitostné brigády. U klient  noclehárny tento zp sob výd lku tvo í 65,91 % pro 

klienty krizové pomoci 44,34 %. Druhý nejčast jší zp sob p ivýd lku respondent  nocle-

hárny je zam stnání na dohodu. Naopak 23,58 % respondent  krizové pomoci si nep ivy-

d lává. Z tabulky je patrné, ţe ve skupin  krizová pomoc je 4 krát více osob, které si p i-

vyd lávají ţebráním a 2 krát více osob, kte í vyuţívají k p ivýd lku sb r odpadu.  
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5.2.3 Dostatek pracovních p íleţitostí 

Tabulka 12. Otázka 11. Jaká p ekáţka brání respondentu v udrţení zam stnání.  

Subjektivní p ekáţka bránící v zam stnání Četnost podle typu klienta 

Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
Pravidelná pracovní doba 0 0,00 % 15 14,15 % 

Poţívání alkoholu, drog 2 4,55 % 5 4,72 % 

Délka pracovní doby 3 6,82 % 19 17,92 % 

Zdravotní d vody 12 27,27 % 24 22,64 % 

Pracovat se mi nevyplatí, pobírám soc. dávky 3 6,82 % 4 3,77 % 

M l/a bych exekuci na plat 10 22,72 % 9 8,49 % 

Nechci pracovat 1 2,27 % 4 3,77 % 

Záznam v rejst íku trest  7 15,91 % 8 7,55 % 

jinak 6 13,63 % 18 16,98 % 

∑ 44 100 % 106 100 % 

 

 

Graf 10. Otázka 11. Rozd lení sledovaného souboru na základ  

subjektivní p ekáţky bránící v zam stnání 

Otázka č. 11 a graf č. 10 zjišťuje, jaké d vody respondent m jednotlivých skupin brání 

udrţet si zam stnání. Z tabulky je z ejmé, ţe d vody se v obou skupinách respondentu liší. 

Ve skupin  noclehárna vnímají respondenti nejv tší p ekáţku zdravotní d vody (27,27 %), 

na druhém míst  jde o exekuci na plat (22,72 %) a t etí nejv tší skupinu tvo í osoby se 

záznamem v rejst íku trest  (15,91 %). Respondenti krizové pomoci tak jako na noclehárn  

vidí nejv tší p ekáţku sv j zdravotní stav (22,64 %), jako druhou nejv tší p ekáţku spat u-
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jí v pravidelnosti a délce pracovní doby (32,07 %). Šest respondent  (13,63 %) noclehárny 

zvolilo moţnost jiné, kde dva respondenti uvedli absenci stálého bydlení a čty i nemají 

ţádné p ekáţky. Dev t respondent  (16,98 %) krizové pomoci uvedlo v moţnosti jiné jako 

p íčinu, absenci stálého bydlení, sedm uvedlo  z d vodu v ku a dva uvedli bez p ekáţky. 

 

Tabulka 13. Otázka 12. Jak respondent vnímá potíţe s hledáním zam stnání.   

Potíţe s hledáním zam stnání Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
Nemám problémy 13 29,55 % 17 16,03 % 

Občas mám problémy 21 47,73 % 40 37,74 % 

Mám velké problémy 10 22,73 % 49 46,23 % 

∑ 44 100 % 106 100 % 

 

 

Graf 11. Otázka 12.  Rozd lení sledovaného souboru na základ  

potíţí s hledáním zam stnáním 

Otázka č. 12 a graf č. 11 zjišťují jaká je úsp šnost respondent  jednotlivých skupin 

v hledání zam stnání na pracovním trhu.  Respondenti sociální sluţby noclehárna uvádí 

nejvíce občasné problémy (47,73 %) a ţádné problémy s hledáním zam stnání uvádí ve 

29,55 %. Celkem jde o 77,28 % respondent , kte í mají ţádné či občasné problémy.  Pouze 

10 respondent  (22,73 %) uvedlo velké problémy. Oproti tomu, nejvíce respondent  krizo-

vé pomoci má velké potíţe s hledáním zam stnání (46,23 %), o n co mén  má občasné 

problémy 37,74 % a pouze sedmnáct respondent  nemá potíţe p i hledání zam stnání 

(16,03 %). 
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Existuje statisticky významný rozdíl mezi klienty Noclehárny a klienty Krizové po-

moci v dostupnosti pracovních p íleţitostí? 

Srovnání nulové a alternativní hypotézy: 

H1: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci jsou rozdíly 

v subjektivním vnímání p ekáţek zam stnanosti. 

H0: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci nejsou rozdíly 

v subjektivním vnímání p ekáţek zam stnanosti. 

P – pozorovaná četnost (číslo v kontingenční tabulce bez závorky) 

O – očekávaná četnost (uvedena v závorce), odpovídá platnosti nulové hypotézy  

Tabulka 14. Dostupnost pracovních p íleţitostí. 

Potíţe s hledáním zam stnání Noclehárna Krizová pomoc ∑ 

Nemám problém 13 (8,80) 17 (21,20) 30 

Občas mám problémy 21 (17,89) 40 (43,10) 61 

Mám velké problémy 10 (17,31) 49 (41,69) 59 

∑ 44 106 150 

 

Hodnoty očekávaných četností spočítáme následovn : 

„násobíme vţdy odpovídající marginální četnosti v tabulce a tento součin potom dělíme 

celkovou četností“ (Chráska, 2007, s. 77). 

 Výpočet chí-kvadrátu pro kontingenční tabulku:            2,00+0,54+3,09+0,83+0,22+1,28 = 7,96 

Hladina významnosti α = 0,05   

Výpočet stupn  volnosti f = (r – 1) x (s – 1) = (3-1) x (2 – 1) = 2 

Pro hladinu významnosti 0,05 a vypočtený stupeň volnosti 2, byla ve statistických tabul-

kách určena kritická hodnota testového kritéria x2
0,05 = 5,991 

Srovnáním vypočítané hodnoty s kritickou hodnotou testového kritéria, bylo zjišt no, ţe 

vypočítaná hodnota je vyšší. Zamítáme H0, mezi odpov ďmi byla prokázána statisticky 

významná souvislost. M ţeme íci, ţe typ klienta má vliv na dostupnost pracovních p íle-

ţitostí. Lze konstatovat, ţe klienti Noclehárny mají více pracovních p íleţitostí neţ klienti 

Krizové pomoci. 
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5.2.4 Postoj k uţívání alkoholu  

Tabulka 15. Otázka 13. Jaký je názor respondenta k postoji uţívání alkoholu.  

Postoj k alkoholu Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
pomáhá zmírnit problémy 12 27,27 % 35 33,02 % 

Pravidelné pití škodí, občas lze ud lat výjim- 16 36,36 % 34 32,08 % 

Pitím alkoholu se problémy nevy eší 10 22,73 % 25 23,59 % 

Alkohol škodí vţdy 6 13,64 % 12 11,32 % 

∑ 44 100 % 106 100 % 

 

 

Graf 12. Otázka 13. Rozd lení sledovaného souboru na základ  

postoji k alkoholu 

Otázka č. 13 a graf č. 12 znázorňují postoje respondent  k uţívání alkoholu. V p ípad  

postoje k alkoholu vykazují výsledky pro ob  skupiny respondent  obdobné výsledky. 

