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1 Úvod
Bezdomovství je v České republice považováno za okrajový problém, jímž se veřejnost,
potažmo její představitelé téměř odmítají zabývat. Česká společnost je stále více tlačena
ke konzumnímu způsobu života, vzhled člověka a jeho úspěšnost jsou velmi důležité a určují
vztahy k ostatní populaci. Stále častěji se stává, že člověk do tohoto modelu nezapadá.
Lidé ze kterých se stali bezdomovci zastávají názor, že před rokem 1989 „to“ bylo lepší.
„To“ znamená společenský systém, který se „dokázal postarat i o své nejslabší jedince“.
Protože v socialistickém státě oficiálně neexistuje nezaměstnanost, stát uměle vytvářel místa,
ve kterých bylo možno tyto lidi „uklidit“ a za něž pobírali mzdu. Existovali sice
nepublikovatelné zprávy o drogové závislosti mládeže, alkoholismu, sociálních podmínkách
důchodců, bídě Romů, jejichž zveřejnění by negativně ovlivnilo představu o životě
socialistického člověka, ale v zásadě neexistovala chudoba tak, jak ji můžeme chápat dnes.
Rok 1989 přinesl nejen svobodu. Určité části populace přinesl také zklamání z hospodářské
nerovnosti, zhoršování životních podmínek a mezilidských vztahů. Prohlubují se sociální
rozdíly, vznikají sociálně vyloučené lokality a potkat člověka evidentně žijícího na ulici už
není výjimečné.

O bezdomovství by bylo možno popsat stovky stran a neustále by bylo možné nacházet nové
podněty, nové úhly pohledu a nová řešení. Tato práce se pokusí popsat péči, která se lidem
v krizové situaci nebo na okraji společnosti věnuje v krajském městě, jež má mnoho možností.
Má vlastní prostředky pro zřizování azylových domů. Může poskytnout odborníky, kteří poradí
jakým způsobem je možné čerpat dotace z fondů Evropské unie, které azylové domy potýkající
se s neustálými finančními problémy potřebují a zároveň v něm sídlí dostatek firem, schopných
zaměstnávat nekvalifikovanou1 pracovní sílu, což je jedním z hlavních předpokladů
pro resocializaci klientů. Protože Plzeň je druhým největším krajským městem v Čechách,
bude jím právě ona.

Práce je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části práce , v první a ve
druhé kapitole jsou vysvětleny pojmy bezdomovství, popsány faktory, které vedou k vyloučení
ze společnosti, spouštěcí mechanismy díky nimž dochází ke ztrátě přístřeší a důvody které
člověka vedou k tomu, že pomoc v azylovém domě nevyhledá. Dále je zde zmíněno specifické

1

Viz společné faktory vyloučení ze společnosti, str. 8
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bezdomovství žen a romského etnika2. Azylovou péčí v České republice, vznikem azylových
domů po r. 1989, jejich posláním a cíly se zabývá třetí kapitola. Zařízení jsou zde rozdělena
podle jednotlivých typů, je popsán optimální přístup ke klientům a na závěr kapitoly jsou
uvedeni zřizovatelé a způsob financování azylových domů. Protože v Plzni existují tři domy,
které splňují veškeré podmínky pro to, aby se daly nazývat azylovými a jejich zřizovately jsou
Městská charita Plzeň a občanské sdružení Naděje, charakteristiky těchto zřizovatelů budou
rozebrány ve čtvrté a v páté kapitole teoretické části. Šestá kapitola pojednává o etických
nárocích, které na své pracovníky zřizovatelé kladou.

Bezdomovectvím v Plzeňském kraji začíná sedmá kapitola a praktická část práce.
V osmé kapitole je popsán jeden z nejkomplexněji řízených azylových domů v České
republice, Domov sv. Františka. V Domově sv. Františka funguje velmi propracovaný
resocializační systém, který je výsledkem dlouholeté spolupráce Sdružení azylových domů
v ČR, proto se práce tímto systémem zabývá co nejpodrobněji – uvádí podmínky pro přijetí,
potřeby klientů, způsoby oslovení cílové skupiny, přístup personálu ke klientům, čtyři
resocializační stupně, podmínky spolupráce klienta s azylovým domem a doplňkové spektrum
služeb nabízených všem klientům - mužům i ženám. Závěr osmé kapitoly patří prostředkům
proti tzv. „syndromu vyhoření“, které jsou v tomto Domově používány pro pracovníky.
Devátá kapitola popisuje specifika péče Domova sv. Zdislavy, do jehož cílové skupiny patří
matky s dětmi. Kapitola desátá pojednává o plzeňském azylovém domě občanského sdružení
Naděje a o projektech Nadějí v Plzni realizovaných. Jedenáctá kapitola je závěrečná. Následuje
seznam použité literatury, seznam kapitol, přílohová část, obsah, anotace a 5 klíčových slov.

Cílem této práce je zmapování služeb poskytovaných lidem žijícím na okraji společnosti
v jednotlivých azylových domech v Plzni a pokus o zhodnocení těchto služeb z hlediska
pastorace.

2

Bylo by samozřejmě možné rozebírat specifika bezdomovství u recidivistů, dětí z dětských domovů, atd., ale
vzhledem k tomu, že plzeňské azylové domy poskytují pomoc mužům, ženám a sdružení Naděje poskytuje
program podporující romskou minoritu, zachovám toto dělení.
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2 Bezdomovství
Je obtížné určit definici slova bezdomovství, protože i když v Čechách tento problém jistě
existuje, donedávna se tento termín v českých zákonech nevyskytoval.

„Bezdomovci, jsou osoby s nedostatkem prostředků (nejen materiálních) nezbytných k běžnému
způsobu života a bez možností nebo schopností si tyto prostředky samostatně obstarat či s nimi
dále smysluplně nakládat.“3

Slovo bezdomovec má mnohem širší význam, než je jen absence střechy nad hlavou.
Bezdomovci jsou lidé, kteří nemají vlastní zázemí, rodinu nebo jim chybí rodinné vazby.
Mívají hodně příbuzných, na které se však nemohou obrátit, bývají osamělí. Být bez domova,
to je i být bez prostředí, kde je možné si odpočinout, být bez místa, kde je možné mít věci tak,
jak sám chci. Bezdomovci tedy nejsou jen lidé, kteří nemají kde bydlet. Například klienti
azylových zařízení mají kde spát (mají přístřeší) a přesto je bezdomovci můžeme klidně
nazvat.

Do cílové skupiny zjevných bezdomovců spadají lidé žijící na ulici a závislí na službách
organizací zřízených obcemi nebo provozovaných nestátními neziskovými organizacemi
(azylové domy, denní centra, noclehárny atd.). Vedle toho však existují i tzv. latentní
bezdomovci, kteří jsou schopni třeba i díky svému příjmu zajistit si dočasnou formu
ubytování, žijí u příbuzných, přátel apod. Oni sami se zpravidla za bezdomovce nepovažují
a charitativních služeb téměř nevyužívají. Mezi potencionální bezdomovce můžeme zařadit
občany, kteří žijí na hranici životního minima a jejich náklady na udržení stávajícího bydlení
jsou výrazně vyšší než jejich příjmy. Do této skupiny často spadají celé rodiny.4
Také můžeme vidět rozdíl mezi slovy bydlet a být ubytován. Někteří bezdomovci pocházejí
z dětských domovů a v dospělosti žili po ubytovnách, případně pobývali na psychiatriích
a ve vězení, avšak nikdy skutečně nebydleli, protože nepoznali vlastní domov. Byli pouze
ubytováni.

3

KOLEKTIV AUTORŮ: Zjevné bezdomovství v Praze - analýza a návrhy řešení pro zimní období Praha 2003,
str. 3, www.mcssp.cz/marvin/filedown.php?id=196 (10.3.2007)
4
KOLEKTIV AUTORŮ: Zjevné bezdomovství v Praze - analýza a návrhy řešení pro zimní období Praha
2003,str. 3, www.mcssp.cz/marvin/filedown.php?id=196 (10.3.2007)
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2.1 Společné faktory vyloučení ze společnosti
Převládající názor, že dospělý člověk je osobně zodpovědný za svůj život a za životní úroveň
své existence, nelze dostatečně zdůvodnit. Bariéry mezilidských vztahů, poruchy adaptace,
příslušnost k etnické menšině5, nemoc, duševní a osobnostní poruchy, tělesná postižení, stáří
a mnohé další příčiny mnohdy člověku brání uplatnit svoji osobnost a prožít odpovědně
a plnohodnotně celý život.
Lidé o kterých můžeme říci, že jsou vyloučeni ze společnosti se rekrutují velmi často z tzv.
sociálně vyloučených lokalit. Jsou to „chudinské“ části měst, které v některých případech
můžeme nazvat i ghetty, obydlené dlouhodobě nezaměstnanými lidmi závislými na sociálních
dávkách, často Romy.
Dále byly definovány společné příčiny vyloučení ze společnosti a to 1) osobní (fyzické,
psychické a sociální dispozice) a nebo 2) působí vnější vlivy.
Většinou se opakují kombinace obojího, nejčastěji to bývají: rodinné konflikty a rozvraty, útěk
od rodiny a problémy ve vztazích, ztráta a nemožnost získání zaměstnání6, neschopnost
dostát finančním závazkům7, delikventní chování a zkušenosti s vězením, zneužívání drog
a alkoholu, problémy s duševním zdravím, nedostatek sociálně podpůrných sítí.8
Faktorem který předchozí druhy vyloučení spojuje je chudoba. Lze jí ohraničit skupinu
vyloučených, ale není důvodem k vyloučení. Pokud člověk má láskyplné zázemí, rodinu,
domov, přátele, úctu okolí, zaměstnání, které ho naplňuje a přitom nemá dostatek hmotných
prostředků, rozhodně nemůžeme říci že mu hrozí vyloučení ze společnosti.

2.1.1 Chudoba
Celá společnost pociťuje potíže v rozeznávání chudoby a její šíři. Lidé se setkávají
s problémy, které si dříve neuvědomovali, což je patrné především ve městech. Pro lidi
kterých se osobně dotýká, znamená společenské a sociální vyloučení. Chudoba se upevňuje
5

Počet Romů v azylových domech je oproti běžné populaci téměř dvojnásobný. Žijí v sociálně vyloučených
lokalitách (přesným výzkumem se zabývala obecně prospěšná společnost Člověk v tísni), z nichž se rekrutují 2/3
klientů azylových domů.
6
Nedostatečná kvalifikace, věk, záznam v rejstříku trestů, atd.
7
Neuhrazené nájemné, půjčky, dluhy, hypotéky atd.
8
BARTÁK Miroslav: Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty I., Kostelec nad Černými
lesy, IZPE 2004, str. 14 – 15
KOLEKTIV AUTORŮ: Zjevné bezdomovství v Praze - analýza a návrhy řešení pro zimní období Praha 2003,
str.4 , www.mcssp.cz/marvin/filedown.php?id=196 (10.3.2007)
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tam, kde jsme byli zvyklí nic podobného nevidět. V zemích střední a východní Evropy během
éry socializmu navenek neexistovala, ale od počátku devadesátých let ji můžeme definovat i u
nás . V knize V. a I. Hradeckých „Extrémní vyloučení“ se dočteme, že „začarovaný kruh
chudoby,…., může být vyřešen pouze ve městech. Právě města mohou nabízet bezplatné nebo
levné sociální služby, které umožňují chudému člověku nějak začít.“

9

Spojení chudoby s životní situací obyvatel České republiky se může zdát paradoxní, protože
Česká republika je státem s rozvinutým systémem sociálního zabezpečení a na tyto účely plyne
velká část veřejných financí. Chudoba může být definována různými způsoby a v našich
podmínkách je to pojem spíše relativní, protože není otázkou fyzického přežití, ale spíše
důstojného života. Chudoba „první republiky“ se dá jen těžko srovnávat s chudobou
„začátku 21. století“.
Rada Evropy charakterizuje jako chudé ty jedince, rodiny a sociální skupiny, které mají
k dispozici výrazně omezené množství materiálních, kulturních a sociálních prostředků
a jsou tím vyloučení ze společenských aktivit, které jsou charakteristické pro většinu
společnosti daného státu. Co je v té které společnosti považováno za nezbytné minimum
se samozřejmě společnost od společnosti liší.10
Hmotná a sociální nouze omezuje důstojnost člověka, děti žijící v nepřirozených životních
podmínkách bývají často v dospělosti odsouzeny ke společenskému vyloučení. Stávají se
závislé na alkoholu, drogách, výherních automatech, nejsou schopny zařadit se do u nás
běžného pracovního procesu a tím pádem se dostávají do hmotné i sociální nouze.
Mezi klienty azylových domů, kteří vyhledají některou z forem pomoci (ať už jednorázovou
jako je například poskytnutí hygieny, šatstva, jídla) a nebo dlouhodobou (ubytování +
komplexní sociální péče), je kolem 80% osob poznamenaných v dětství krizí rodiny.

