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Bezdomovectví a sociální služby pro bezdomovce v

Chomutově

a Jirkově

Cílem práce je popsat služby pro bezdomovce ve výše uvedeném regionu, spokojenost klientů
s těmito službami a formulovat doporučení pro jejich rozvoj. Teoretická část práce je spíše
excerpcí dostupných českých pramenů nežli jejich kritickým zhodnocením. Na některých
místech kulhá i stylistika. Zahraniční literatura v práci není využita vůbec. Praktická část
práce mohla mít jasněji formulovány aspekty, podle se bude přiměřenost a kvalita služeb
hodnotit, např. bylo možné využít Standardů kvality zaváděných v současnosti MPSV. Údaje
od pracovníků služeb jsou vtěleny do popisu služeb a až poté jsou shrnuty rozhovory jvedené
autorkou s pracovníky služeb. Zde autorka opět nekriticky přijímá informace, které od
pracovníků dostává. Kvalitativní šetření mezi bezdomovci-klienty služeb a dalšími
bezdomovci je hlavním přínosem práce a má předpoklady k praktickému využití. Přiřazení
stávajících služeb typologii bezdomovců podle organizace FEANTSA má spíše ilustrativní
hodnotu - zda a jak tyto organizace na potřeby bezdomovců reagují nelze poznat.
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