Nejvíce osob sluţby krizová pomoc uvedlo, ţe problémy alkohol pomáhá mírnit 

(33,03 %). O n co mén  pak uvedlo, občas lze ud lat výjimku (32,08 %). Celkem tedy 

pozitivní postoj k alkoholu vyslovilo 65,1% klient  krizové pomoci. Menší část responden-

t  souhlasila s tvrzením, ţe alkohol problémy ne eší (23,59 %). Nejmén  respondent  se 

ztotoţnilo s postojem, ţe alkohol škodí vţdy. Respondenti noclehárny se nejvíce ztotoţnili 

s postojem, ţe občas lze ud lat v uţívání alkoholu výjimku (36,36 %), o n co mén  re-

spondent  uţívá alkohol ke zmírn ní problém  (27,27 %). Celkem pozitivní postoj 

k alkoholu vyslovilo 63,63 % klient  noclehárny. Nejmenší počet respondent  (13,64 %), 

tak jako v p edchozí skupin  se vyslovilo pro postoj, ţe alkohol škodí vţdy. 
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Existuje statisticky významný rozdíl mezi klienty Noclehárny a klienty Krizové po-

moci v postoji k alkoholu? 

Srovnání nulové a alternativní hypotézy: 

H1: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci jsou rozdíly v postoji 

k alkoholu. 

H0: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci nejsou rozdíly v postoji 

k alkoholu. 

P – pozorovaná četnost (číslo v kontingenční tabulce bez závorky) 

O – očekávaná četnost (uvedena v závorce), odpovídá platnosti nulové hypotézy  

Tabulka 16. Postoj k uţívání k alkoholu. 

Postoj k alkoholu Noclehárna Krizová pomoc ∑ 

Alkohol pomáhá zmírnit problémy 12 (13,79) 35 (33,21) 47 

Pravidelné pití škodí, občas lze ud lat výjimku 16 (14,67) 34 (35,33) 50 

Pitím alkoholu se problémy nevy eší 10 (10,27) 25 (24,73) 35 

Alkohol škodí vţdy 6 (5,28) 12 (12,72) 18 

∑ 44 106  

 

Hodnoty očekávaných četností spočítáme následovn : 

„násobíme vţdy odpovídající marginální četnosti v tabulce a tento součin potom dělíme 

celkovou četností“ (Chráska, 2007, s. 77). 

Výpočet chí-kvadrátu pro kontingenční tabulku:            0,23 + 0,10 + 0,12 + 0,05 + 0,007 + 2,95 + 0,10 + 0,04 = 3,60 

Hladina významnosti α = 0,05 

Výpočet stupn  volnosti f = (r – 1) x (s – 1) = (4-1) x (2 – 1) = 3 

Pro hladinu významnosti 0,05 a vypočtený stupeň volnosti 3, byla ve statistických tabul-

kách určena kritická hodnota testového kritéria x2
0,05 = 7,815 

Srovnáním vypočítané hodnoty s kritickou hodnotou testového kritéria, bylo zjišt no, ţe 

vypočítaná hodnota je niţší. Z tohoto d vodu nezamítáme nulovou hypotézu. Znamená to, 

ţe typ klienta nemá vliv na postoji k alkoholu. 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 86 

 

5.2.5 Postoj k sociálnímu bydlení Housing first 

Následující výzkumná oblast sledovala pov domí a zájem respondent  zapojit se do nové-

ho projektu m sta Brna, který je širokou odbornou ve ejností vnímán jako nejp ízniv jší 

zp sob ešení bezdomovectví. Jelikoţ se jedná o zcela nový p ístup, který je v České re-

publice zcela ojedin lý, zajímalo nás, zda se lidé bez domova zajímají o nové p ístupy 

a moţnosti p i ešení jejich nep íznivé sociální situace.  

 

Tabulka 17. Otázka 14. Informovanost s projektem m sta Brna zam eného na sociální 

bydlení „Housing first – nejprve bydlení“.  

Informovanost respondent  s projektem soci-

ální bydlení 

Četnost podle typu klienta 

Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
Ano 3 6,81 % 7 6,60 % 

Ne 33 75,00 % 69 65,09 % 

Slyšel jsem o tom, ale nevím, o co se jedná 8 18,18 % 30 28,30 % 

∑ 44 100,0 % 106 100,0 % 

 

 

Graf 13. Otázka 14. Rozd lení sledovaného souboru na zákla-

d  informovanosti s projektem sociální bydlení 

Rozvrţení výsledk  analýzy informovanosti respondent  s projektem sociální bydlení 

Housing first je pro ob  skupiny klient  na první pohled obdobný. P evládá neznalost re-

spondent  tohoto projektu. U klient  noclehárny tato odpov ď p evládala v 75 %, pro kli-

enty krizové pomoci je pom r mírn  niţší 65,09 %. Obdobný pom r je u respondent , kte í 

o projektu n co slyšeli, ale p esn  neví jaká je jeho podstata. U klient  noclehárny byla 
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tato odpov ď zastoupena 18,18 %, pro klienty krizové pomoci je pom r mírn  vyšší 

28,309 %.  Nejmén  respondent  z obou výzkumných skupin (cca 6,00 %) projekt 

Housing first znalo.  

P ed otázkou č. 15 byl projekt sociálního bydlení m sta Brna Housing first stručn  charak-

terizován, aby respondenti m li moţnost vytvo it si p edstavu a mohli tak zhodnotit sv j 

postoj k n mu. 

 

Tabulka 18. Otázka 15. Zájem respondenta o projekt „Housing first – nejprve bydlení“. 

Zájem respondent  o projekt Housing first Noclehárna Krizová pomoc 

absolutní relativní absolutní relativní 
Ano, mám zájem 27 61,36 % 56 52,83 % 

Mám zájem o stálé bydlení, ale nechci nic 

ešit

9 20,45 % 22 20,75 % 

Nemám zájem 8 18,18 % 28 26,42 % 

∑ 44 100 % 106 100 % 

 

 

Graf 14. Otázka 15.  Rozd lení sledovaného souboru na základ  

zájmu o zapojení do projektu zam eného na zajišt ní stálého 

bydlení 

Tabulka č. 17 a graf č. 14 znázorňují postoj dotazovaných k projektu m sta Brna, které na 

základ  určitých kritérií bude poskytovat byty vybraným bezdomovc m. Jedinou podmín-

kou p id lení bytu v projektu Housing first bude aktivn  se zapojit do ešení své nep íznivé 

sociální situace (zam stnání, dluhy, závislost atd.) za pomoci týmu odborník . Z tabulky 

a grafu je patrné, ţe v tšina dotázaných by se ráda do zmiňovaného projektu zapojila. Pro 
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„ano, mám zájem“ o byt ve spolupráci s odborným týmem, se vyslovilo 61, 36 % respon-

dent  noclehárny a 52,83 % krizové pomoci. Je zajímavé, ţe o zapojení do projektu za 

stávající podmínky nemá zájem více jak 1/3 dotázaných klient  noclehárny a necelá polo-

vina oslovených respondent  krizové pomoci (47,17 %). 

 

Existuje statisticky významný rozdíl mezi klienty Noclehárny a klienty Krizové po-

moci v postoji k projektu Housing first? 

Srovnání nulové a alternativní hypotézy: 

H1: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci jsou rozdíly v postoji 

k projektu Housing first. 

H0: P edpokládáme, ţe mezi klienty Noclehárny a Krizové pomoci nejsou rozdíly v postoji 

k projektu Housing first.  

P – pozorovaná četnost (číslo v kontingenční tabulce bez závorky) 

O – očekávaná četnost (uvedena v závorce), odpovídá platnosti nulové hypotézy  

Tabulka 19. Postoji k projektu Housing first 

Zájem respondent  o projekt Housing first Noclehárna Krizová pomoc ∑ 

Ano, mám zájem 27 (24,35) 56 (58,65) 83 

Mám zájem o stálé bydlení, ale nechci nic ešit 9 (9,09) 22 (21,91) 31 

Nemám zájem 8 (10,56) 28 (25,44) 36 

∑ 44 106 150 

 

Hodnoty očekávaných četností spočítáme následovn : 

„násobíme vţdy odpovídající marginální četnosti v tabulce a tento součin potom dělíme 

celkovou četností“ (Chráska, 2007, s. 77). 