2.2 Spouštěcí mechanismy u ztráty přístřeší
Mezi spouštěcí mechanismy, které mohou odstartovat ztrátu přístřeší patří odchod z domu
rodičů po hádce, manželský nebo partnerský kolaps, ovdovění, odchod z armádních složek,
opuštění vězení nebo institucionální péče, zvýšení zneužívání drog nebo alkoholu, finanční
krize spojená s růstem dluhů, vyklizení z nájemního nebo i vlastního bytu, zdravotní
9

HRADEČTÍ V. a I.: Extrémní vyloučení, Naděje, Praha 1996, str. 31
BARTÁK Miroslav: Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty I., Kostelec nad Černými
lesy, IZPE 2004, str. 17
10

8

a nejčastěji duševní porucha11. Počet uživatelů azylových domů, kteří trpí duševní poruchou
je osminásobný oproti bydlící populaci, u bezdomovců kteří spí na ulici je to dokonce
jedenáctkrát více. Jedná se o poruchy jako jsou deprese, úzkostné stavy, nebo nadměrnou
nervozitu. I výskyt schizofrenie je u klientů azylových domů několikanásobně vyšší než
u bydlící populace.12
Méně schopný jedinec se tedy dostává současně do hmotné i sociální nouze a to vede
ke špatnému zdravotnímu stavu dále pak k předsudkům společnosti a následně potížím
při získávání zaměstnání, potížím v osobním uplatnění a tedy odkázanosti na instituce.
Avšak bylo by příliš jednoduché konstatovat, že každý kdo ztratil nebo opustil svůj domov,
svůj byt, ubytování, kdo neumí vyřešit komplikované problémy a hledá nebo přijímá pomoc
od sociálních pracovníků, nebo vyhledá krizovou pomoc v azylovém domě je člověk méně
schopný a je odsouzený k předsudkům. Vyloučili bychom někoho, kdo je jakkoliv mezní,
kdo se vymyká našemu běžnému chápání. Zároveň bychom do této kategorie zahrnuli všechny
služby na sociálním poli (i jednorázové) a opomenuli bychom klienty potencionální a skryté.
Existují lidé v rozličných životních situacích, ti, kteří mají možnost svoji situaci mít
pod kontrolou kratší a nebo i delší dobu, mají sice samostatné bydlení, ale nedostává se jim
základního životního standardu, jsou izolovaní od společnosti. A právě tady nastupuje nelehký
úkol Charity a občanských sdružení, kteří se na základě svého poslání věnují všem těm, kteří
pomoc potřebují.

2.3 Důvody nevyhledání pomoci
Lidé, kteří na ulici žijí krátce, často (cca polovina z nich) odmítají využívat služeb azylových
domů. Dokud jsou schopni být bez této pomoci, dává jim to pocit, že ještě neklesli tak
hluboko, že ještě stále se dokáží o sebe postarat sami a nepotřebují se doprošovat pomoci
v žádném zařízení. Toto vědomí jim pomáhá uchovat si důstojnost a zaměřit se na budoucnost.
Na druhou stranu mají menší šanci k rychlé nápravě problémů.
13

Někteří z bezdomovců, žijících na ulici delší dobu, už svou vlastní zkušenost s azylovým

ubytováním mají. Důvody, proč toto ubytování nevyhledávají případně odmítají, jsou různé.

11

BARTÁK Miroslav: Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty I. , IZPE 2004, str. 26
BARTÁK Miroslav: Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty I. , IZPE 2004, str. 27
13
HRADECKÝ Ilja: Profily bezdomovství v České republice, Proč spí lidé venku a kdo jsou ti lidé, Praha, 2005
12
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Většinou jde o odpor k institucím nebo pocit svobody a soukromí vítězí nad pevným řádem
a ubytováním ve společných nocležnách.
Mnozí bezdomovci mají neopodstatněný strach vycházející z fám o špatných hygienických
podmínkách na ubytovnách. Jiní jsou natolik závislí na alkoholu nebo drogách, že jsou téměř
neustále pod jejich vlivem a nejsou tak schopni dodržet i velmi volný řád ubytoven. Nejsou
také schopni bydlet s jinými lidmi.
Další možností je, že pokud na ulici spolu žijí muž a žena, ať už manželé nebo druh a družka,
azylová zařízení jim většinou neposkytují možnost společného ubytování. Je pro ně tedy
přijatelnější být spolu a přespávat kdekoliv venku.
Důvodem, proč někteří lidé nevyhledávají pomoc charitativních organizací, mohou být
i osobní antipatie s pracovníky, nebo křivda která se jim tam stala (ať už domnělá a nebo
skutečná).

2.4 Náhradní formy ubytování
Jako náhradní formu ubytování bezdomovci volí noční kluby, noční tramvaje, nonstop
podniky, opuštěné vagóny, opuštěné budovy, zastávky. Spí v křoví, v provizorních přístřešcích,
na lavičkách v parku, v přírodě pod různými převisy, pod mosty, ve sklepech a na půdách,
v teplovodních kanálech, na veřejných záchodcích, atd.

2.5 Specifické bezdomovství žen
Mezi lidmi bez domova se stále častěji objevují velmi mladé dívky, nezodpovědné a bez
dokončeného vzdělání. Přicházejí z dětských domovů, výchovných ústavů nebo z domova,
který pro nějakou příčinu opustily, nebo je z něj rodiče vyhnali. Nemají z ulice strach, často
lehkomyslně střídají své partnery, skupiny a tlupy mladých. Dívky se dostávají do spirály
nechtěných těhotenství, potratů a porodů s následným opuštěním dítěte.
I když špatné ekonomické a sociální podmínky působí stejně na muže jako na ženy,
jsou to právě ženy, které jsou vydány mimořádnému riziku. Navzdory všem argumentům
o rovnoprávnosti jsme stále svědky jejich ponižování a různé diskriminace. Osamělé ženy -
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bezdomovkyně většinou pocházejí z nejspodnějších sociálních vrstev, ze kterých přejímají
nízkou mravní úroveň a negativní vzorce chování.
Ženy zároveň velmi často volí latentní formu bezdomovství. Snaží se alespoň na nějaký čas
skrýt v nejrůznějších společenstvích, protože stigma bezdomovství je pro laickou veřejnost
pobuřující. Negativní pocity které společnost cítí k bezdomovcům mužům v jejich případě
nabývají na intenzitě, přičemž dopady jsou daleko pronikavější.

2.6 Romské etnikum
Romové patří k lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, závislí na sociálních dávkách, jsou
málo vzdělaní, nekvalifikovaní a neúspěšní na trhu práce (případně jsou na trhu práce
diskriminováni, pokud toto slovo můžeme v souvislosti s předchozími tvrzeními použít).
Většinou žijí ve špatných bytových podmínkách, často v holobytech, ve starých přeplněných
domech na okrajích měst a nebo na ubytovnách. Velmi často jde o místa, kam jsou
vystěhováváni nájemníci, kteří měli problémy s placením nájemného a souvisejících služeb
jako jsou elektřina, voda a plyn. Mají nálepku nepřizpůsobivých a nepracovitých lidí14, nebo
jsou dokonce vnímáni jako jednolitá, kulturně specifická skupina. Tato skupinová nálepka
je jim přisouzena bez ohledu na to, jestli mají dluhy nebo dluhy nemají, bez ohledu na to,
jestli jsou zaměstnaní nebo žijí z dávek v hmotné nouzi. Děti narozené v tomto prostředí
automaticky přejímají způsoby jednání svých rodičů a zvykají si na život na sociálním dně.
Můžeme konstatovat, že velký počet Romů má nesprávné právní povědomí. Vlastním právům,
ale i povinnostem většinou nerozumí. Očekávají výraznou pomoc, která je především
okamžitá. Bylo by mylné domnívat se, že žijí soudržným životem a že se o své blízké postarají.
Toto tvrzení platilo v dobách, kdy nefungovala viditelná sociální nerovnost a dokazuje jej
i srovnání poměru romských a českých15 klientů azylových domů. Počet Romů je téměř
dvojnásobný.
Pro romské spoluobčany fungují terénní sociální pracovníci. Jsou to speciálně vyškolení lidé
pocházející buď přímo z oblasti ve které působí a nebo jsou s touto oblastí dobře sžiti.
Docházejí za svými klienty přímo do jejich domácností a fungují v jejich přirozeném prostředí.

14

Výsledkem průzkumu, který prováděli pracovníci společnosti Člověk v tísni bylo že procento občanů, které
můžeme označit jako nepřizpůsobivé, se blíží polovině ze všech do průzkumu zahrnutých občanů. U neromské
populace to byla 3%. Tento nepoměr svádí v případě hodnocení romských občanů k paušalizování, ve kterém se
ztratí neproblémoví jedinci.
15
Případně i cizích státních příslušníků.
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3 Azylová péče v ČR
Ustanovením a výkladům Evropské sociální charty odpovídá nárok na poskytnutí sociální
pomoci každému ze zákona, nikoliv podle posouzení příslušným orgánem. Podle Listiny
základních práv a svobod se každému zajišťuje nárok na elementární pomoc a to bez dalších
podmínek, cestou zabezpečení podmínek nutných k přežití. 16
Poskytnutí azylové péče je základním prvkem lidské solidarity, který vyžaduje uplatnění
vysoké profesionality, praktických dovedností a technik. Legislativa a provozní normy
by měly umožnit provozovatelům Azylových domů veškeré nastalé situace řešit pružně
a prakticky, podle konkrétní situace.

3.1 Typologie azylových zařízení
V praxi se vytvořilo sedm typů azylových aktivit, u kterých dochází s ohledem na provozní
dispozice k jejich souběžnému provozování. Charakteristiky těchto typů lze vymezit
následovně17:
3.1.1 Noclehárny
Noclehárny jsou nízkoprahová zařízení, poskytující ubytování vždy jen na jednu noc.
Poskytnutí služby se realizuje tak, že po příchodu si klient uloží své oblečení do přidělené
skříňky, po absolvování hygienické očisty (sprcha) spí na přiděleném lůžku. Na pokoji spí více
osob a každý by měl mít k dispozici židli a skříňku. Podle možností se klientův oděv
za malý poplatek vypere a nebo se nahradí oděvem jiným, dodaným se sbírek. Od nocležníka
se žádná aktivita neočekává. Může obdržet jídlo a ráno zařízení opouští.
3.1.2 Denní pobyty pro bezdomovce
Jde o určitý ekvivalent noclehárny. Zařízení může poskytnout možnost hygieny, jednoduché
jídlo, čaj nebo kávu a sociální poradenství. Technicky jsou denní pobyty vybaveny stoly
a židlemi. Nenavazují na noclehárny jako pokračování pobytu a mají vlastní pravidla pro vstup.
Pravidelný klient těchto zařízení (a všech vyšších typů zařízení), může poskytovatele služby
zmocnit, aby bylo příjemcem jeho sociálních dávek a dalších plateb případně veškeré pošty
s tím, že má možnost vybírat si denní nebo týdenní kapesné. Toto zmocnění má za účel

16
17

KOLEKTIV AUTORŮ: Obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub, Praha 1997
KOLEKTIV AUTORŮ: Obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub, Praha 1997
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ochránit klienta před sebou samým - při vyplacení celé hotovosti by ji mohl propít nebo jinak
nezodpovědně utratit.
3.1.3 Zařízení napůl cesty
Jde o zařízení pro klienty, kteří se nacházejí mezi závislým životem v instituci a nezávislým
životem ve vlastním bytě. Jejich schopnost žít samostatně a nezávisle není ověřena, sociální
dovednosti nejsou fixovány, a proto je třeba upevnit je a rozvinout. V tomto zařízení jsou často
ubytováni ti, kteří mají za sebou delší pobyt v azylovém domě, kde prokázali schopnost
k samostatnějšímu, ale ještě ne úplně samostatnému životu. Způsob pomoci dal zařízení jméno
- napůl cesty. Bývá to objekt s malými byty ve kterých si obyvatelé již sami spravují své
záležitosti, zabezpečují plně chod domácnosti, placení poplatků atd. To vše je pouze pod
generálním dohledem sociálního pracovníka.
3.1.4 Chráněné byty
Pojem chráněné bydlení se užívá zejména pro bydlení mentálně postižených osob, které
k relativně samostatnému životu potřebují určitou asistenci. I v oblasti péče o bezdomovce
se uplatňuje praxe, že organizace provozující azylovou péči a zařízení napůl cesty mají
od obcí přidělené byty, kam odcházejí ti, kteří osvědčili schopnost samostatného života,
protože systém azylové péče musí být na konci uzavřený tak, aby jej jeho klienti mohli úspěšně
opustit odchodem do sociální nezávislosti.
3.1.5 Krizová lůžka
Zvláštním typem azylových aktivit je existence krizových lůžek. Jde o lůžka, která jsou
k dispozici pro případ, že se osoba ocitne z mimořádných důvodů bez střechy nad hlavou
a je ji potřeba krátkodobě ubytovat. Není rozhodující, které zařízení sociálních služeb
jej poskytne.
3.1.6 Ubytovny pro matky s dětmi
Tato zařízení slouží pouze matkám s dětmi, které nemají zabezpečeno bydlení a které se díky
tomu ocitly v krizové situaci. Zpravidla jde o dlouhodobější ubytování poskytující komplexní
sociální program.
3.1.7 Azylové domy
Azylové domy poskytují podle zákona o sociálních službách pobytové služby na přechodnou
dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba zahrnuje tyto
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základní činnosti: poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.18
Jejich odlučovacím znakem (oproti sociálním ubytovnám) je skutečnost, že jsou v nich vůči
klientům uplatňovány odborné postupy sociální práce, že nejde jen o ubytování a jídlo,
ale o určitý sociální program. Podle rozsahu účasti na sociálních aktivitách se určuje kvalita
azylové péče. Nároky toho, kdo není ochoten vykonat nic pro řešení své situace, se omezují
na základní péči noclehárny.
Sociální program azylových zařízení obsahuje tři skupiny činností:
1. Sociální práce – obsahuje pomoc při vyřizování dokladů, zajišťování sociálního zázemí
a případně mobilizuje klienta k aktivitě, pomáhá při řešení právních otázek, zdravotního
zabezpečení a podobně.
2. Pomoc při řešení otázek zaměstnání - jde o pomoc při vyhledávání práce, při uzavírání
pracovních smluv, kontaktů se zaměstnavatelem, organizace práce v zařízení, popřípadě
o práci pro potřebu obce nebo regionu.
3. Vzdělávací činnosti - tyto aktivity jsou dobrovolné a vycházejí ze zájmu klientů - patří
sem např. vyhledávání a zprostředkování rekvalifikace, dokončení vzdělání, zájmová činnost
a podobně.

3.1.7.1 Vznik azylových domů v ČR

Azylové domy v České republice po roce 1989 vznikaly spontánně, bez předchozího plánování
počátkem devadesátých let. Začátky se ve většině azylových domů podobají, dobrovolná práce
bez peněz na provoz, podávání jídla na nádražích, ubytovávání „kde se dalo“. Po spontánním
začátku dobrovolné charitativní práce bylo zřejmé, že je nutno rozhodnout se, jestli budou
azylové domy pokračovat v dobrovolné pomoci potřebným lidem, anebo se budou věnovat
koncepční profesionální práci. Rozhodnutí bylo jednoznačné a brzy byly formulovány první
koncepce s jasně stanovenými cíly a postupnými kroky.