Výpočet chí-kvadrátu pro kontingenční tabulku:            0,29 + 0,12 + 0,0009 + 3,70 + 0,62 + 0,26 = 4,99  

Hladina významnosti α = 0,05 

Výpočet stupn  volnosti f = (r – 1) x (s – 1) = (3-1) x (2 – 1) = 2 

Pro hladinu významnosti 0,05 a vypočtený stupeň volnosti 2, byla ve statistických tabul-

kách určena kritická hodnota testového kritéria x2
0,05 = 5,991 
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Srovnáním vypočítané hodnoty s kritickou hodnotou testového kritéria, bylo zjišt no, ţe 

vypočítaná hodnota je niţší. Z tohoto d vodu nezamítáme nulovou hypotézu. Znamená to, 

ţe typ klienta nemá vliv na postoj k projektu Housing first.  Shrnutí výsledk  a diskuse 5.3

Empirická část diplomové práce byla zam ena na prohloubení poznatk  problematiky 

osob bez p íst eší. Hlavním cílem výzkumu bylo rozpoznat problémy p i resocializaci kli-

ent  MSKSP, CSS, p. o. Klienti byli rozd leni do dvou skupin, podle toho, kterou sociální 

sluţbu v za ízení vyuţívají, a to na respondenty sociální sluţby Noclehárna a sociální sluţ-

by Krizová pomoc. Výzkumné šet ení probíhalo v MSKSP, CSS, p. o. v m st  Brn . Vý-

zkumný soubor byl vytvo en na základ  zám rného výb ru. Dotazník  bylo v sociální 

sluţb  noclehárna rozdáno 47 a následn  zpracováno 44. V sociální sluţb  Krizová pomoc 

bylo rozdáno 130 dotazník  a následn  zpracováno 106.  

 

Otázka č. 1 mapovala demografický ukazatel, v k dotazovaných respondent . Nejpočet-

n jší v kovou skupinou v sociální sluţb  Noclehárna byla skupina klient  v produktivním 

v ku 27–62 let (77,27 %). Druhou nejpočetn jší skupinu tvo í mladí dosp lí ve v ku 

18−26 let (13,63 %), nejmén  početnou skupinu tvo ili senio i ve v ku 63 let a více 

(9,09 %). V kový demografický ukazatel sociální sluţby Krizová pomoc kopíroval p ed-

chozí sociální sluţbu. Nejpočetn jší v kovou skupinou byla skupina klient  

v produktivním v ku 27–62 let (79,24 %). Druhou nejpočetn jší skupinu tvo í mladí do-

sp lí ve v ku 18−26 let (15,09 %) a nejmén  početnou skupinu tvo ili senio i ve v ku 

63 let a více (5,66 %).  

Otázka č. 2 se zam ila na zjišt ní počtu muţ  a ţen zapojených do výzkumného šet ení. 

Výzkumný vzorek tvo ilo 36 muţ  (81,81 %) a 8 ţen (18,198 %) sociální sluţby Nocle-

hárna. Vzorek klient  – respondent  sociální sluţby Krizová pomoc byl tvo en 88 muţi 

(83,02 %) a 18 ţenami (16,98 %). Pom r mezi muţi a ţenami v obou sociálních sluţbách 

byl zhruba v pom ru 1: 4.  

Otázka č. 3 se zabývala rodinným stavem klient . Tém  polovina klient  sociální sluţby 

Noclehárna byli rozvedení (47,02 %) a o n co mén  osob nikdy nevstoupilo do manţelství 

(43,18 %). Pouze jedna osoba uvedla, ţe je v manţelském svazku (2,27 %) a t i osoby byly 

ovdov lé (6,81 %).  Oproti tomu u klient  sociální sluţby Krizová pomoc pat ili 
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k nejpočetn jší skupin  osoby, které nikdy nevstoupili do manţelství (57,55 %), druhou 

nejpočetn jší skupinu tvo ili rozvedení (34,91 %). Čty i osoby uvedly, ţe jsou ve svazku 

manţelském (3,77 %) a čty i byli ovdov lé (3,77 %). Počet osob rozvedených a svobod-

ných je mezi klienty obou sociálních sluţeb srovnatelný a velmi vysoký. 

Otázka č. 4 mapuje nejvyšší dosaţené vzd lání respondent . Oslovení klienti dosáhli r z-

ného stupn  vzd lání. Nalezneme zde osoby se základním i vysokoškolským vzd láním.  

Tém  polovina klient  noclehárny je vyučena bez maturity (47,73 %), více jak jedna t eti-

na má základní vzd lání (34,09 %), jen sedm jich uvedlo st ední školu s maturitou 

(15,91 %) a pouze jeden m l vysokoškolské vzd lání (2,27 %). U klient  sociální sluţby 

Krizová pomoc bylo nejvíce osob se základním vzd láním (49,06 %), následovala skupina 

osob s vyučením bez maturity (33,96 %). Pouze jedna osoba uvedla vyšší odborné vzd lání 

(0,94%) a dv  osoby uvedly vysokoškolské vzd lání (1,89 %). Lze konstatovat, ţe klienti 

sociální sluţby Noclehárna a Krizová pomoc mají spíše nízkou úroveň vzd lání. 

Otázka č. 5 se zam ila na mapování míst, která bezdomovci vyuţívají k p enocování po-

p ípad  bydlení. Na základ  tohoto hlediska byly osoby bez p íst eší rozd leny na dv  vý-

zkumné skupiny. První skupinu tvo ily osoby, které p espávaly na l ţku v MSKSP 

a vyuţívali sociální sluţbu Noclehárna a na osoby, které k p enocování vyuţívaly jiná mís-

ta či jinou sociální sluţbu. Počet osob, které zvolilo moţnost p espání v sociální sluţb  

Noclehárna v období výzkumného šet ení, bylo celkem 44. U sociální sluţby Krizová po-

moc je patrná široká paleta nejr zn jších míst, která pouţívají bezdomovci k p enocování. 

Nejpočetn jší skupinu tvo ili klienti uţívající sluţbu noční krizová pomoc (42,45 %). Jed-

ná se o osoby, které v dob  mraz  vyuţívají moţnost strávení noci na ţidli, jejímţ účelem 

je prevence umrznutí, v období p íznivého počasí si vyhledávají jiná pro n  p íhodn jší 

místa. Druhou nejpočetn jší skupinu tvo ili klienti squatu (23,58 %), dále následovali kli-

enti chat (9,43 %), p íbytk  vlastní výroby (6,60 %) a jedna osoba zvolila nádraţí.  Jede-

náct respondent  (10,38 %) zvolilo moţnost jiné, ve které t i klienti uvedli WC nemocnice 

a auto, dva uvedli garáţ a po jednom uvedli: tajn  u matky v dom  s pečovatelskou sluţ-

bou, kaţdý den jinde a park Luţánky.  

Otázka č. 6 zjišťovala, jak dlouho je dotazovaná osoba bez domova. Klienti sociální sluţby 

Noclehárna nejčast ji uvedli období do dvou let (29,54 %) a mén  neţ p l roku (25,00 %). 

Následovalo období do šesti let bez domova (18,18 %) a do jednoho roku (15,90 %). Nej-

mén  klient  uvedlo více jak 6 let (4,54 %).  Nejčast jší volená moţnost u sociální sluţby 
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Krizová pomoc byla volena doba více jak šest let bez domova (24,52 %), jako druhá 

nejpočetn jší odpov ď byla do šesti let (21,70 %).   Významná je i poloţka uvád jící, ţe 

mezi respondenty je 18 osob (16,59 %) které jsou bez domova krátce, mén  neţ p l roku. 