18

KOLEKTIV AUTORŮ: Zákon ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, DSF, 2007, ČÁST TŘETÍ
Sociální služby, HLAVA I. Druhy sociálních služeb a úhrada nákladů za poskytování sociálních služeb, Díl 1.
Základní druhy a formy sociálních služeb, § 57 Azylové domy
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3.1.7.2 Poslání a cíle azylových domů

Posláním azylových domů poskytnutí zázemí osobám bez přístřeší a v krizi.
Cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech.
Ve svých zařízeních i mimo ně poskytují pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní,
lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou,
vzdělávací, výchovnou, apod. včetně doplňkových služeb.Uplatňována je pravidelná
i příležitostná dobrovolná práce, práce v trvalém pracovním poměru nebo civilní služba19.

3.1.7.3 Personál azylových domů

Personál azylových domů tvoří v naprosté většině kromě „pomocných profesí“ kvalifikovaní
sociální pracovníci, kteří v souladu se zákonem vykonávají sociální šetření, řeší sociálně –
právní problémy, poskytují sociální poradenství, krizovou pomoc a sociální rehabilitaci.
Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost. V neposlední řadě se velký důraz klade
i na osobnostní předpoklady pro výkon povolání, pracovníci jsou povinni neustále obnovovat si
kvalifikaci, upevňovat ji a doplňovat, účastnit se supervizí a antistresových programů20.

3.1.7.4 Přístup ke klientovi

Přístup ke každému klientovi by v každém z azylových zařízení měl být individuální,
s adresnou pomocí, zachovávající jeho lidskou důstojnost.
Azylové domy i přes svoji různorodost nemohou přebírat funkci jiných ústavů (záchytných
stanic, psychiatrických léčeben, dětských domovů, domovů pro seniory, zdravotnických
zařízení apod.). Jak už bylo řečeno, plní funkci resocializačního zařízení, které zachycuje,
ubytovává a pomáhá hledat další uplatnění ve společnosti.

19

HRADEČTÍ V. a I.: Extrémní vyloučení, Naděje, Praha 1996, str. 35
KOLEKTIV AUTORŮ: Zákon ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, DSF, 2007, ČÁST OSMÁ,
Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, HLAVA 1, § 109 Sociální pracovník
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3.1.7.5 Zřizovatelé azylových domů, způsob financování

Zřizovatelem azylových domů jsou územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické
osoby, další právnické osoby, osoby fyzické, ministerstvo a ministerstvem zřízené organizační
složky státu21. Nejvýznamnějšími zřizovately azylových domů jsou Naděje, Česká katolická
charita a Armáda Spásy. Dalšími pak jednotlivá občanská sdružení a obecně prospěšné
společnosti.

Financování sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi je
vícezdrojové. Kromě příjmů od uživatelů služeb jsou azylové domy financovány jednak
z dotací EU a MPSV jež jsou stanovené na základě hodnocení jednotlivých projektů a jednak
z dalších zdrojů, k nimž patří dotace obcí, nadací, nadačních fondů a sponzorské dary22.

21

TOMEŠ Igor: Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost, Socioklub, 2001, str. 185
BÍNA, ŘEHOŘOVÁ:Financování sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi
a obcemi v roce 2005, http://209.85.135.104/search?q=cache:UaMS3KzBGNIJ:extranet.krvysocina.cz/samosprava/soubory/zastupitelstvo/materialy/2005/04/ZK-04-200556.doc+financov%C3%A1n%C3%AD+azylov%C3%BDch+dom%C5%AF&hl=cs&ct=clnk&cd=7&gl=cz&clien
t=firefox-a (1.2.2007)
22
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4 Charita
Slovo charita znamená křesťanskou lásku k bližnímu, dobročinnost na jejím podkladě
prokazovanou a nebo dobročinnost organizovanou. Vzniklo z latinského caritas, což znamená
milosrdenství. Od samého počátku patří charitativní činnost k hlavní součásti církve. Křesťané
následovali Kristova příkladu a pomáhali chudým, potřebným a trpícím, specifikem charit
je poskytnout i duchovní rozměr služeb.23
Svatý Otec Benedikt XVI. Ve své encyklice „Deus caritas est“ v čl. 25. píše: „Niterná povaha
církve se vyjadřuje v trojím úkolu: zvěstování Božího slova (kérygma – martyria), slavení
svátostí (leitúrgia), služba lásky – caritas (diakonia). Jedná se o úkoly, které se vzájemně
podmiňují a které od sebe nelze oddělovat. Charita není pro církev určitým druhem
společensky prospěšné činnosti, kterou by mohla přenechat někomu jinému, protože patří k její
vlastní povaze a představuje neodmyslitelný výraz její vlastní esence“. 24
Zvláštností charitních provozů obecně je doprovázení klientů, na kterém se kromě personálu
podílejí i dobrovolní pracovníci. Charita se snaží pomáhat všem potřebným, aby našli své
místo ve společnosti, bez ohledu na to, zda se do krize dostali zaslouženě, umožnit starým,
nemocným nebo jinak trpícím důstojný život v prostředí, které si sami zvolí a pomoci jim
plnohodnotně žít a dožít svůj život. Dále se snaží předcházet možným krizovým situacím
u lidí v nouzi, vedoucím k psychickému, fyzickému a sociálnímu vyloučení ze společnosti.
Zároveň se snaží působit s láskou, která nepokořuje a neuráží. Charita nechce konkurovat
státním sociálním službám, ale chce doplnit tyto služby o další, poskytované s větším
porozuměním pro jedinečnost osobnosti klienta, a poskytované s ochotou navázat s ním osobní
vztah. Pro kvalitní život ve společnosti je potřebná možnost výběru nejen
různých typů poskytované sociální a zdravotní péče, ale možnost výběru i jejích
poskytovatelů.25

4.1 Zřizovatelé charity
Zřizovatelem České katolické charity je Česká biskupská konference. Charita Česká republika
je právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí (útvarem)

23

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC, Kdo jsme, Sdružení česká katolická charita,
http://www.acho.caritas.cz/kdo_jsme.html (1.2.2007)
24
BENEDIKT XVI., Encyklika Deus caritas est, čl. 25, Praha, Paulínky 2006, str. 18
25
JANOUŠKOVEC P., SRBOVÁ A.: Městská charita Plzeň, Výroční zpráva 2002, str.1
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římskokatolické církve registrované v České republice podle zák. č. 3/2002 Sb., od níž
odvozuje svou právní subjektivitu, a evidované podle zák. 3/2002 Sb. Je sdružením
arcidiecézních a diecézních charit v ČR a dalších právnických osob založených na principech
katolické církve a působících zejména v charitativní, humanitární, sociální a zdravotní oblasti.
Přidruženými členy mohou být další právnické a fyzické osoby, jejichž činnost vychází
z křesťanských principů.26
V ČR jsou dvě arcidiecézní charity (v Praze a Olomouci) a šest diecézních charit (v Brně,
Českých Budějovicích, Hradci Králové, Litoměřicích, Ostravě a Plzni).27

4.2 Městská charita Plzeň
MCHP jako účelové zařízení církve římskokatolické je z rozhodnutí biskupa plzeňského (dle
kánonu 116 § 2) samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou.
Zároveň je součástí Diecézní charity Plzeň a řídícím subjektem organizačních složek MCHP.
Organizačními složkami jsou farní charity u sv. Bartoloměje, u sv. Martina a Prokopa,
u Panny Marie Růžencové a Plzeň - Severní předměstí.
Poradním orgánem ředitele je Rada MCHP. Tvoří ji ředitel, zástupkyně ředitele, jednatelé
farních charit a 1 zástupce farního společenství.28

26

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC, Kdo jsme, Sdružení česká katolická charita,

http://www.acho.caritas.cz/kdo_jsme.html (2. 2. 2007)
27

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC, Kdo jsme, Sdružení česká katolická charita,
http://www.acho.caritas.cz/kdo_jsme.html (2. 2. 2007)
28
JANOUŠKOVEC P., SRBOVÁ A.: Městská charita Plzeň, Výroční zpráva 2004, str.2
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5 Občanské sdružení Naděje
Naděje jako spolek je založena podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Registrována je 21.8.1990 u Ministerstva vnitra pod číslem VSP/1-2274/90-R.
Podle stanov je Naděje nepolitická a mezikonfesní s celostátní působností, někteří členové žijí
na Slovensku i v jiných zemích.29.
„Posláním Naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem je
vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech. Ve svých
zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní,
lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou,
vzdělávací, výchovnou apod., včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi
osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné. Ve svých
zařízeních i mimo ně Naděje vyvíjí misijní činnost ve všech formách.“30
Vznik Naděje se datuje k roku 1990 a její rozvoj je spojen s osobností Vlastimily Hradecké.31
Jejím prvním programem bylo vydávání stravy rumunským uprchlíkům na pražském Hlavním
nádraží. Později začali zaměstnanci Naděje poskytovat nouzové ubytování v Praze a dále
samostatnou činnost ve vládních uprchlických táborech. V uprchlickém táboře Jabloneček
Naděje otevřela školu pro děti od 3 do 18 let s výukou zaměřenou na český jazyk.
Záměrem byla integrace uprchlíků do společnosti.
Hlavní aktivitou Naděje jsou integrační programy. V počátcích zahrnovaly nabídku ubytování,
hygieny a stravování, zprostředkování zaměstnání, poradenství, osvětu a kurzy spolu
s duchovní péčí. Brzy byli klienti těchto programů občané Československa, kteří přišli
o domov, nebo byli propuštěni z vězení. Integrační program byl proto přeformulován na pomoc
bezdomovcům s uplatněním vícestupňové struktury.
Naděje svým klientům poskytuje kromě Integračních i dva další komplexní programy.
Program pro třetí věk a Program pro mentálně postižené. Každý z těchto tří programů, které
dohromady představují kolem devadesáti procent činnosti Naděje, je koncipován stavebnicově,
29
30

HRADECKÁ Martina: Deset let Naděje, Naděje, Praha 2000, str. 7
HRADECKÁ Martina: Deset let Naděje, Naděje, Praha 2000, str. 7

31

Paní Vlastimila Hradecká realizovala vizi, které dala symbolické jméno Naděje. S předstihem několika let
pochopila budoucí vývoj společnosti a potřeby lidí, kteří se dostávají na její okraj. Sama těžce zdravotně postižená
se dovedla vžít do trápení a nouze potřebných a naslouchat jim. Zemřela 11.března 1997.
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doplňuje se a upřesňuje jednak podle vývoje a potřeb společnosti, jednak podle schopností a
možností klientů i pracovníků. Konkrétní služby v rámci každého programu jsou přizpůsobeny
specifickým cílovým skupinám. Čtvrtým nosným programem Naděje je Náhradní rodinná
péče.
Zdravotní program, Misijní program a Program potravinové pomoci spolu s dalšími
doplňkovými službami jsou uplatňovány souběžně se čtyřmi základními programy.
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6 Pracovníci Charity a Naděje
Na pracovníky i spolupracovníky Charity i občanského sdružení Naděje (kteří se řídí stejným
kodexem jako pracovníci Charity) jsou kladeny vysoké nároky, stejně jako na pracovníky
ostatních zřizovatelů. Jejich povinností je neustále si zvyšovat svoji úroveň odbornou
a duchovní32 tak, aby splňovali vše, co od nich Svatý Otec píše v encyklice „Deus caritas est“
v článcích 31 – 39, které vzhledem k jejich závažnosti a obsažnosti odcituji v téměř plné šíři.
V čl. 31 uvádí: „Pokud se jedná o službu prokazovanou trpícím, je v první řadě třeba dbát na
odbornou kompetenci….Odborná kompetence je první a základní předpoklad, ale sama o sobě
nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc než pouze technicky
správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce. Ti, kdo pracují
v charitativních institucích církve, se musí odlišovat tím, že se neomezují pouze na správné
vykonání toho, co je v daném okamžiku třeba, ale že navíc věnují druhému pozornost, jak jim to
vnuká jejich srdce, a to takovým způsobem, aby ti druzí zakoušeli bohatství jejich lidskosti.“ 33
Jeden ze základních rysů pracovníků a stejně tak i spolupracovníků Charity a Naděje
představuje ohleduplnost k přesvědčení druhého a dále pak takt, tolerance a milosrdenství,
i když to splnit jde v některých případech jen velmi těžce. Křesťané mají za povinnost mnohdy
milovat i své nepřátele. Je důležité podotknout, že láska není v první řadě sympatie nebo pocit,
ale vůle chtít pro druhého konat dobro, ochota odpustit a smířit se, když druhá strana bude chtít
a bude toho schopna.
Svatý Otec dále pokračuje: „Pokud se jedná o spolupracovníky,…, Nemají se dát ovlivňovat
ideologiemi o vylepšování světa, nýbrž se mají nechat vést vírou, která se v lásce stává činnou
(srov. Gal. 5,6). Mají to tudíž být osoby vedené Kristovou láskou, osoby, jejichž srdce svou
láskou získal Kristus a v nichž probudil lásku k bližnímu , …, spolupracovník chce být svědkem
boha a Krista, a právě proto chce lidem prokazovat dobro nezištně.“ 34 Bez víry a vděčnosti
Bohu by pracovníci Charity byli jen zaměstnanci a vykonavateli určitého druhu práce. Veškeré
charitní projekty jsou opřeny o konkrétní práci konkrétních lidí, duchovních otců i
dobrovolníků35.

32

Pracovníci Charity a Naděje, kteří se přímo nehlásí ke křesťanství, by měli respektovat křesťanské zásady. Při
výběru nových pracovníků je kladen velký důraz i na částečný altruismus, tedy nesobecké jednání. Aktivně se
účastní tzv. duchovních hodinek a náslechů. Bylo zjištěno, že bez určitého stupně (i slovně nevyjádřeného) víry a
již zmíněného altruismu, nelze aktivně v pomáhajících profesích setrvat.
33
BENEDIKT XVI.: Encyklika Deus caritas est, čl. 31, Praha, Paulínky 2006
34
BENEDIKT XVI.: Encyklika Deus caritas est, čl. 33, Praha, Paulínky 2006
35
JANOUŠKOVEC P., SRBOVÁ A.: Městská charita Plzeň, Výroční zpráva 2004, str.1
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7 Bezdomovství v Plzeňském kraji
V Plzni ani v Plzeňském kraji doposud sčítání bezdomovců neproběhlo, nicméně
s přihlédnutím k tomu, že Plzeň je čtvrté největší město v ČR a druhé největší v Čechách,
nelze předpokládat, že zde tento jev neexistuje. Je obecně známou skutečností, že lidé
bez domova vyhledávají velká sídla, navíc je Plzeň pro osoby bez přístřeší atraktivní i tím,
že je zde jedna z nejmenších nezaměstnaností v ČR a tudíž větší možnost pracovních
příležitostí.

Existenci problému bezdomovství vidí každý občan Plzně i dalších větších měst denně
v běžném životě, kdy jej upoutá, případně ruší nebo i obtěžuje skupina bezdomovců u velkých
nákupních center nebo na vlakovém nádraží. V případě neexistence azylových domů by byly
tyto skupinky značně početnější a v zanedbanějším stavu. Jediným komplexně řízeným
azylovým domem na území celého Plzeňského kraje je Domov sv. Františka, který se šíří
svých služeb řadí k několika málo podobným v rámci celé ČR.

Tyto obecné předpoklady pro existenci fenoménu bezdomovství v Plzni a okolí jsou fakticky
doloženy záznamy z databáze SAD36 Domova sv. Františka pro lidi v nouzi. V této databázi
se během sedmi let existence Domova sv. Františka ocitlo více než 2200 klientů, kteří žádali
o přístřeší případně další služby. Poměr mezi muži a ženami, evidovanými v této databázi
SAD, vyjádřený v procentech, odpovídá poměru, který byl zjištěn během akce Sčítání
bezdomovců, Praha 2004, t.j 67 % mužů a 33 % žen.

Kromě výše zmiňovaného Domova sv. Františka pro lidi v nouzi, jsou v Plzni další dvě
zařízení, která mohou naplnit status azylových domů – Domov sv. Zdislavy určený ženám
s dětmi a azylový dům Naděje, který slouží ženám bez domova a neplatičům nájemného.

36

Počítačový program Sdružení azylových domů (SAD). SAD je občanské sdružení, které má dnes bezmála 90
členů. Jsou zde sdruženy domy státní i nestátní, církevní a obecní. Do sdružení je přijat pouze ten dům, který má
určitý program, jak lidem bez domova pomoci. V čele SAD je sedmičlenný výbor, který je volen na dva roky.
SAD vede vzdělávací kurzy vedoucích pracovníků azylových domů, vytváří celkovou koncepci pro lidi bez
domova, pomáhá při zakládání nových azylových domů. Spolupracuje při mapování problémů s MPSV, je členem
mezinárodní, Evropským parlamentem a Evropskou komisí podporovanou organizací FEANTSA, jež má jako
jeden z hlavních úkolů boj proti sociálnímu vyloučení.
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8 Domov sv. Františka pro lidi v nouzi
Domov sv. Františka byl založen v r. 1994, původně jako „Domeček“ u Diecézního muzea
Městskou charitou Plzeň. Původně sloužil pro šest klientů. V r. 2000 město „pronajalo“
Městské charitě za symbolickou částku dům ve Wenzigově ulici, ve kterém v současné době
funguje 38 lůžek pro noclehárny a 26 lůžek slouží ubytovnám.

8.1 Podmínky pro přijetí
Klienti Domova sv. Františka jsou občané ČR (přednostně občané Plzeňského kraje)
a občané dalších států EU37, starší osmnácti let, který zájemci o službu umožňuje plnou
sebeobsluhu a jejichž zdravotní stav si nevyžaduje hospitalizaci. Jedná se o občany, kteří se
vzhledem ke své minulosti, kvalifikaci, původu, psychickým schopnostem, životním návykům,
zdravotnímu stavu nebo náhlé krizové situaci ocitají bez možnosti nebo schopnosti zajistit si
samostatně přiměřené ubytování, finanční příjem a zdravotní péči. Jsou to zejména
nezaměstnaní, lidé přicházející z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ústavní péče, někteří
značně zadlužení, trpící závislostmi a psychiatrickými potížemi, invalidní lidé a lidé
v důchodovém věku38.

8.2 Potřeby klientů
Většina z klientů obvykle už nic nechce, nic nečeká a domnívá se, že ani nemá cenu se o něco
pokoušet. U mnoha z nich dominuje postoj naučené bezmocnosti, který je typický rezignací,
apatií a „osudovostí“. Jejich potřeby jsou odlišné od běžné populace a potřeba stimulace
a získávání nových zkušeností je snížena. Pro lidi, kteří selhali takovým způsobem, že se z nich
stali bezdomovci, nemá nová zkušenost žádný smysl. Naopak bývá považována
za nežádoucí a obtěžující. Potřeba citového vztahu, jistoty a bezpečí nebývá uspokojována.
Obvykle žádné stabilní a spolehlivé citové vazby nemají. Nemají ani jistotu rodiny.
Dlouhodobé citové strádání vede až k vyhasnutí této potřeby a k náhradnímu uspokojování
na úrovni nižších potřeb. Potřeba seberealizace bývá u klientů potlačena nebo zcela schází.
Sociálně selhali a nemají ani velkou naději, že by mohli získat lepší postavení někdy
v budoucnosti. S tím souvisí nízké sebevědomí a sebeúcta. Potřeba otevřené budoucnosti
37

Občan EU může v případě potřeby využít v každém měsíci 7x noclehárnu a 7x denní centrum. Důvodem tohoto
opatření je, že Domov sv. Františka často sloužil převážně slovenským a polským dělníkům jako levná dělnická
ubytovna, což primárně odporuje jeho účelu.
38
GRBAN Džemal: Interní řád Domova sv. Františka, DSF, Plzeň 2007, str. 1. Nepublikováno.
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je v rámci nepříznivé životní zkušenosti rovněž potlačena. O budoucnosti neuvažují,
nic neplánují, žijí přítomností.

8.3 Popis způsobu oslovení cílové skupiny
Oslovení cílové skupiny je velmi specifické a podílí se na něm několik zdrojů informací:
Sami klienti
Hlavním zdrojem informací o existenci Domova sv. Františka a realizovaných službách jsou
sami klienti, kteří o službách informují ty, kteří o ní ještě nevědí. Lidé bez domova mají
tendence se přirozeně shromažďovat v určitých lokalitách měst, například v centrech,
na nádraží nebo v okolí velkých supermarketů. V těchto lokalitách se vzájemně informují
o službách, se kterými se měli možnost seznámit. K lepší schopnosti vzájemně se informovat
přispívá fakt, že každý klient, který azylový dům navštíví, obdrží informační leták39, ve kterém
jsou uvedeny základní informace o nabízených službách a na kterém je i jednoduchá mapka
sloužící k snadnému nalezení azylového domu.

Pracovníci zařízení
Lokality, kde se cílové skupiny klientů přirozeně koncentrují, jsou zároveň nárazově
navštěvovány sociálním pracovníkem Domova sv. Františka, který oslovuje potencionální
klienty rozdává jim výše zmíněné informační letáky a zároveň informační letáky vylepuje.

Obecní instituce
Důležitými kontaktními místy jsou kanceláře sociálních kurátorů Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Magistrátu města Plzně, sociálních odborů jednotlivých ÚMO Plzeň 1-10
a sociálních odborů městských úřadů dalších obcí v Plzeňském kraji. Pracovníci z těchto
institucí získávají podstatné informace o nabízených službách prostřednictvím exkurzí
v zařízení, na kterých jsou rovněž vybavováni informačními letáky a výročními zprávami.
Samozřejmostí je i každodenní telefonická nebo elektronická komunikace mezi pracovníky
azylového domu a pracovníky uvedených institucí.

Neziskové organizace
Potřebné informace o nabízených službách mohou klienti získat také v neziskových
organizacích působících v Plzni, případně okolí, které se zabývají problematikou
bezdomovství. Příkladem takových organizace jsou SOS Archa Plzeň provozovaná Českou
39

Viz příloha č.3 a č.4 .
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Diakonií nebo pobočka občanského sdružení Naděje. Pracovníci z těchto institucí získávají
informace stejným způsobem jako pracovníci obecních institucí. Také úroveň a frekvence
komunikace je obdobná.

Akce pořádané charitou
K lepší informovanosti také přispívají některé každoroční akce jako je: Setkání s vězni
ve Věznici Bory, akce ke Dni vězeňství v Hruškově zahradě v Plzni, Tříkrálová sbírka nebo
Charitní den. Všechny tyto akce jsou prezentovány v médiích a potenciální klienti na ně mají
přístup nebo jsou v rámci těchto akcí přímo oslovováni a informováni o službách.
Samozřejmostí je opět rozdávání informačních materiálů.

Média
Pro laickou i odbornou veřejnost jsou k dispozici internetové stránky MCHP, na kterých jsou
základní informace o provozovaných zařízení. Ačkoli cílová skupina klientů nemívá běžně
přístup k internetu, přesto existuje malá část z nich, kteří čerpají informace o nabízených
službách z tohoto média. Obdobným případem jsou i časté televizní reportáže z Domova sv.
Františka, nebo interview poskytovaná pracovníky do rozhlasu nebo novin.

8.4 Přístup personálu
Základem v péči o klienta je zabezpečení základních životních potřeb jako: poskytnutí
ubytování, poskytnutí hygienického zázemí i hygienických potřeb a lůžkovin, možnost získání
šatstva z charitního šatníku, možnost přípravy jídla v k tomu určených kuchyňkách, možnost
vyprání šatstva a lůžkovin, možnost získání potravin zdarma (pro klienty, kteří náhle přišli o
trvalý příjem nebo se jim jej ještě nepodařilo zajistit), úvěrové jízdné které je určeno pro
klienty s trvalým bydlištěm mimo Plzeň v případě potřeby nezbytného vyřízení naléhavých
záležitostí.
Personál40 Domova sv. Františka ve vztahu ke klientům uplatňuje komplexní přístup a snaží se
částečně motivací a částečně uplatňováním sankčního řádu ovlivnit chování klientů natolik,
aby se ročně alespoň 30% z nich vrátilo na trh práce, 50% z nich získalo stabilní příjem (ať už
formou dávek v hmotné nouzi a nebo starobního, případně invalidního důchodu), adekvátní
ubytování a základní sociální návyky. Návrat na trh práce znamená získání pracovního poměru
na pracovní smlouvu případně dohodu o práci, adekvátním ubytováním se rozumí buď sociální
40

Jednotlivé funkce a vztahy v DSF viz příloha č. 2.
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ubytovna, pronajatý byt a nebo umístění v odpovídajícím zařízení (léčebna dlouhodobě
nemocných, domov pro seniory, ústavy sociální péče, atd.).

Optimální přístup ke klientovi vyžaduje, aby se pracovníci Domova sv. Františka řídili
následujícími pravidly:
1) Klienta trpělivě vyslechnou a jeho oprávněné nároky plně a v co nejkratším čase uspokojí,
případně hledají kompromis, nebo klientovi zdůvodní, proč není možné vyjít vstříc (jasná
pravidla při poskytování dávek, úvěrového jízdného apod.).
2) Animátoři i sociální pracovníci musí být důslední při vyžadování plnění povinností (úklidy,
slušné chování, absence alkoholu a drog, což je dáno vnitřním řádem).
3) S každým klientem jednají vždy korektně, s plnou vážností a humor používají velmi citlivě
a s přihlédnutím k psychickému stavu klienta. Není třeba klientovi odpovídat na všechny
otázky, zvlášť v případě, kdy hrozí riziko, že dojde k nepochopení. Ale pracovník projeví
zájem41.
4) Klientům všichni pracovníci zásadně vykají a při oslovování předřadí před příjmením
klienta slovo „pane“, nebo „paní“.
5) Klientům slibují jen to, co sami mohou a chtějí splnit. Slíbené je nutno vždy v termínu
realizovat.
6) Na chodbách a před ostatními klienty nevedou žádné zbytečné hovory, zvláště ne
o soukromých záležitostech klientů. S každým se vše pokud možno řeší v soukromí,
maximálně za účasti dalšího spolupracovníka, se kterým ten který klient také spolupracuje,
nebo za účasti vedoucího Domova sv. Františka.
7) Před klienty nekomentují jednání kolegů a nesnižují jejich vážnost (ve smyslu „já bych to
udělal, ale on byl proti tomu“).
8) Sociální pracovníci kteří s klienty nejvíce pracují jsou cíleně vedeni k tomu, aby rozhovor
neprotkávali výčitkami (i když třeba oprávněnými) a nevnucovali klientovi své názory.
Klient by měl ke zhodnocení situace dospět sám.
9) Každý pracovník respektuje víru klienta, zároveň klient je povinen respektovat víru
pracovníka.

8.5 Vícestupňový resocializační systém
V Domově sv. Františka existuje pro muže systém čtyř resocializačních stupňů.
41

Projevením zájmu se nemyslí utěšování klienta milými, ale nepravdivými zvěstmi, které z dlouhodobého
hlediska nepomohou. Vytrácí se pak důvěra mezi klientem a člověkem, který s ním pracuje a doprovází jej.
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Resocializační systém42 je založen na zvyšujících se potřebách klienta, týkajících se bydlení
a materiálního zabezpečení v závislosti na pokrocích, které klient učiní především v těchto
oblastech: osobní hygiena a udržování pořádku a čistoty, kontakt s úřady a zdravotnickými
zařízeními, získávání legálního příjmu, hospodaření s penězi, ochota řešit své závislosti,
přebírání zodpovědnosti za svůj život. Tento systém je „oboustranně propustný“, tzn., že klient,
který se dostal do určitého resocializačního stupně může postoupit do vyššího, ale také
v případě nespolupráce sestoupit do nižšího. Pokud klient neplní podmínky daného stupně
sestupuje sice do nižšího, ale zároveň mu zůstává možnost, dostat se znovu zpět do vyššího
stupně. Tato oboustranná propustnost působí jako jeden z hlavních motivačních prvků směrem
k žádoucím aktivitám klienta43.