Následovali klienti, kte í jsou bez p íst eší do čty  let (15,09 %) a do jednoho roku 

(12,26 %). Nejmén  klient  uvedlo do dvou let (9,34 %). Z pr zkumu je mezi výzkumný-

mi skupinami patrný rozdíl v délce doby, kterou klienti ţijí mimo domov. Sociální sluţbu 

Noclehárna uţívalo více klient , kte í byli bez domova do dvou let (70,04 %). U klient  

Krizové pomoci je tento pom r opačný, sluţbu uţívali klienti, kte í byli bez domova od 

čty  let a více (61,31 %).  

Z otázky č. 7 jsme se dozv d li, ţe p íčiny ztráty domova jsou v obou pozorovaných sku-

pinách velmi podobné. Na prvním míst  se u obou skupin objevily p íčiny v  rodin  vznik-

lé neshodami s rodiči, pop ípad  rozvodem nebo rozchodem s partnerem. Na noclehárn  se 

jednalo dohromady o 12 klient  (27,26 %), u krizové pomoci o 22 klient  (20,75 %). Dru-

hou nejv tší p íčinu ztráty domova spat ují osoby sociální sluţby Noclehárna v zadluţení 

(20,45 %) a poté ve ztrát  zam stnání (15,91 %). Jen čty i respondenti uvedli, ţe p íčinu 

spat ují ve výkonu trestu (9,09 %). Druhá výzkumná skupina tvo ená respondenty sociální 

sluţby Krizová pomoc spat ovala za významnou ztrátu zam stnání, tuto variantu prefero-

valo 18 klient  (16,98 %) a 15 klient  uvedlo dluhovou situaci (14,15 %). Výsledky vý-

zkumu se shodují s informacemi z odborné literatury, kdy za nejčast jší p íčinu ztráty do-

mova se povaţuje rozpad rodiny a ztráta zam stnání. Rozdílný pohled mají respondenti na 

ztrátu domova v souvislosti se závislostí na alkoholu, drogách nebo automatech, klienti 

noclehárny tuto moţnost označili celkem 4 krát (9,09 %), klient  krizové pomoci bylo 

tém  o polovinu více, a to 16 (15,09 %). P t respondent  noclehárny (11,36 %) a osm 

respondent  krizové pomoci (7,55 %) zvolilo moţnost jiné. Jeden respondent uvedl „trpím 

na ţeny“, ve zbylých odpov dích byly uvedeny r zné varianty na téma „vyst hování 

z bytu“. Z výzkumu se lze domnívat, ţe za nejčast jší p íčinou k vyst hování z bytu 

a ztráty domova mohly stát jiţ zmín né d vody.   

Otázka č. 8 se ptala respondent , jakým zp sobem si zajišťují finanční prost edky. Napros-

tá v tšina klient  noclehárny vyuţívá jako zdroj p íjmu sociální dávky (61,36 %), jedná se 

zejména o dávky hmotné nouze, pop ípad  o podporu v nezam stnanosti (11,36 %). Cel-

kem se jedná o 35 klient  (72,72 %) sociální sluţby Noclehárna. Pouze 8 klient  (18,18 %) 

noclehárny uvedlo práci. T i respondenti označili moţnost d chodu, z tohoto počtu byli t i 
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invalidní d chodci (6,81 %) a jeden starobní d chodce (2,27 %). U klient  sociální sluţby 

Krizová pomoc byl pom r mezi volenými variantami o n co mén  vyváţený, p estoţe 

i zde v tšina respondent  uvedla jako zdroj p íjmu sociální dávky (36,79 %), pop ípad  

podporu v nezam stnanosti (1,89 %). V této výzkumné skupin  je oproti p edchozímu 

souboru více klient , kte í označili jako zdroj p íjmu práci (22,64 %). Diametrální rozdíl je 

patrný v počtu invalidních d chodc  mezi pozorovanými skupinami. Na stran  klient  

krizové pomoci je tém  4 krát v tší počet invalidních d chodc  (23,58 %) neţ u klient  

noclehárny. P íčinu nebo lépe souvislost zmín ného jevu m ţeme spojovat s délkou ţivota 

bez p íst eší, která je u výzkumného souboru klient  krizové pomoci podstatn  delší 

(viz otázka č. 6). Varianta trestná činnost, jako zdroj p íjmu, nebyla označena ţádným kli-

entem výzkumného souboru.  

P edchozí otázka tvo ila doplňkovou otázkou k následujícímu dotazu, a to, zda si respon-

denti se svým p íjmem vystačí. Otázka č. 9 vstupuje do naší druhé hypotézy a vztahuje se 

k cíli práce. Otázkou jsme zjišťovali finanční gramotnost respondent . U klient  noclehár-

ny p evládala odpov ď, ţe si p jčují jen výjimečn  (36,36 %) anebo, ţe si se svými p íjmy 

vystačí (31,82 %). Jen 11 klient  (25,00 %) s p íjmy nevystačí a pouze t i si p jčují více-

krát do roka (6,82 %).  Uvedené odpov di pro nás byly p íjemným zjišt ním. Spíše jsme 

očekávali variantu, nevystačím nebo p jčuji si vícekrát do roka. Oproti tomu 47 klient  

krizov  pomoci (44,34 %) s p íjmy nevystačí, 12 klient  (11,32 %) si p jčuje vícekrát do 

roka a 3 klienti (2,83 %) si p jčují pravideln . Celkem se jedná o 58,49 % respondent  

krizové pomoci, kterým se neda í hospoda it s finančními prost edky. Naopak mén  volili 

variantu, ţe si p jčují výjimečn  (22, 64 %) a nejmén  si se svými p íjmy vystačí 

(18, 87 %).  

Následující 10 otázka byla doplňkového charakteru k p edchozímu dotazu a mapovala 

zp sob p ivýd lku respondent . V bec nejčast jší volenou variantou byla moţnost p íleţi-

tostná brigáda, kterou zvolilo 29 (65,91 %) respondent  noclehárny a 47 (44,34 %) krizové 

pomoci. Druhou nejfrekventovan jší odpov dí klient  noclehárny bylo zam stnání na do-

hodu (27,27 %) a klienti krizové pomoci uvedli, ţe si nep ivyd lávají (23, 58 %). Sb rem 

odpadu si p ivyd lává jen 14 (13,20 %) klient  krizové pomoci. Ţebrání, jako zdroj p ivý-

d lku uvedl pouze 1 (2,27 %) klient noclehárny, ale 14 (13,20 %) klient  krizové pomoci. 

Otázka č. 11 mapovala p ekáţky, které mohou respondent m bránit v udrţení zam stnání 

a doplňuje tak otázku č. 12 zabývající se problémy p i hledání zam stnání na trhu práce. 
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Nejv tší p ekáţkou v udrţení zam stnání pro oba výzkumné soubory jsou zdravotní d vo-

dy. U klient  noclehárny jde o necelou t etinu osob (27,27 %) a na krizové pomoci 

(22,64 %). O n co mén  klient  noclehárny volilo variantu, exekuce na plat (22,72 %) 

a záznam v rejst íku trest  (15,91 %). Shodný počet klient  noclehárny a to pouze t i uved-

li délku pracovní doby (6,82 %) a pracovat se mi nevyplatí, pobírám sociální dávky 

(6,82 %). Celkem 34 respondent  (32,07 %) krizové pomoci spat ují bariéru v pracovních 

podmínkách, konkrétn  jde o pravidelnou pracovní dobu (14,15 %) a délku pracovní doby 

(17,92 %). Exekuci na plat zvolilo 9 (8,49 %) respondent  a záznam v rejst íku trest  

8 (7,55 %) dotazovaných. Shodný počet klient  krizové pomoci a to pouze čty i uvedli, ţe 

pracovat se jim nevyplatí, neboť pobírají sociální dávky (3,77 %) a nechci pracovat 

(3,77 %). P ekvapujícím zjišt ním byla pro nás nízká hodnota odpov dí, ţe alkohol a gro-

gy nevnímají jako p ekáţku. Tuto p ekáţku uvedli pouze 2 (4,55 %) dotazovaných ze soci-

ální sluţby Noclehárna a 5 (4,72 %) ze sociální sluţby Krizová pomoc. 