8.5.1 Denní centrum
„Posláním nízkoprahového Denního centra v Domově sv. Františka je poskytovat osobám
bez přístřeší a v krizi materiální, sociální a duchovní podporu. Cílem služeb v nízkoprahovém
centru je podpořit schopnosti a vůli uživatele služeb k začlenění se do společnosti a na trh
práce, případně k napojení se na další vhodné sociální služby“44

První kontakt s klientem denního centra zajišťuje tzv. animátor, který zjišťuje základní
problémy a potřeby klienta. Většina klientů při prvním příchodu nemá uspokojeny základní
potřeby, mají hlad a uklidní je teplý čaj a nebo káva. Přístup ke klientovi v tuto chvíli je
skutečně individuální, animátoři jsou schopni díky osobnostním předpokladům i odbornému
školení rozpoznat aktuální potřeby klienta a podle nich reagovat. Druhým krokem je vyplnění
vstupního dotazníku, díky kterému animátor získá základní informace o klientovi. Následně
klienta přebírá sociální pracovník.

8.5.2 Noclehárny
Dva resocializační stupně v rámci nocleháren předcházejí dvěma resocializačním stupňům
v rámci ubytoven. „Posláním provozu Nocleháren v Domově sv. Františka je poskytovat
osobám bez přístřeší a v krizi materiální zázemí spojené s duchovní podporou. Cílem je zamezit
zdravotní újmě, která by hrozila při přespávání na ulici a vytvořit prostor pro znovuzískání
42

Viz příloha č. 5.
Je nutné mluvit o „žádoucích aktivitách klienta“, protože existuje zájem společnosti na změně chování této
skupiny obyvatel. Není možné brát v úvahu pouze přání klientů, ale spíše působit na změnu postojů klientů ke
společnosti a ke svému životu a z toho vyplývajícího jednání.
44
GRBAN Džemal: Řád nízkoprahového Denního centra, DSF, Plzeň 2007, str.1. Nepublikováno.
43
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základních hygienických a společenských návyků jako předpoklad pro získání případného
celodenního ubytování45“.
Klient noclehárny, který si požádal o ubytování46, uvádí při prvním příjmu na noclehárnu údaje
o své osobě do podrobného vstupního dotazníku, při jeho vyplňovaní mu asistuje pracovník
Domova sv. Františka (animátor). Na základě takto vyplněného dotazníku jsou zjištěny
základní problémy a potřeby klienta, který přichází. Pro další práci klienta přebírá sociální
pracovník denního centra.

Nízký standard noclehárny je záměrný. Prostředí by klienty mělo motivovat ke snaze získat
lepší bydlení ve formě celodenního ubytování. V Nízkoprahové nocležně je 16 lůžek, klient je
nucen při každém příchodu lůžko si povléknout, ráno při odchodu47 jej opět svléknout,
vyklidit skříňku kterou měl přes noc k dispozici a použité lůžkoviny si uložit ve skladu.
Cena ubytování je 25,- Kč za noc, klienti si mohou pobyt předplatit. Mají tak jistotu, že pro ně
lůžko zůstane volné. Každý z klientů má možnost spolupráce se sociálním pracovníkem
a možnost pokročit z Nízkoprahové noclehárny do II. stupně nocleháren - tzv. Nové nocležny.
Pro umístění ve II.stupni nocleháren musí klient splňovat určité předpoklady. Prvním z nich
je zajištění legálního příjmu, který se realizuje několika způsoby (registrací na Úřadu práce
a následným pobíráním dávek v hmotné nouzi, zaměstnáním na pracovní smlouvu nebo
dohodu o práci, případně pobíráním některého z důchodů48). Dalším předpokladem pobytu
na II. stupni nocleháren je - jak už bylo řečeno - spolupráce se sociálním pracovníkem a
alespoň snaha o řešení osobní situace.

Nová nocležna je samostatná budova s veškerým příslušenstvím, rozdělená na dvě místnosti.,
jejichž komfort je účelově výrazně vyšší, než u Nízkoprahové nocležny. V každé z místností
je 6 lůžek.V budově je společná kuchyňka a sociální zařízení. Klienti zde mají k dispozici své
skříňky celodenně a zároveň lůžko zůstává povlečeno. Ale stejně jako pro klienty
Nízkoprahové nocležny, platí absence alkoholu, návykových látek pevné hodiny příchodů
a odchodů. Cena je 25,- Kč / noc. Pokud klient splní podmínky přechodu na celodenní
45

GRBAN Džemal: Řád Nízkoprahových nocleháren, DSF, Plzeň 2007, str.1. Nepublikováno.

46

Příjem na Nízkoprahové noclehárny je od 1.10 do 31.3. mezi 18.00 a 19.00 a od 1.4. do 30.9. mezi 19.00 a
20.00. Podmínkou příjmu je absence alkoholu (což animátor u klienta kontroluje digitálním alkotestem).
a absence omamných látek. Zároveň je zakázáno alkohol a návykové látky nosit na nocležnu.

47

Klienti odchází v 8.00, důvodem pro zdržení je pouze vykonávání přiděleného úklidu, případně jiná pomoc
v Domově.
48
Důchodu starobního, invalidního.
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ubytování, má možnost požádat o přeřazení, případně je navrhne sociální pracovník. Tato
možnost je však podmíněna schopností si toto ubytování hradit.

8.5.3 Ubytovny
„Posláním AD v Domově sv. Františka je poskytovat celodenní ubytování současně
se sociálním poradenstvím a duchovní podporou mužům bez přístřeší, kteří zpravidla prokázali
ochotu a schopnost spolupracovat v rámci docházení na Noclehárny a nízkoprahové denní
centrum v Domově sv. Františka. Cílem je rozvíjet a prohlubovat schopnost uživatele získat a
udržet si zaměstnání a samostatné ubytování mimo domov sv. Františka tak, aby byl opětovně
začleněn do přirozeného sociálního prostředí“49.

Tyto ubytovny jsou provozovány ve stejném areálu a jejich provoz zajišťují stejní zaměstnanci
jako provoz nízkoprahových nocležen a Denního centra. O umístění do fáze celodenního
ubytování si u sociálního pracovníka žádají klienti, kteří postoupili do druhého (vyššího)
resocializačního stupně nocleháren. Klienta, který si požádal o umístění na ubytovnu, k přijetí
navrhuje sociální pracovník vedoucímu Domova sv. Františka.

Informace o klientovi čerpá sociální pracovník ze vstupního dotazníku, z pohovorů s klientem,
z konzultací s ostatními pracovníky (především tzv. animátory) a od institucí, se kterými klient
spolupracuje. Hlavními podmínkami pro přijetí na ubytovnu jsou: minimálně několikatýdenní
pobyt ve druhém resocializačním stupni noclehárny, existence platných dokladů, existence
legálního příjmu, dodržování Řádu noclehárny, dobrá platební morálka, aktivní snaha o získání
zaměstnání.

8.5.3.1 Postup přijetí klienta na ubytovnu

Pokud klient pokračuje ve své resocializaci a splní podmínky přijetí do třetího resocializačního
stupně (ubytovna v I. patře) navrhne sociální pracovník vedoucímu Domova sv. Františka jeho
přeřazení. Vedoucí rozhodne o jeho přijetí nebo nepřijetí na ubytovnu. Při přijetí je klient
seznámen sociálním pracovníkem s Řádem ubytovny a je s ním sepsána smlouva o ubytování
na dobu tří měsíců (tato smlouva se obnovuje, pokud klient i nadále splňuje podmínky setrvání
na ubytovně). Dále klient obdrží lůžkoviny a je animátorem uveden na jeden ze čtyř

49

GRBAN Džemal: Řád ubytoven, DSF, Plzeň 2007, str.1. Nepublikováno

29

třílůžkových pokojů, kde je mu přiděleno lůžko. K pokojům náleží společné sociální zařízení
(koupelna, WC) a kuchyňka. Každoročně se toto týká minimálně 20 klientů.

8.5.3.2 Průběh pobytu klienta ve třetím resocializačním stupni – ubytovna I. patro

Veškeré materiály které se klienta týkají jsou předány dalšímu sociálnímu pracovníkovi,
určenému pro klienty ubytoven v I. a ve II. patře. Tento sociální pracovník i nadále pokračuje
v plnění Individuálního plánu50, dbá na to, aby klient dokládal své aktivní kroky a snaží se,
aby klient v resocializaci postoupil. Doba pobytu v I. patře bývá zhruba tříměsíční.
V závislosti na tom, zda klient aktivně hledá zaměstnání nebo získá pravidelný finanční
příjem ve formě nějakého typu důchodu, nastávají tyto varianty vývoje:

1. varianta – klient získal starobní nebo invalidní důchod, ale jeho finanční příjem je příliš
nízký na úhradu komerčního ubytování, přičemž klientův fyzický nebo mentální stav mu
neumožňuje ucházet se o zaměstnání. Současně existují kontraindikace51 pro přijetí do zařízení,
které je jinak pro tyto osoby určeno, přičemž tyto kontraindikace lze jen velmi obtížně
odstranit nebo je odstranit vůbec nelze. Klient v této situaci nemá možnost jiného důstojného
celodenního ubytování, bylo dosaženo maxima a klient zůstává trvale v tomto resocializačním
stupni (1-2 klienti za rok).
2. varianta – klient získal plný invalidní důchod nebo starobní důchod a je přijat do domova
důchodců nebo obdobného zařízení – bylo dosaženo maxima (1-2 klienti za rok).
3. varianta – klient je po zdravotní stránce uznán invalidním, ale nemá nárok na výplatu
důchodu a trvale již nebude schopen se ucházet o zaměstnání a získat tak prostředky na úhradu
komerčního ubytování. Klient v této situaci nemá možnost jiného důstojného celodenního
ubytování, bylo dosaženo maxima a klient zůstává trvale v tomto resocializačním stupni
(1-2 klienti za rok).
4. varianta – klient neprojevuje dostatečnou snahu o získání trvalého zaměstnání nebo vážně
porušuje řád ubytovny. Z těchto důvodů je z projektu vyřazen a vrací se zpět do projektu
nocleháren – neúspěch v resocializační snaze – klient dostává po čase novou příležitost
(7-9 klientů za rok).

50

Viz příloha č. 1.
U většiny klientů to bývá alkoholismus. Podle dosud platných tabulek používajících dělení podle MUDr. Skály
lze rozlišit pouze alkoholika abstinujícího a alkoholika. Ke kontraindikacím dále patří různé psychiatrické
diagnózy, které většina klientů v anamnéze má.
51
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5. varianta – klient získal trvalé zaměstnání, dodržuje řád ubytovny a projevuje snahu řešit
své problémy, které mu zatím neumožňují získat a udržet si komerční ubytování. Tento klient
postupuje na ubytovnu II. patro (5 klientů za rok).

8.5.3.3 Průběh pobytu klienta ve čtvrtém resocializačním stupni – ubytovna II. patro

V ideálním případě klient spolupracuje natolik, že je možné přeřadit jej do posledního, čtvrtého
resocializačního stupně. Postup práce s klientem je shodný jako při přeřazování z nocleháren
na ubytovnu. Klient je ubytován na smlouvu o ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích,
ke kterým patří společné sociální zařízení a kuchyňka a podléhá režimu postupně a plánovaně
rostoucího nájmu za ubytování, které se časem blíží komerčním podmínkám.
V rámci naplňování Individuálního plánu jsou identifikovány poslední přetrvávající klientovy
problémy a rozpracovány způsoby jejich řešení – na této práci s klientem se podílí sociální
pracovník a psycholog, kteří kontrolují plnění Individuálního plánu.

8.5.3.4 Ukončení pobytu

Protože čtvrtý resocializační stupeň je poslední, logicky musí dojít k ukončení pobytu52
v Domově sv. Františka, které nastává z těchto důvodů:
1. Klient je vyřazen z důvodu uplynutí dvouleté maximální doby pobytu – po 3 měsících může
být na ubytovnu přijat zpět (zpravidla 1 klient za rok).
2. Klientu je vypovězena smlouva o ubytování – vážně porušuje ubytovací řád (zpravidla 1-2
klienti za rok).
3. Klient sestupuje zpět na ubytovnu I. patro z důvodu absence zaměstnání po dobu více jak
dvou měsíců (zpravidla 1 klient za rok).
4. Klient uzavírá nájemní, podnájemní nebo ubytovací smlouvu v komerčních podmínkách
(zpravidla 1-2 klienti za rok) a Domov sv. Františka opouští53. Byl splněn resocializační cíl.

52

Klienti samozřejmě mohou pobyt v Domově sv. Františka ukončit v kterémkoliv stupni resocializace. Stává se,
že se podaří nalézt vhodné ubytování a zaměstnání na smlouvu i klientům ve druhém stupni nízkoprahových
nocleháren, ale ti se velmi často do Domova vracejí, protože nemají zažité „správné“ způsoby nakládání se svými
příjmy, nemají dořešeny finanční závazky, apod.
53
Pokud klient projde úspěšně celým resocializačním programem a nenajde si vhodné bydlení sám, má možnost
ubytování Domě podporovaného bydlení sv. Vincence v Plzni Koterově, který byl nově otevřen. Jde o objekt
s osmi garsonkami a dvěma byty 1+1. Podmínkou získání je absence závislostí a spolupráce při řešení finančních
závazků (dluhy na výživném apod.) o které se klientům může snižovat nájem. Za garsonku klienti zaplatí měsíčně
4 tisíce korun, za 1+1 5500 Kč. U sv. Vincence mohou zůstat rok, ve výjimečných případech déle, z toho první tři
měsíce jsou zkušební. Toto bydlení slouží lidem, kteří na sobě tvrdě zapracovali, ale ještě nejsou schopni žít bez
pomocné ruky.
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8.6 Ostatní aktivity s klientem
Souběžně s jednotlivými kroky směrem k začlenění klientů jsou vždy řešeny i jejich další
problémy:
1. vysoká zadluženost – hrozba exekuce na plat je pro klienta silně demotivujícím prvkem
pro vstup na trh práce. Sociální pracovník klientu pomáhá ve sjednávání splátkových
kalendářů, které by neměli tak drastický dopad na klientův příjem jako případná exekuce.

2. závislosti (alkoholismus, narkomanie, gamblerství) – klient trpící závislostí má snížené
pracovní schopnosti s ohledem na pravidelnost a dlouhodobost pracovního úvazku
a nutnost abstinence během pracovního výkonu, proto klient prochází řadou motivačních
pohovorů s psychologem a sociálním pracovníkem k zahájení léčby této závislosti, přičemž
je mu následně na jeho žádost zprostředkována péče ve specializovaném zařízení.

3. hospodaření s penězi – klient byl často po dlouhou dobu v situaci, kdy neměl téměř žádný
příjem, tato situace se vstupem na pracovní trh mění a klient se často ocitá v situaci,
že s těmito prostředky neumí účelně nakládat tak, aby byl schopen hradit si své závazky
a zároveň vystačit se získanými prostředky do další výplaty – klientu je proto umožněno
(na základě jeho žádosti), aby si své peníze uložil v našem zařízení a vybíral si je
po menších částkách, přičemž s ním zároveň sociální pracovník konzultuje jeho výdaje.

4. vztahy na pracovišti – řada klientů ztrácí zaměstnání vlivem nezvládnutí konfliktních
situací na pracovišti – tyto situace s klientem rozebírá sociální pracovník a psycholog,
přičemž je klient veden k tomu, aby sám celou situaci nahlédl s odstupem a vyhodnotil,
co udělal špatně a jak by se tato situace dala řešit lépe.

5. problematika bydlení – klient často nemá představu o tom, kde a jak se ucházet
o samostatné bydlení a jaké jsou cenové hladiny v bytové oblasti. Jednou z podmínek
setrvání v projektu je i (dle konkrétních okolností) podání si žádosti o přidělení obecního
bytu nebo o přijetí do domova důchodců či ústavu sociálních služeb. Vytvoření reálné
představy o možnostech a nutných aktivitách klienta v oblasti bydlení probíhá v rámci
pohovorů klienta se sociálním pracovníkem, který jej případně i doprovází při konkrétních
aktivitách.
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8.7 Spektrum služeb
Spektrum služeb reaguje na hlavní potřeby klientů, tak jak byly poznány během několikaleté
existence Domova sv. Františka. Jak už bylo řečeno, každý klient má možnost denně
konzultovat své problémy a potřeby s animátory (poskytujícími základní sociální poradenství),
sociálními pracovníky (poskytujícími odborné sociální poradenství), psychologem, po domluvě
s externě docházejícím psychiatrem a také s duchovním. Pravidelně každé tři měsíce se
uskutečňují tzv. Setkání s klienty, kde mají jak klienti celodenní ubytovny, tak i klienti
nocleháren možnost vyjádřit svá přání a připomínky k provozované službě. Tyto aktivity jsou
podkladem pro poznání potřeb klientů a možnosti reagování na ně.

8.7.1 Péče duchovního
Od samého počátku existence Domova sv. Františka mají klienti možnost setkávat se
s duchovním. V letech 2004 – 2005 probíhaly jedenkrát měsíčně bohoslužby, které vzhledem
k velmi problematickému chování klientů (výrazná hlučnost apod.) při bohoslužbě, postupem
času vymizely. V současné době se připravují podmínky54 pro jejich důstojné obnovení.

Vzhledem k tomu, že klienty je možno vídat v centru města u katedrály sv. Bartoloměje, byl
mezi klienty nízkoprahových nocleháren a mezi klienty ubytoven proveden anonymní průzkum
jejich zájmu o duchovní služby. Na základě tohoto průzkumu vedení Domova sv. Františka
přizpůsobilo „nabídku“ „poptávce“. Klientům kteří mají zájem se věnuje dominikán, bratr
Šimon vždy v pátek v odpoledních hodinách individuálně. Zároveň mají klienti možnost
setkání s dalším duchovním, P. M. Martyšem, který se u nich ve spolupráci s personálem snaží
obnovit systém hodnot.

Péče duchovního se nevztahuje v Domově sv. Františka jen na klienty. Jedenkrát za měsíc se
pro personál konají duchovní hodinky, na kterých je možno naslouchat čtení z Písma a hovořit
s plzeňským arciděkanem P.Emilem Soukupem. Přesto, že jsou vedeny katolickým knězem,
účastní se jich (aniž by účast byla povinná) všichni pracovníci, tedy nejen ti, kteří se hlásí

54

Protože o bohoslužbu v prostorách Domova sv. Františka je zájem nejen mezi personálem Domova, ale i mezi
klienty vyššího stupně nocleháren a ubytoven, vedoucí Domova rozhodl o připravení důstojného prostoru pro
jejich konání. V současné době se připravují návrhy pro rekonstrukci Denního centra, na kterých se podílí hlavně
klienti. Celý návrh je koncipován jako KNIHA, spolu s grafitti a obrázky od akademického malíře (klienta)
malovanými přímo na zdi, jsou přidány i texty, které všem, kteří projdou pomáhají v uvědomění si odpovědnosti
za svůj život (např. „To, co člověka zachrání je udělat krok. A pak další krok… .“ Antoine de Saint Exupery).
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k římskokatolickému vyznání, ale i další, hlásící se k Českobratrské církvi evangelické, lidé
tzv. bez vyznání a dva další, žijící velmi alternativním způsobem života.

8.7.2 Péče psychologa
V Domově sv. Františka je klientům denně k dispozici psycholožka, PhDr. Ludmila Nejedlá,
která působí v Domově i jako sociální pracovnice a vytvořila pro klienty tzv. Kruh bezpečí.
Jedná se o pravidelná terapeutická setkání probíhající ve skupině, kde klienti mohou diskutovat
na předem domluvené téma. Tato témata se týkají většinou osobních problémů - vztahů
s rodinou, vztahů mezi klienty jako takovými, problémů s alkoholem, návykovými látkami a
velmi často jde o selhávání při plnění Individuálního plánu. Snahou psycholožky je, aby každý
z klientů sám, jen s pomocným nasměrováním dospěl k příčinám svých nezdarů, navrhl jejich
řešení a aktivně se na něm podílel. Klienti mají možnost domluvit si s psycholožkou
i individuální sezení.

8.7.3 Péče psychiatra
Každý pátek dochází externí pracovník MUDr. Němeček, který v minulosti působil
v psychiatrické léčebně v Dobřanech a má řadu zkušeností s klienty, které je možno označit
jako problémové55.
MUDr. Němeček zásadně s každým klientem pracuje individuálně, svá zjištění stejně jako
psycholog konzultuje se sociálním pracovníkem, který má toho kterého klienta v péči
a spolupracuje na klientově Individuálním plánu.

8.7.4 Supervize pro pracovníky
Aby u pracovníků nedošlo k tzv. syndromu vyhoření56 účastní se 1x měsíčně týmových
a 1x měsíčně tzv. individuálních supervizí57, které jsou povinné.
55

Jako problémové klienty lze objektivně označit klienty pasivní ve vztahu ke své budoucnosti i k přítomnosti
osobní i pracovní, mající dlouhodobě rozsáhlé potíže s alkoholem a jinými návykovými látkami, jsou agresivní,
nebo se u nich vyskytuje některá z psychických poruch nebo psychických onemocnění (psychózy, schizofrenie,
apod.).
56
„Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl. burnout) byl poprvé popsán v roce
1975 H. Freudenbergerem. Existují různé definice (např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u
příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzívně zaujatí
určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení), které shodují v určitých bodech:Jedná se o psychický stav,
prožitek vyčerpání. Vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi nebo alespoň kontakt s lidmi a
závislost na jejich hodnocení.Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální.
Klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a „opotřebení“ a často i celková únava.
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Týmová supervize má za cíl podporovat otevřenost vztahů mezi pracovníky, pracovníky
a vedením i mezi pracovníky a klienty. Dovoluje otevřeně pojmenovat problémy, schopnost
vcítit se do myšlení lidí se kterými je člověk v každodenním kontaktu a je nezbytná pro
nezávislou sebereflexi. V Domově sv. Františka nejsou na týmovou supervizi kladena tak
přísná pravidla jako pro supervizi individuální, je možno řešit i aktuální, předem nepřipravený
problém a improvizovat. Celková délka této supervize je vždy zhruba 2,5 hodiny.

Naproti tomu individuální supervize má pro každého pracovníka jasná pravidla. Je nutné
předem se přihlásit a na přijít s konkrétním tématem, které je zpracováno na čistém papíře
formátu A4. Při individuální supervizi se rozebírají obavy a problémové situace, které
konkrétní pracovník z osobních důvodů nechce řešit před ostatními. Pro každého pracovníka
je 1x ročně povinná.

Supervizorem , jehož si tým pro Domov sv. Františka zvolil je Bc. Petr Neumann, který má
v oblasti přímé sociální práce rozsáhlé osobní zkušenosti.

Všechny hlavní složky syndromu vyhoření vycházejí z chronického stresu.Nejpodstatnějším znakem je posledně
zmiňovaný chronický stres vycházející z pracovní činnosti, který může být doprovázen další zátěží z osobního
života, sociálního i fyzikálního okolí atd. Profese je charakteristická vysokými nároky na výkon, bez možnosti delší
úlevy a závažnými následky v případě omylu. Výkon takové práce bývá spojen s velkou odpovědností a nasazením,
někdy s pociťováním „poslání“ profese.Vyhoření je tedy důsledek nerovnováhy mezi profesním očekáváním a
profesní realitou, mezi ideály a skutečností. Samotné vyhoření je výsledek dlouhého pozvolného procesu, který má
následující fáze:Nultá fáze, předfáze: jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že požadavkům není
možné dostát a jeho snaha není dostatečně ohodnocena, tato fáze představuje jakési podhoubí pro vznik syndromu
vyhoření. 1. fáze: pocit, že jedinec nic nestíhá, jeho práce začíná ztrácet systém, 2. fáze: vyskytují se symptomy
neurózy (např. úzkost) spolu s pocitem, že jedinec stále musí něco dělat, přičemž výsledkem je chaotické jednání
3. fáze: pocit, že „něco uděláno být musí“, mizí a nahrazuje ho opačný pocit – že se nemusí nic; pouhá přítomnost
druhých lidí jedince dráždí, přidružuje se ztráta veškerého nadšení a zájmu, převládá únava, zklamání a
vyčerpání, Zvláště v poslední fázi se vyskytují tyto příznaky:únava a pokles výkonu, deprese a úzkosti, poruchy
paměti a soustředění, poruchy spánku, tělesné potíže (trávicí trakt, dýchací soustava, sexualita, kardiovaskulární
systém, …), nespokojenost, dysforie, neschopnost uvolnit se, tendence k návyku na psychoaktivní látky (alkohol,
tabák, …), snížení sebedůvěry a poruchy v interpersonálních vztazích. Je to tedy stav, kdy se u jedince vyskytuje
ztráta činorodosti a poslání, pocity zklamání, hořkosti při hodnocení minulosti. Jedinec ztrácí zájem o svou práci i
o osobní rozvoj, spokojuje se s každodenním stereotypem, snaží se pouze přežít, „nemít problémy“, je emočně
„oploštělý“, dochází k redukci tvořivosti, iniciativy a spontaneity, převažují negativní pocity od hostility po
depresi, přidružují se i somatické potíže.Vyhoření postihuje lidi z pomáhajících profesí, nejčastěji pak lékaře,
zdravotní sestry, učitele, psychology, sociální pracovníky, manažery, policisty atp.Při prevenci vyhoření je
důležitý vlastní postoj člověka k práci – samozřejmě v ní má být pociťován smysl, ale neměla by být jediným cílem,
smyslem a zájmem v jeho životě a sociální opora, jejímiž hlavními zdroji jsou: rodina, kolegové v práci, přátelé,
zájmy a koníčky a celkově trávení volného času.Při léčbě vyhoření se využívají psychologické přístupy, především
existenciální psychoterapie, logoterapie a daseinanalýza.“ WIKIPEDIE - otevřená encyklopedie, Syndrom
vyhoření, (bez autora), http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_vyho%C5%99en%C3%AD (11.3.2007)
57

Supervize zprostředkovává nezainteresovaný pohled na činnost, kterou člověk vykonává. Jejím cílem je
profesní i osobní růst, vyvarování se chyb, které zainteresovaní nejsou schopni sami objektivně zhodnotit. Vede
k určení kvality této činnosti a ke zvyšovaní jejího růstu. Supervizorem je člověk, který pohled na tuto činnost
zprostředkovává a řídí. Má v tomto směru odborné vzdělání a nesmí být z řad supervizovaného kolektivu.
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8.8 Služby Domova sv. Františka nabízené ženám
Potřeba noclehárny pro ženy se vykrystalizovala až v posledních letech. Existují sociální
ubytovny pro ženy, ale ty neřeší základní problém. Zajišťují jen přespávání, nikoliv další
sociální práci. V Plzni se podařilo v areálu Domova sv. Františka otevřít ženskou noclehárnu
i díky tomu, že se uvolnil prostor po sociálním šatníku a dárci věnovali prostředky58 na její
zřízení. 15. listopadu 2004 ji plzeňský biskup František Radovský vysvětil.

V noclehárně je klientkám k dispozici místnost se šesti lůžky (s možností přistýlky v zimních
měsících), každá klientka má k dispozici kromě lůžka i samostatnou skříňku. Společně mají
pak zařízenou kuchyňku, sprchu, WC a chodbičku s možností posezení. Vzhledem k tomu,
že ženy Denní centrum tráví na své noclehárně a ne v místnosti pro Denní centrum určené,
byla jim nově dána k dispozici i televize.