Otázka č. 12 vstupuje do naší čtvrté hypotézy. Otázkou jsme zjišťovali, jak respondent 

vnímá potíţe s hledáním zam stnání na současném trhu práce. Je evidentní, ţe z celkového 

počtu 44 dotázaných klient  noclehárny nevnímá problém s hledáním zam stnání 

13 (29,55 %) z nich a 21 (47,73 %) vnímá občasné problémy. Nejmén  volili moţnost, 

mám velké problémy 10 (22,74 %). Opačn  je tomu u klient  krizové pomoci. Zde respon-

denti nejčast ji volili moţnost, mám velké problémy 49 (46,23 %) a občas vnímám pro-

blémy 40 (37.74 %). Nejmén  odpov dí zazn lo od 17 (16,03 %) respondent  na bezpro-

blémové hledání zam stnání. 

Otázka č. 13 se zabývala postojem respondent  k uţívání alkoholu, dotaz vstupuje do naší 

t etí hypotézy. Alkohol pomáhá mírnit problémy, odpov d lo 35 (33,02 %) dotázaných 

z krizové pomoci a 12 (27,27 %) z noclehárny. S tvrzením: pravidelné pití škodí, občas lze 

ud lat výjimku souhlasí 16 (36,36 %) respondent  noclehárny a 34 (32,08 %) krizové po-

moci. Menší část dotázaných noclehárny 10 (22,73 %) a 25 (23,59 %) krizové pomoci vo-

lila moţnost, pitím alkoholu se problémy nevy eší. Nejmén  odpov dí zazn lo od 

6 (13,64 %) respondent  noclehárny a 12 (11,32 %) krizové pomoci na moţnost, alkohol 

škodí vţdy.  

Otázka č. 14 mapovala pov domí respondent  o novém projektu m sta Brna (Housing 

first), který je širokou odbornou ve ejností vnímán jako nejp ízniv jší zp sob ešení bez-

domovectví. Jelikoţ se jedná o zcela nový p ístup, který je v České republice zcela ojedi-
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n lý, zajímalo nás, zda se lidé bez domova zajímají o nové p ístupy a moţnosti p i ešení 

jejich nep íznivé sociální situace. Ukázalo se, ţe v tšina dotázaných z obou sledovaných 

skupin o projektu neslyšela. Pouze 3 (6,81 %) respondent  noclehárny a 7 (6,60 %) krizo-

vé pomoci zmín ný projekt znali. O projektu slyšelo, ale neví, oč se p esn  jedná, uvedlo 

8 (18,18 %) dotázaných z noclehárny a 30 (28,30 %) z krizové pomoci. P ekvapivým zjiš-

t ním pro nás bylo, ţe 24,99 % klient  noclehárny a 34,90 % klient  krizové pomoci, coţ 

je zhruba 1/3 dotázaných z kaţdé skupiny o projektu m la minimáln  pov domí. 

Otázka č. 15 zjišťovala zájem respondent  zapojit se do projektu Housing first − nejprve 

bydlení, dotaz vstupuje do naší první hypotézy. P ed poloţenou otázkou byl projekt sociál-

ního bydlení m sta Brna Housing first stručn  charakterizován, aby respondenti m li moţ-

nost vytvo it si p edstavu a moli tak zhodnotit sv j postoj k n mu. Dozv d li se, ţe pod-

mínkou zapojení do zmín ného projektu je aktivní spolupráce na zm n  ţivotní situace 

(nap . hledání zam stnání, ešení dluhové situace, závislosti apod.) s týmem odborník . 

Nadpoloviční v tšina respondent  obou skupin má zájem za daných podmínek se do pro-

jektu Housing first zapojit. Pouze o byt má zájem 9 (20,45 %) respondent  noclehárny 

a 22 (20,75 %) krizové pomoci. O projekt nemá zájem 8 (18,18 %) dotázaných 

z noclehárny a 28 (26,42%) z krizové pomoci. Našim osobním p edpokladem nejčetn ji 

volené odpov di byla odpov ď: ano, mám zájem. Tato varianta se nám p ímo nabízela. 

Nečekaným zjišt ním byla hodnota, ţe více jak jedna t etina dotázaných 17 (38,64 %) 

noclehárny a tém  polovina dotázaných 50 (47,17 %) krizové pomoci o projekt ve stávají-

cí podob  nem la zájem. 

Ov ení stanovených hypotéz 

Cíl práce: výzkumné šet ení bylo zam eno na ov ování hypotéz, ve kterých jsme zjišťo-

vali statisticky významné rozdíly mezi klienty dvou sociálních sluţeb, a to Noclehárna 

a Krizová pomoc MSKSP v rámci jejich problém  p i návratu do b ţné společnosti. Kon-

krétn  jsme se zam ili na oblasti: 

 Postoj k projektu sociálního bydlení Housing first. 

 Finanční gramotnost. 

 Postoj k alkoholu 

 Dostupnost pracovních p íleţitostí 
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V hypotéze č. 1 byl zkoumán postoj klient  sociální sluţby Noclehárna a Krizová pomoc 

k projektu sociálního bydlení m sta Brna Housing first. Srovnáním vypočítané hodnoty 

s kritickou hodnotou testového kritéria, bylo zjišt no, ţe vypočítaná hodnota je niţší. 

Z tohoto d vodu nezamítáme nulovou hypotézu H0. Znamená to, ţe typ klienta nemá vliv 

na postoj k projektu Housing first. 

V hypotéze č. 2 byl zkoumán vztah mezi finanční gramotností a druhem sociální sluţby, 

kterou klient vyuţívá.  Srovnáním vypočítané hodnoty s kritickou hodnotou testového kri-

téria, bylo zjišt no, ţe vypočítaná hodnota je vyšší. Zamítáme nulovou hypotézu H0 a p i-

jímáme alternativní hypotézu HA. Tzn., ţe mezi odpov ďmi byla prokázána statisticky vý-

znamná souvislost. M ţeme íci, ţe typ klienta má vliv na finanční gramotnost. Lze kon-

statovat, ţe klienti sociální sluţby Noclehárna si se svými p íjmy vystačí lépe neţ klienti 

sociální sluţby Krizová pomoc. 

V hypotéze č. 3 byl zkoumán postoj klient  sociální sluţby Noclehárna a Krizová pomoc 

k alkoholu. Srovnáním vypočítané hodnoty s kritickou hodnotou testového kritéria, bylo 

zjišt no, ţe vypočítaná hodnota je niţší. Z tohoto d vodu nezamítáme nulovou hypotézu 

H0. Znamená to, ţe typ klienta nemá vliv na postoji k alkoholu. 

V hypotéze č. 4 zkoumán vztah v dostupnosti pracovních p íleţitostí a druhem sociální 

sluţby, kterou klient vyuţívá.  Srovnáním vypočítané hodnoty s kritickou hodnotou testo-

vého kritéria, bylo zjišt no, ţe vypočítaná hodnota je vyšší. Zamítáme nulovou hypotézu 

H0 a p ijímáme alternativní hypotézu HA. Tzn., ţe mezi odpov ďmi byla prokázána statis-

ticky významná souvislost. M ţeme íci, ţe typ klienta má vliv na finanční gramotnost. 

Lze konstatovat, ţe klienti sociální sluţby Noclehárna si se svými p íjmy vystačí lépe neţ 

klienti sociální sluţby Krizová pomoc. 
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 Navrhovaná doporučení pro praxi 5.4

Cílem výzkumného šet ení práce bylo identifikovat problémy p i resocializaci ţen a muţ  

bez p íst eší. Pro sociální práci byly vyuţity získané teoretické informace, které jsou apli-

kovány v návrhu praktických doporučení. Doporučení by mohla zkvalitnit podmínky p i 

resocializaci všem klient m MSKSP v Brn . MSKSP je pom rn  nová p ísp vková orga-

nizace. Od roku 2012 poskytuje sociální sluţbu Noclehárna a od r. 2015 sociální sluţbu 

Krizová pomoc, jejíţ dílčí sluţby (základní sociální poradenství, poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, strávení noci v teple a bezpečí, moţnosti p edléka ského ošet ení, poskyt-

nutí stravy, ošacení a obutí.) jsou postupn  zavád ny do praxe podle aktuálních pot eb kli-

ent . Součástí zkvalitn ní sociální práce v MSKSP by m la být myšlenka, poskytnout kli-

entovi „vše“ pot ebné „pod jednou st echou“, tedy v míst , kde se cítí být v bezpečí a je 

ochotný po navázání d v ry podílet se na zm n  ţivotní situace.  

Jednotlivá doporučení ke sníţení či odstran ní zjišt ných problém  jsou navrhnuta pro 

kaţdou skupinu klient  sociální sluţby v p ehledných tabulkách. V návrzích je uvedena 

forma sociální práce a osoba odpov dná za její realizaci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 97 

 

Návrh sociální práce pro zkvalitn ní sociální práce s klienty sociální sluţby Noclehárna 

Tabulka 20. Doporučení pro praxi  - klienti Noclehárny 

Rozpoz a ý pro-
lé  Návrh so . prá e For a so . prá e Realizátor soc. 

prá e 
DLOUHODOBÉ 
ZAMĚSTNÁNÍ  

Za ěst a é klie t  podpořit v udrže í za ěst á í a pro e-su resocializace na ídka dle í v az lové  tě, o le-
hár ě, žádost o so iál í byt so iál í pra ov ík e ter ista: so iál í 

kurátor MMB 
U i valid í h dů hod ů a OZZ 

a íd out prá i v družstvu 
i validů M jó i i dividuál í pohovor  oso í představe í so iál í pra ov ík externista: pra-

ov ík Družstva 
i validů M jó i 

Zvýšit povědo í a otiva i k 
v hlaze í záz a u v Rejstříku 

trestů i dividuál í pohovor  so iál í pra ov ík 
Tré i ková pra ov í díl a pro 
dlouhodo ě eza ěst a é či 

so iál ě z evýhod ě é ko u it í plá ová í so iál í pra ov ík MSKSP e ter ista: so iál í 
pra ov ík Agapo 

SOCIÁLNÍ DÁVKY - ZDROJ PŘÍJMŮ Zvýše í i for ova osti klie tů 
o před oste h za ěst á í a 

pra ov í s louvu i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor   klíčový pra ov ík so iál í pra ov ík  beseda externista: pra-
ov ík Agapo, 

pra ov ík ÚP 
PÉČE O ZDRAVÍ Zvýše í povědo í o rizi í h 

souvisejí í h s užívá í  alko-holu i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor  
so iál í terapeuti ká 

či ost klíčový pra ov ík so iál í pra ov ík zdravot í i ČČK 
Zvýše í podpor  a otiva e 

klie tů s epříz ivý  zdravot-
í  stave  k ávštěvě lékaře i dividuál í pohovor  v stave í žádosti o 

ošetře í  so iál í pra ov ík zdravot í i ČČK 
Chirurgi ká a i ter í péče v Nemocnici MB kooperace vedou í OSP MMB 

ředitel CSS, p. o. 
ředitel NMB 

BYDLENÍ 
Zvýše í i for ova osti o 

ož osti podá í žádosti o 
az lové dle í, so iál í t i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor  

letáčk  so iál í pra ov ík  
Zvýše í podpor  při zajišťová-

í potře ý h dokladů k žádosti o t i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor  
so iál í terapeuti ká 

či ost so iál í pra ov ík externista: so iál í 
kurátor MMB 

Navázá í spoluprá e s tý e  projektu Housing first kooperace so iál í pra ov ík vedou í tý u projektu Housing first 
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Návrh sociální práce pro zkvalitn ní sociální práce s klienty soc. sluţby Krizová pomoc. 

Tabulka 21. Doporučení pro praxi, část I  - klienti Krizové pomoci 

Rozpoz a ý pro-
lé  Návrh so . prá e For a so . prá e Realizátor so . prá e 

Fi a č í gra-motnost Zvýše í záj u klie tů o 
hospodaře í s pe ězi i dividuál í plá ová í klíčový pra ov ík  i dividuál í od or é 

fi a č í a dluhové 
porade ství externista: soc. pra-

ov ík či práv ík po-radny Dialog, pracov-
ík ÚP Br o beseda 

I for ovat o ož osti 
ulože í pe ěz u so iál í h 

kurátorů i dividuál í hovor  klíčový pra ov ík  so iál í pra ov ík  

dlouhodo é 
za ěst á í  

Zlepše í pod í ek pro 
hledá í prá e nástě ka s aktuál í 

a ídkou prá e klíčový pra ov ík  posk t utí PC s i ter-netem klíčový pra ov ík  tvor a životopisů so iál í pra ov ík e ter ista: pra ov ík Agapo 
Ná vik prá e a PC (i ter-net, email, Word, Excel) so iál í terapeuti ká 

či ost so iál í pra ov ík e ter ista: pra ov ík Agapo 
Ná vik ko u ika e, aser-

tiv ího jed á í i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor  
so iál í terapeuti ká 

či ost klíčový pra ov ík so iál í pra ov ík externista: pra ov ík Agapo 
Zvýše í otiva e i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor  klíčový pra ov ík so iál í pra ov ík beseda e ter ista: pra ov ík 

Agapo, pra ov ík ÚP 
Zvýšit otiva i a podporu u 

hro i k  e o ý h v podá í žádosti o ID, OZZ i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor  so iál í pra ov ík 
U i valid í h dů hod ů a 

OZZ a íd out prá i v družstvu i validů M jó i i dividuál í pohovor  oso í představe í so iál í pra ov ík e ter ista: pra ov ík 
Družstva i validů 

M jó i Zvýšit povědo í o pra ov í 
terapii so iál í h kurátorů MMB i dividuál í pohovor  oso í představe í so iál í pra ov ík e ter ista: so iál í 

kurátor MMB 
Tré i ková pra ov í díl a 

pro dlouhodo ě eza ěst-
a é či so iál ě z evýhod-

ě é ko u it í plá ová í so iál í pra ov ík MSKSP e ter ista: so iál í 
pra ov ík Agapo 

Zvýšit povědo í a otiva i k zahlaze í záz a u v Rejstříku trestů i dividuál í pohovor  so iál í pra ov ík 
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Tabulka 22. Doporučení pro praxi, část II  - klienti Krizové pomoci 

Rozpoz a ý pro-
lé  Návrh so . prá e For a so . prá e Realizátor so . prá e 

So iál í dávk  - 
zdroj příj ů 

zvýše í otiva e klie tů 
pro hledá í za ěst á í i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor   so iál í pra ov ík  beseda e ter ista: pra ov ík 