Resocializační systém pro ženy v Domově sv. Františka nefunguje stejným způsobem jako
resocializační systém pro muže. Ženská noclehárna je nízkoprahová a setkávají se zde ženy
přímo z ulice s klientkami, které v Domově pobývají již několik let.

Pro klientky platí stejná pravidla jako pro muže – mají určenu sociální pracovnici, která s nimi
při příchodu na Denní centrum nebo nocležnu sestaví Individuální plán, věnuje se jejich
osobním záležitostem, pomáhá vyřizovat záležitosti úřední, doklady, splátkové kalendáře,
dávky, starobní důchody, doprovází je k lékaři (pokud klientka o doprovod požádá a nebo
sociální pracovnice usoudí, že je potřebný). Klientky dále mají možnost potravinové pomoci
a získání ošacení buď ze zásob Domova a nebo z humanitárního skladu v Cukrovarské ulici
a své stávající oblečení si mohou za nepatrný poplatek nechat vyprat. Narozdíl od mužské
nocležny ženy nemusí denně vyklízet svoji skříňku, svlékat ložní prádlo a nosit své osobní věci
u sebe.
Denní centrum59 tráví klientky na své nocležně. Není jim umožněno celodenní ubytování.
Cílem tohoto opatření je, aby si i ony uvědomily, že noclehárna plní úlohu azylového zařízení
pro lidi v nouzi, nikoliv domova60 , nebo levné ubytovny. Přestávky v pobytu mají podněcovat
k tomu, aby klientky sami měly zájem svoji situaci řešit.
58

Více než půl milionu korun. Vzhledem k prostorovému řešení samostatné noclehárny se zvýšily náklady
Domova jen o prostředky na provoz noclehárny a o mzdu dalšího sociálního pracovníka.
59
Viz Denní centrum pro muže.
60
Jak už bylo řečeno, některé z klientek na noclehárně pobývají i několik let. Doba pobytu na ženské noclehárně
není časově omezena.
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Klientky se podrobují řádu Domova, v němž je kromě spolupráce se sociálním pracovníkem
zaneseno i odpracování pěti hodin týdně pro Charitu. Tyto se vybírají formou úklidu,
tzv. rajonů. Každá z žen má určenu práci pro konkrétní den a její vykonání stvrdí služba
na okénku svým podpisem. Nevykonání přidělené práce má za následek sankce podle řádu
Domova - omezení služeb až opuštění noclehárny. S klientkami dále spolupracují psycholog,
psychiatr a duchovní - každý podle potřeby a klientčina zájmu.
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9 Domov sv. Zdislavy
„Posláním Domova sv. Zdislavy v Plzni je pomoc matce s dítětem v sociální nouzi s cílem
předejít jejich vzájemnému odloučen“61.

Domov sv. Zdislavy nabízí ubytování až na 2 roky ve třiceti obytných buňkách a širokou
psychosociální pomoc svobodným matkám, ženám po rozvodu a nebo v rozvodovém řízení,
dále ženám utíkajícím před násilím, agresivitou nebo alkoholismem partnera, ženám, kterým
v kritické situaci neposkytne pomoc rodina, příbuzní a nebo partner.

Pomoc klientkám zajišťují při prvním kontaktu tzv. animátoři se kterými spolupracují sociální
pracovníci a dětská sestra se sociálním, pedagogickým a zdravotním vzděláním. Jejich snahou
je spolu s klientkou najít cestu k řešení problémů, motivovat ji ke snaze řešit své problémy a
schopnosti převzít odpovědnost za svůj život i za život svého dítěte. Přístup ke všem klientkám
je individuální na principech křesťanské lásky, je jim poskytnuto bezpečné zázemí, které jim
umožní zlepšení fyzického i psychického stavu matek i dětí.

9.1 Podmínky přijetí
Klientkou Domova sv. Zdislavy se může stát žena mající trvalé bydliště v Plzni nebo obci,
která má s Městskou charitou uzavřenou dohodu o poskytování sociálních služeb - aktuálně se
jedná o Přešticko, Nýřansko, Kralovicko a Stodsko. Podmínkou přijetí je prokázané těhotenství
nebo soustavná péče o dítě62. Žadatelka musí být svobodná, rozvedená, v rozvodovém řízení,
eventuelně vdaná v krizové rodinné situaci. Musí mít podanou žádost o přidělení bytu.
Klientka je přijímána na vlastní žádost podanou příslušnému sociálnímu odboru obvodního
úřadu města Plzně nebo příslušné obce a o jejím přijetí rozhoduje na svém pravidelném jednání
Komise pro rozhodování o přijetí matek do Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni,
která byla jmenována Radou města Plzně usnesením č. 666 ze dne 5. 12. 1996. Klientky
doporučuje k přijetí sociální odbor příslušného obvodního nebo obecního úřadu. Komise
zasedá jednou měsíčně63.

61

KOLEKTIV AUTORŮ: Diecézní charita Plzeň, Výroční zpráva , Plzeň 2004, str. 3
KOLEKTIV AUTORŮ: Diecézní charita Plzeň, Výroční zpráva , Plzeň 2004, str. 3
63
KOLEKTIV AUTORŮ: Diecézní charita Plzeň, Výroční zpráva , Plzeň 2004, str. 5
62
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Je-li žadatelka a její dítě vystaveni psychickému nebo fyzickému násilí a je ohroženo jejich
zdraví a život, sociální pracovník příslušného sociálního odboru situaci posoudí a ve spolupráci
s ostatními členy Komise zajistí v Domově sv. Zdislavy možnost okamžitého přijetí.
Jestliže se na pracovníky obrátí klientka přímo a nesplňuje podmínky k přijetí, je jí poskytnuto
krizové lůžko na dobu nezbytně nutnou (1-2 dny) a sociální pracovník s ní projde veškeré
možnosti další pomoci (odkáže na jiné služby, zařídí ubytování ve vhodnějším zařízení apod.).

9.2 Rozdíly v péči o klientky
Klientky domova sv. Zdislavy si, jak už bylo řečeno, většinou prošly osobním „peklem“.
Naučily se bát násilí, vyhýbat se mu za každou cenu a nebo se i samy staly agresivními.
Mnohé z nich mají za sebou pokus o sebevraždu, propadly alkoholu a nebo drogám, jako
kdyby završovaly destruktivní proces, který začal někdo jiný. Některé klientky postupně
zjišťují, že se jim vrací vzpomínky na to, co prožily, mají za sebou nedůvěru okolí, protože si
„za to přece mohou samy“. Mají strach o své děti a to, že odešly z bytu neznamená, že odešly
ve skutečnosti od partnera, rodiny. Mají oproti jiným ženám významně vyšší hladinu úzkosti,
deprese a somatické problémy. Dalšími a velmi významnými jsou fakty, že ženy nacházející se
v Domově sv. Zdislavy naprostou většinou pochází z velmi slabých sociálních vrstev a jsou
téměř bez vzdělání.

Toto jsou zásadní skutečnosti, se kterými musí sociální pracovníci a veškerý personál
v Domově sv. Zdislavy počítat a od nichž se odvíjí i následné jednání s klientkou. Velkou
výhodou je, že klientky už samy a nebo s pomocí okolí rozpoznaly alespoň náznak problému
a chtějí ho řešit, což je významný rozdíl ve srovnání s klienty Domova sv. Františka.

Po vstupním pohovoru a sepsání ubytovací smlouvy jsou klientce nabídnuty sociální služby
mezi něž patří: pomoc a doprovázení při vyřizování úředních, soudních, finančních nebo
zdravotních záležitostí, konzultace a pomoc v otázkách péče o děti, konzultace při řešení
výchovných problémů, školní docházky a prospěchu dětí, klientky, které z různých důvodů
odešly ze školy jsou vedeny k dokončení vzdělání a tím pádem měly větší možnost uspět při
hledání zaměstnání, pomoc při hledání vhodného bydlení, sjednání návštěvy speciálních
poraden, aj.), poskytnutí základního právního poradenství (na něž navazuje zprostředkování
právního zastoupení klientky, které má emocionální, ale i praktické cíle: poskytnout klientce
informace, podporu, trénink v sebeuvědomění, intervenuje ve prospěch obětí, doprovází je
na jednotlivé instituce a podle možností i před soud), je možné domluvit doprovod klientky
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sociálním pracovníkem v průběhu policejního výslechu, tréninky asertivního chování,
budování sebevědomí a sebejistoty, apod.

Pracovníci vždy pamatují na to, že klientky se při příchodu do azylového domu často cítí
zahanbené, ponížené a že si přisuzují velký podíl viny za to, co se jim stalo. První čeho se jim
dostává je ujištění, že od této chvíle nejsou samotné, že i jiné ženy prošly touto zkušeností a že
od této chvíle mají zázemí. Rozhodnutí která udělají jsou v takovém časovém odstupu, jak to
vyhovuje jim a nabídnou možnosti pomoci. Poskytování konkrétní sociální služby vychází
vždy z přání klientky a její rozhodnutí není zpochybňováno. Sociální pracovník vychází
z předem stanoveného individuálního plánu, na jehož tvorbě se stejnou měrou podílí on
i klientka. Klientka vždy svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s dohodnutým způsobem
pomoci. Pracovníci dále kontrolují proces poskytování veškerých služeb které poskytují a dále
i spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi, policií a podobně, aby klientky pomoc
skutečně získaly.

9.3 Spolupráce s Domovem napůl cesty v Havlovicích
Dívkám, které dětství prožily v ústavním zařízení a v osmnácti letech jej musí opustit a nemají
kam jít, slouží Buňka domu napůl cesty Domova sv. Zdislavy v Havlovicích u Domažlic.
Personál je doprovází při vstupu do samostatného života, na který nejsou dostatečně
připraveny. Zdejší pracovníci se snaží o vytvoření rodinného prostředí, pomáhají jim v hledání
zaměstnání, ubytování, osvojování si samostatného hospodaření, plánování financí, vedení
vlastní domácnosti, pomáhá jim při jednání s úřady apod. Cílem této péče je připravit dívky
převzít zodpovědnost za svůj život64.

Jednou ze snah pracovníků Domova sv. Zdislavy je i ta, aby se situace kterou ženy samy
zažily, neopakovala na jejich dětech. Těhotným ženám, které okolí nutí k interrupci je
umožněn klidný porod a péče o dítě do doby, než se podaří najít jiné vhodné zázemí.

9.4 Práce s dětmi
Dětem se pracovníci Domova sv. Zdislavy snaží věnovat mnoho času. Uvědomují si, že spolu
s matkami prošly krizovou situací a byly svědky mnoha konfliktů. Děti zažívají celou škálu
vývojových poruch projevujících se v chování, emocionálními poruchami, problémy
64

KOLEKTIV AUTORŮ: Diecézní charita Plzeň, Výroční zpráva 2003, DCHP, 2003, str. 10
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s adaptací. Navíc zažívají odchod z rodiny a z důvěrně známého prostředí, ze známé školy,
cítí se zmatené a některé cítí hněv kvůli změnám ve vztahu k ostatním členům rodiny, kterou
byly nucené opustit.

Právě pro děti je určena řada zájmových aktivit kterých se účastní spolu s matkami a nebo
i samotné. Personál Domova má kromě sociálního i pedagogické vzdělání a proto nabízí dětem
i doučování65 a dbá na jejich školní docházku a přípravu do školy, na rozvoj schopností
a odreagování se od stresů, kterým byly vystaveny. Po konzultaci s psycholožkou jsou s dětmi
pravidelně prováděny cvičení s cílem odstranit poruchy chování.

Klientky mohou čerpat materiální a potravinovou pomoc podle možností Domova sv. Zdislavy,
nebo je jim tato pomoc zprostředkována stejným způsobem, jako v Domově sv. Františka.

9.2 Ceny poskytovaných služeb
Cena služby se liší podle jednotlivých budov. V Plzni v Čermákově ulici klientka zaplatí
částku 2990,- Kč měsíčně. Jedná se o zálohovou platbu, která je v běžném měsíci zohledněna
skutečnou spotřebou elektřiny, vody a poplatkem za prádelnu. V Plzni Radobyčicích se
nájemné pohybuje od 2000,- do 2400,- Kč měsíčně dle velikosti bytové jednotky. Platba je za
matku s jedním dítětem, za každé další dítě se připočítává 100,- Kč k základní částce. Jedná se
o konstantní platbu.

65

Některé navštěvují zvláštní školu a mají s učením výrazné problémy.
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10. Plzeňská Naděje
Naděje vytvořila celorepublikovou síť azylových domů a pobočka Plzeň je součástí této sítě.
Po jednáních s magistrátem v listopadu 1998 město zrekonstruovalo 13 bytových jednotek pro
dlužníky nájemného, které dalo sdružení k dispozici a dále 4 místnosti pro rodiny s dětmi (cena
za ubytovací prostor je podle velikosti přidělené místnosti od 1500 Kč do 1800 Kč měsíčně bez
energií. K dispozici je nevybavená samostatná místnost s plynovým topením a elektrickou
energií, dále společná koupelna a WC) a 10 lůžek pro ženy (cena je 40,- Kč/noc a lůžko, ženy
jsou ubytované na dvou a čtyřlůžkových pokojích).

V Plzni se v současné době klientům věnuje devět pracovníků s nejčastěji vysokoškolským
vzděláním v oboru sociální práce, kteří zde pracují na plný úvazek a poskytují v rámci
Integračního programu sociální, pracovní a právní poradenství, pomáhají při řešení rodinných
a soukromých problémů, případně při řešení sousedských vztahů.
66

Naděje má k dispozici 13 místností pro občany, vystěhovaných z obecních bytů kvůli

hrubému porušování pravidel nájmu. Příčiny, proč je člověk nebo celá rodina vystěhována do
ubytovny pro dlužníky nájemného jsou velmi často podobné těm, proč se člověk stává
bezdomovcem.