Agapo, pra ov ík ÚP 
zvýše í informovanosti 

klie tů o před oste h za-
ěst á í a pra ov í smlouvu i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor   so iál í pra ov ík  beseda e ter ista: pra ov ík 

Agapo, pra ov ík ÚP 
zvýše í povědo í o ož-
osti posk t utí so . dávk  

a služ u No lehár a i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor   klíčový pra ov ík so iál í pra ov ík  
Péče o zdraví 

Zvýše í povědo í o rizi í h 
souvisejí í h s užívá í  alkoholu i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor  

so iál í terapeuti ká 
či ost klíčový pra ov ík so iál í pra ov ík zdravot í i ČČK 

Zvýše í povědo í o rizi í h 
souvisejí í h 

s živote  a uli i, zvýšit 
i for ova ost o zdravé  

život í  st lu i dividuál í pohovor  i dividuál í pohovor  
so iál í terapeuti ká 

či ost klíčový pra ov ík so iál í pra ov ík zdravot í i ČČK 
časopis , letáčk  

Zvýše í podpor  a otiva-
e klie tů s epříz ivý  

zdravot í  stave  k ávštěvě lékaře i dividuál í pohovor  v stave í žádosti o 
ošetře í  so iál í pra ov ík zdravot í i ČČK 

Chirurgi ká a i ter í péče v Nemocnici MB kooperace vedou í OSP MMB 
ředitel CSS, p. o. 

ředitel NMB 
dle í 

zvýše í i for ova osti o 
ož osti pře o ová í a 

o lehár ě, podá í žádosti 
o az lové dle í, so iál í byt  i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor   so iál í pra ov ík  

Zvýše í podpor  při zajišťo-
vá í dokladů potře ý h k žádosti o t i dividuál í plá ová í i dividuál í pohovor  

so iál í terapeuti ká 
či ost so iál í pra ov ík e ter ista: so iál í 

kurátor MMB 
Navázá í spoluprá e s tý e  projektu Housi g first kooperace so iál í pra ov ík vedou í tý u projektu Housing first 
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ZÁV R 

V diplomové práci s názvem „Bezdomovectví jako fenomén současné společnosti 

v regionálních podmínkách města Brna“ jsme se zabývali mapováním p íčin vzniku tohoto 

jevu, popisu problém  a moţností p i resocializaci muţ  a ţen bez p íst eší. Téma jsme 

volili pro jeho aktuálnost, kterou bezdomovectví bezesporu je, s moţností náhledu na tuto 

problematiku z mnoha hledisek. 

Cílem diplomové práce bylo koncipovat souhrnnou strukturu informací o problémech p i 

resocializaci osob bez p íst eší s ohledem na sociální sluţbu, kterou vyuţívají, tak aby 

mohly být vyuţitelné v sociální práci s lidmi bez domova. Bylo zjišt no, ţe skupiny osob 

vyuţívající sociální sluţbu Noclehárna a Krizová pomoc jsou rozdílné. Kaţdá z t chto 

skupin je specifická v p íčin  vzniku ztráty bydlení a jeho následném ešení.  Hlavním 

p edpokladem jakýkoliv snah o ešení tohoto jevu jsou podle Pr dkové a Novotného zna-

losti p íčin bezdomovectví (2008, s. 15). 

V teoretické části jsme se v novali p edevším vysv tlení terminologie a základních pojm , 

vztahujících se k výzkumu. Definování informací v teoretické části práce prob hlo ve t ech 

oblastech. Nejprve jsme se zabývali vztahem tématu práce k sociální pedagogice, legislati-

vou a typologií bezdomovectví, která napomáhá v porozum ní tohoto sloţitého společen-

ského jevu. Následující část práce se zabývá moţnými aspekty vzniku bezdomovectví 

z pohledu rodiny a jejího prost edí, které je d leţité pro formování postoj . Je zde uvedeno 

jakým zp sobem se postoje utvá í, m ní a jakými charakteristikami se vyznačují. Další 

pozornost je v nována zdravotním hledisk m, problém m spojených se zam stnáním, dlu-

hy a trestnou činností. Bytová politika je rozebrána z dílčích hledisek zejména státní byto-

vé politiky, p ebývání na ubytovnách a pomoc sociálních sluţeb. Jsou zde rozebrány p í-

stupy k ešení bezdomovectví cestou Housing ready (bydlení po p íprav ), Rapid Re-

Housing pro rodiny s d tmi a Housing first pro osoby s vícečetnou či duální diagnózou. 

T ţišt m t etí části práce jsou nástroje ešení krizové situace člov ka, kterými jsou zejmé-

na komunitní plánování, sociální práce, sociální sluţby a pomoc dobrovolník . Je zde uve-

dena konkrétní pomoc osobám bez p íst eší poskytovaná ve m st  Brn .  

V praktické části jsme se zam ili na realizaci a zhodnocení kvantitativního výzkumného 

šet ení. Pro účely výzkumu byl soubor vytvo en na základ  zám rného výb ru, kterého se 

zúčastnili všichni klienti vyuţívající sociální sluţbu Noclehárna a Krizová pomoc MSKSP, 

CSS, p. o. v m síci únor 2017, kdy byl výzkum realizován. Prost ednictvím dotazníkového 
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šet ení jsme se snaţili najít odpov di na zvolený cíl, ke kterému se vztahovaly čty i hypo-

tézy. V úvodní části dotazníku byly zahrnuty otázky zabývající se charakteristikou oslove-

ných respondent , druhá část se zabývala otázkami, které byly formulovány s ohledem na 

stanovený cíl práce. Výsledky pr zkumu jsme zpracovali do tabulek a graf . Hypotézy 

jsme podrobili statistickému testování. Stanovený cíl m l ukázat problémové oblasti, se 

kterými se potýkají osoby bez p íst eší, a výsledky pr zkumového šet ení posoudit 

v závislosti na vyuţívání konkrétní sociální sluţby. Ve výzkumu první hypotézy se potvr-

dilo naše očekávání, ţe mezi postoji klient  sociální sluţby Noclehárna a Krizové pomoci 

k projektu Housing first není rozdíl. V tšina klient  by se do zmín ného projektu zapojila. 

U druhé hypotézy zabývající se rozdíly ve finanční gramotnosti vyšla závislost na vyuţí-

vané sociální sluţb . Jinými slovy: existuje souvislost mezi druhem sociální sluţby 

a finanční gramotností.  Ve t etí testované hypotéze jsme sledovali závislost postoje klient  

sociální sluţby Noclehárna a Krizové pomoci k alkoholu. Ukázalo se, ţe mezi skupinami 

není rozdíl. V poslední testované hypotéze, kde jsme sledovali rozdíly v dostupnosti pra-

covních p íleţitostí, se ukázalo, ţe klienti Noclehárny mají více pracovních p íleţitostí neţ 

klienti Krizové pomoci. 

Teoretická data získaná z pr zkumného šet ení byla uţita v návrhu praktických doporučení 

v sociální práci, která by mohla p isp t ke zlepšení podmínek pro resocializaci všem klien-

t m. Doporučení k odstran ní zjišt ných p ekáţek jsou navrhnuta pro kaţdou skupinu dle 

vyuţívání sociální sluţby zvlášť. V doporučení jsou k problémové oblasti uvedeny kon-

krétní kroky, které by mohly pomoci jejímu zmírn ní, forma sociální pomoci a navrţená 

osoba odpov dná za realizaci. Tým pracovník  bude v pr b hu roku 2017 s navrţenými 

doporučeními seznamován a po částech bude zavád n do praxe v M stském st edisku kri-

zové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni.  

Dle našeho názoru jsme ud lali maximum pro napln ní stanoveného cíle práce. Domnívá-

me se, ţe se prost ednictvím statistického zpracování dat a testování hypotéz byly nalezeny 

odpov di na výzkumné otázky, avšak výsledek hodnocení ponecháme na laskavém čtená i. 

P edpokládáme, ţe zám r diplomové práce byl napln n, neboť práv  takový výzkum po-

m ţe oblast resocializace osobám bez p íst eší významn  obohatit. 

Byli bychom rádi, kdyby teoretické výstupy p isp ly ke zkvalitn ní sociální práce dalších 

poskytovatel  sociálních sluţeb zabývajících se pomocí lidem bez domova. 
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Na samý záv r bychom cht li uvést, ţe ve spolupráci s občanským sdruţením Agapo, jsme 

na pracovní skupin  komunitního plánování „Osoby ohroţené sociálním vyloučením“ ve 

m st  Brn , navrhli jako jednu z priorit vytvo ení tréninkové dílny pro osoby dlouhodob  

nezam stnané, psychicky nemocné či sociáln  znevýhodn né. Tento návrh bude začlen n 

jako trend do budoucna v 5. komunitním plánu m sta Brna na období 2018−2019.   

 



http://www.agapo.cz/
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/d%C3%ADl%C4%8D%C3%AD_zpr%C3%A1va_dal%C5%A1%C3%AD_osoby_ohro%C5%BEen%C3%A9_soci%C3%A1ln%C3%ADm_vylou%C4%8Den%C3%ADm.pdf
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/d%C3%ADl%C4%8D%C3%AD_zpr%C3%A1va_dal%C5%A1%C3%AD_osoby_ohro%C5%BEen%C3%A9_soci%C3%A1ln%C3%ADm_vylou%C4%8Den%C3%ADm.pdf
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/d%C3%ADl%C4%8D%C3%AD_zpr%C3%A1va_dal%C5%A1%C3%AD_osoby_ohro%C5%BEen%C3%A9_soci%C3%A1ln%C3%ADm_vylou%C4%8Den%C3%ADm.pdf
http://brno.charita.cz/sluzby-utvaru-azylove-domy-a-denni-centrum/
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P ÍLOHA P I: DOTAZNÍK K PR ZKUMNÉMU ŠET ENÍ 

Váţený respondente, dovoluji si Vás poţádat o vypln ní anonymního dotazníku, který bu-

de slouţit jako podklad k vypracování diplomové práce. Pokud není uvedeno jinak, za-

k íţkujte jednu z nabízených variant u kaţdé otázky.  Dotazník je zcela anonymní, za-

ručuji Vám naprostou diskrétnost, slouţí výhradn  pro účely mé práce.  

V úvodu Vás prosím o n kolik informací o Vás: 

1) V k: …………….  

2) Pohlaví: 

 Muţ 

 ţena 

3) Rodinný stav: 

 Svobodný/á 

 Ţenatý/vdaná 

 Rozvedený/á 

 Vdovec/vdova 

4) Nejvyšší dosaţené vzd lání: 

 Základní (ukončená základní škola) 
 Vyučen/á (bez maturity) 
 St ední škola s maturitou 

 Vyšší odborné  
 Vysokoškolské 

5) Kde v současné dob  p espáváte: 

 Noclehárna  

 Noční krizová pomoc (strávení noci na ţidli v za ízení sociálních sluţeb) 
 Chata 

 Squat 

 Ve sklep , na p d  

 U známých, v kancelá i 
 Ve svém p íbytku venku (ve stanu, pod mostem, v lese apod.) 

 Na nádraţí, na lavičce 

 Jinde (uveďte) ……………………… 

 

 

 



 

 

6) Jak dlouho jste bez domova: 

 Mén  neţ p l roku 

 Do roku 

 Do dvou let 

 Do 4 let 

 Do 6 let 

 Více jak 6 let 

7) V čem spat ujete p íčinu, ţe jste ztratil/a domov: 

 Problémy v rodin , neshody s rodiči 
 Rozvod/ rozchod s partnerem 

 Odchod z d tského domova/výchovného ústavu 

 Výkon trestu 

 Ztráta zam stnání 
 Nedostatek finančních prost edk  

 Dluhy 

 Závislost na alkoholu/drogách/ automatech 

 Rozhodl/a jsem se dobrovoln  

 Jinak (uveďte) ……………………………… 

8) Jakým zp sobem si zajišťujete finanční prost edky?  

 Prací 
 Podporou v nezam stnanosti 
 Sociálními dávkami 
 Invalidní d chod 

 Starobní d chod 

 Trestnou činností 
 Jinak (uveďte) …………………… 

9) Vystačíte si s p íjmem?  

 Ano, nep jčuji si 
 P jčuji si výjimečn  

 nevystačím 

 Ne, p jčuji si vícekrát do roka 

 Ne, p jčuji si pravideln  

10) Jakým zp sobem si vyd láváte?  

 Zam stnání na pracovní smlouvu 

 P íleţitostná brigáda 

 Ţebrání 
 Sb r odpadu 



 

 

 Práce na černo 

 Nevyd lávám 

 Jinak (uveďte) ……………………. 

11) Jaká p ekáţka Vám brání v udrţení zam stnání?  

 Pravidelná pracovní doba 

 Poţívání alkoholu, drog 

 Délka pracovní doby (8 hodin je mnoho) 
 Zdravotní d vody 

 Pracovat se mi nevyplatí, pobírám sociální dávky 

 M l/a bych exekuci na plat 
 Nechci pracovat 

 Záznam v rejst íku trest  

 Jiné (uveďte) ……………………….. 

12) Máte potíţe p i hledání zam stnání? 

 Nemám problém 

 Občas mám problémy 

 Mám velké problémy 

13) Jaký je Váš postoj k alkoholu?  

 Alkohol pomáhá zmírnit problémy 

 Pravidelné pití škodí, občas lze ud lat výjimku 

 Pitím alkoholu se problémy nevy eší 
 Alkohol škodí vţdy 

14) Znáte projekt m sta Brna zam ený na sociální bydlení „Housing First – nejprve byd-

lení“?  

 Ano 

 Ne 

 Slyšel jsem o tom, ale nevím, o co se jedná 

V projektu „Housing First – nejprve bydlení“ m sto Brno poskytuje lidem bez domova 

sociální byty s jedinou podmínkou: aktivn  ešit svoji nep íznivou sociální situaci (zam st-

nání, dluhy, závislost atd.) za pomoci týmu odborník .  

15) Cht l/a byste se zapojit do projektu „Housing first – nejprve bydlení“? 

 Ano, mám zájem 

 Mám zájem o stálé bydlení, ale nechci nic ešit 
 Nemám zájem 

 



 

 

P ÍLOHA P II:  TYPOLOGIE BEZDOMOVSTVÍ ETHOS 

 

Oblasti bezdomovství a vyloučení z bydlení 

 

 

Sedm teoretických oblastí bezdomovství 

Zdroj: HRADECKÝ, Ilja et al., 2012. Souhrnný materiál pro tvorbu 

Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020, s. 1819  

 

 



 

 

P ÍLOHA P III:  

Komplexní model práce s bezdomovci – Vícestupňový model s návrhem efektivního 

propojení všech součástí procesu bezdomovství 

 

Zdroj: Zdroj: HRADECKÝ, Ilja et al., 2012. Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce prá-

ce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020, s. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P ÍLOHA P IV:  Model zam ený nejprve na bydlení  Housing first 

 

Zdroj: Zdroj: HRADECKÝ, Ilja et al., 2012. Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce prá-

ce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020, s. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P ÍLOHA P V:  

Porovnání trajektorií podle doby bezdomovství v současnosti a podle návrhu  Kom-

plexní model práce s bezdomovci 

 

Zdroj: Zdroj: HRADECKÝ, Ilja et al., 2012. Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce prá-

ce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020, s. 34 

 

 

 