Velká pozornost je věnována dětem. Pro děti jsou v klubovně zřízené v přízemí domu,
pořádány nejrůznější soutěže, hry a další akce. Ve spolupráci se Sdružením pro rodinu vznikla
nízkoprahová dopolední školka „Slunečnice“, která je určena pro děti ze znevýhodněného
prostředí od 3 do 7 let, má kapacitu 15 dětí. K dispozici je od pondělí do pátku od 7:30 – 13:00.
Dětem se věnují 4 pracovnice a učí se zde různé říkanky, poznávat barvy, zpívat, atd.
Pracovnice podporují psychomotorický rozvoj dítěte, aktivně spolupracují s rodinou
a pedagogicko - psychologickou poradnou, připravují děti k zápisu do školy. Pro děti
pořádají výlety, mikulášské a vánoční besídky, karnevaly, návštěvy zoologické zahrady
a nebo divadla. Rodiče mají možnost poradenství, doprovodů a sociální intervence67.
Tato služba je zdarma.

Odpolední dětské kluby „KlubÝčko“ a „Bludiště“ nabízí využití volného času školním dětem
(kapacita je 35 dětí), a to i o víkendech, kdy jsou pořádány víkendové akce. V létě se konají
66
67

Naděje: pobočka Plzeň, http://www.nadeje.cz/plzen/ (10.2.2007)
Intervence - pokud se vyskytne sociální problém, sociální pracovník zasáhne.
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letní tábory. Školákům je v rámci klubu nabízena pomoc s domácími úkoly a doučování.
Děti mají rády hudební odpoledne, při kterých zpívají a zdokonalují se ve hře na hudební
nástroje.

Dospělí ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 2 docházejí na pracovní terapie při
úklidu města (hřiště, parky a cyklostezky), docházejí i na večery s promítáním křesťanských
videofilmů a s následnou diskusí. Všem je k dispozici duchovní – P. M. Martyš, spolupracující
i s ostatními azylovými domy. Na Naději dochází v pátek, kdy se konají pravidelná setkání
s klienty. Po domluvě je možné setkat se s ním kdykoliv.

10.1 Program potravinové pomoci
Naděje jako jediný azylový dům v Plzni nabízí i rozsáhlejší materiální pomoc jejíž součástí
je potravinová banka a šatník. Výdej potravin probíhá 1x týdně - v pátek od 9:00 do 12:00.
Potraviny na doporučení sociálních pracovníků mohou čerpat i klienti ostatních azylových
domů. Během roku 2005 Naděje vydala potraviny v celkové výši 796 353 Kč. Do pomoci
potravinové banky je zapojeno 30 spřátelených organizací, a především díky paní Martě
Růžičkové funguje fundraisingová síť , ze které plyne největší objem potravin, které se
přerozdělují ostatním azylovým domům a klientům. Díky udržování formálních i neformálních
vztahů s jinými organizacemi, dochází k vzájemné podpoře a vzájemné pomoci společným
klientům, k výměně zkušeností nebo společnému monitorování situace. Příkladem je vzájemná
výměna ošacení (s humanitárním skladem v Cukrovarské ulici).

10.2 Misijní program
Misijní program je podstatou celého snažení Naděje a prolíná se veškerou činností tohoto
spolku. V Naději je misie chápána jako radostné zvěstování o Bohu a Ježíši Kristu, které
doprovází úsilí pomoci potřebným v jejich tělesných a materiálních potřebách.

V rámci tohoto programu je rozdávána křesťanská literatura, celé Bible, Nové zákony
nebo jen části Evangelií. Pracovníci se způsobem přiměřeným schopnostem klientů snaží
v každodenních rozhovorech a svým konáním vyprávět o lásce Ježíše Krista ke všem lidem.
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V roce 2001 Naděje vydala Slovník křesťanských pojmů pro neslyšící, který má podobu knihy
s videokazetou. Tento slovník je naprosto ojedinělý a pojmy v něm obsažené, mají pomoci
i lidem, kteří nemohou poslouchat kázání, přijmout zvěst o Ježíši Kristu.

10.3 Projekty realizované v plzeňské Naději
•

68

Resocializační program Naděje Plzeň, který probíhá v několika podprogramech,

a jejichž donátorem69 je Magistrát města Plzně:
1.

Terénní práce

2.

Azylový dům pro ženy

3.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

4.

Raná péče

•

Integrační program Naděje Plzeň podporuje sociální služby na celostátní úrovni.

Donátorem tohoto programu je MPSV ČR . Projekt spolufinancuje provoz poskytování
sociálních služeb osobám které jsou vlivem okolností v nepříznivé sociální situaci. Cílovými
skupinami jsou jednotlivé osoby i domácnosti vystěhované z obecních bytů za neplacení
nájemného, tedy rodiny, které bezprostředně ohrožuje bezdomovectví.
1.

Terénní program Plzeň

2.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

3.

Raná péče

•

V Rodině je Naděje. Tento program podporuje zřízení služeb prevence sociálního

vyloučení pro rodiče dětí mladších 7 let. Je orientovaný na pomoc rodinám, u nichž by mohlo
dojít vzhledem k déletrvající sociální izolaci k sociálnímu vyloučení a podporuje i funkce
rodiny včetně prevence odebrání dítěte rodičům a jeho následné zařazení do ústavní výchovy.
Donátorem tohoto programu je MPSV ČR.
1.

Raná péče

68

Leták o činnosti Naděje.
Donátorem je osoba, která vytvoří hodnotu a tuto hodnotu darovacím dokumentem odkáže nejčastěji veřejné
společnosti. Jinak je možné říci i nezištný dárce.
69
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•

(NE)vědět z(NE)výhodňuje je, program, který si klade za cíl zvýšit úroveň vzdělanosti

romského obyvatelstva . Je financován z programu Transition Facility Evropské Unie.
1.

Připravuje předškolní děti na vstup do první třídy ZŠ

2.

Podporuje děti na prvním stupni ZŠ

45

11 Závěr
Plzeň je pro bezdomovce velkým lákadlem. Jako krajské město s velkým počtem nadnárodních
firem zaměstnávajících nekvalifikovanou sílu jim skýtá možnost alespoň příležitostného
výdělku. Odhaduje se, že v České republice je celkový počet bezdomovců cca 35 000, což je
0,35% obyvatelstva. V porovnání s tímto údajem se může zdát, že počet bezdomovců, který se
odhaduje pro Plzeň je směšně nízký. I když sčítání dosud neproběhlo, lidí trvale odkázaných
na ulici je zde zhruba 100 – 150. Toto číslo se ale přestane nízkým zdát, pokud uvážíme,
že odkázanost těchto lidí na síť sociálních služeb je buď výrazně dlouhodobá nebo trvalá.

V Plzni jsou tři domy, které splňují veškeré podmínky pro to, aby se daly nazývat azylové.
Pro matky s dětmi je to Domov sv. Zdislavy, pro bezdomovce a lidi v nouzi Domov sv.
Františka a spolek Naděje, která poskytuje ubytování ženám a dlužníkům nájemného.

Každý z těchto domů má (jak je na první pohled zřejmé) jinou cílovou skupinu. Dohromady
pak tvoří komplexní celek sloužící plně k podchycení sítě bezdomovců vyskytujících se
v Plzni. Nelze říci, že sociální pracovník Domova sv. Zdislavy, který má v péči matku
s dítětem, jež si uvědomuje si svoji situaci a ve většině případů aktivně spolupracuje, má
stejnou pozici jako sociální pracovník Domova sv. Františka, který má v péči člověka se
značnými problémy s alkoholem a kriminální minulostí, který na své osobní situaci nechce nic
měnit70. Obě tyto cílové skupiny se prolínají u klientů Naděje. Azylové domy spolu
komunikují, předávají si klienty, pokud je to které zařízení pro ně svým určením vhodnější
a Domovy sv. Františka a Zdislavy využívají ojedinělého programu potravinové pomoci,
který plzeňská Naděje zprostředkovává a spolupracují s ní i při programu Misijním.

V Domově sv. Františka se můžeme setkat i s lidmi, kteří v něm existují po celou dobu jeho
trvání. Mají různé kontraindikace, které brání umístění do vhodnějšího zařízení - do Domova
pro seniory nebo Ústavu sociální péče, případně Léčebny dlouhodobě nemocných.
Nejen v Plzni, ale v celé České republice chybí zařízení, kam by mohli být tito lidé umístěni
a kde by o ně bylo důstojně postaráno. Naprosto běžně se stává, že takovýto klient je přijat
kvůli výrazným zdravotním problémům do nemocnice, lékaři poskytnou základní ošetření
a pak jej vrátí zpět, přestože jsou si velmi dobře vědomi skutečnosti, že azylový dům lékaře
a sestry k dispozici nemá. Tady je hranice, kdy nastupuje lidský faktor. Azylové domy mají své
70

Podle statistiky průměrný klient Domova sv. Františka.

46

řády, ale nikdy do nich není možné vložit všechny situace, které mohou nastat a nastanou.
Vždy záleží na tom kterém konkrétním pracovníku, jak se zachová. V řádu je uvedeno, že
člověk při příjmu do azylového domu a člověk, který jeho služeb využívá, musí být plně
mobilní a schopen sebeobsluhy. Můžeme hovořit o štěstí, že téměř vždy má před řádem
přednost lidskost.

Pastorační činností v sociální práci rozumíme doprovázení člověka, jemuž pomáháme k lidsky
důstojnému zvládnutí životní situace, ve kterém svoji roli hraje víra pomáhajícího, případně
i víra klienta71. Doprovázení začíná v hlavě. O všech třech azylových domech lze říci, že toto
krédo naplňují. Pracovníci jsou neustále vedeni k tomu, aby přes všechny obtíže plynoucí
z jejich profese klienty doprovázeli při návratu do společnosti nebo pokud to není možné,
umožnili jim alespoň důstojné prožívání života, protože: „Kříž nám říká, že není pádu bez
naděje, ani tmy bez jediné hvězdy, ani bouře bez přístavu, v němž by nebylo možno zakotvit.“72

71

OPATRNÝ Aleš, Pastorační péče v méně obvyklých situacích, Grantis, spol. s r. o. , Ústí nad Orlicí, Praha
2005, str.19
72
JAN PAVEL II.
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Prameny
BENEDIKT XVI.: Encyklika Deus caritas est, čl. 31, Praha, Paulínky 2006
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Příloha č. 1 : Domov sv. Františka, Individuální plán, 2007

JMÉNO:

R.Č.:

ADRESA:

STAV:

V DSF OD:

PŘEVZAT:

_________________________________________________________________________________
Anamnéza:

Cíl IP:

Časový horizont:

2007

Klient zmocňuje sociálního pracovníka, aby v jeho zájmu jednal s potřebnými institucemi
a organizacemi.

Dodatek:

podpis SP + razítko

podpis klienta
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Příloha č. 2. Domov sv. Františka, zaměstnanci

VEDOUCÍ
DOMOVA SV. FRANTIŠKA

SOC.PRACOVNÍK

PSYCHOLOG
PSYCHIATR

VEDOUCÍ
ANIMÁTOR

SOC.PRACOVNÍK

SOC. PRACOVNÍK
ÚČETNÍ
ANIMÁTOR

HOSPODÁŘKA

ANIMÁTOR
ANIMÁTOR
ANIMÁTOR
ANIMÁTOR
ANIMÁTOR
ANIMÁTOR
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Příloha č. 2a Domov sv. Františka, zaměstnanci, náplň práce
Animátoři (denní služba): kontrolují provoz Denního centra, zajišťují ubytování a evidenci, kontrolují
úklidy prováděné klienty, hygienu klientů, zajišťují materiální zabezpečení,generální úklid, přivolávají
RZS, vydávají podle pokynů SP úvěrové jízdné, zajišťují první pohovor s klientem a jeho zanesení do
databáze SAD
(noční služba): kontroluje úklidy klientů a prostor ubytovny, zajišťuje evidenci klientů, vydává
lůžkoviny, přivolává RZS, zajišťuje pohovory s klienty při příjmu

Vedoucí animátor: zajišťuje administrativní servis, vedení a kontrolu animátorů, kontroluje úvěrové
jízdné, výdej potvrzení, kontroluje sklad, vytváří rozpisy úklidů, rozpisy služeb a organizuje údržbu

Hospodářka: její náplní práce je praní, sušení, opravy a výdej prádla a lůžkovin pro klienty, příjem,
třídění, praní a skládání darovaného prádla a lůžkovin, kontrola hygieny, vyměňuje klientům matrace,
šije úklidové textilie

Sociální pracovníci: poskytují odborné sociální poradenství, s klientem vytváří jeho Individuální plán,
vedou pohovory s klienty (chování, hygiena, osobní problémy), motivují jej, hodnotí změny v umístění
klienta, pomáhají klientovi při získávání dávek (důchodu, dávek v hmotné nouzi, ZTP, TP),
komunikují s lékaři, pro klienty sjednávají splátkové kalendáře, pomáhají při hledání ubytování,
zaměstnání, zprostředkovávají kontakt s jinými zařízeními (Káčko, Naděje, právní poradna, chráněná
dílna , atd.), podávají žádosti, poskytují a účastní se konzultací, vedou praxe studentů

Psycholog: zpracovává motivační plán, vede skupinové a individuální motivační terapie, motivační
pohovory, zpracovává hodnotící systém klienta, zaznamenává a analyzuje činnosti s klientem, podává
reference vedoucímu

Vedoucí: vytváří a dohlíží na plnění standardů práce v sociálních službách, připravuje podklady na
poradu, vyhodnocuje návrhy sociálních pracovníků a dává souhlas k přijetí k pobytu,a ukončení pobytu,
přijímá platby, kontroluje smlouvy o ubytování, analyzuje činnosti pracovníků, konzultuje s pracovníky
tyto činnosti, zajišťuje administraci projektů, účastní se kolegií (komunitní plánování, valná hromada,
konference, atd.), spolupodílí se na vedení praxí studentů, kontroluje plán služeb (výkazy), plány
vzdělávání, účasti na vzdělávání, řeší provozní problémy, kontroluje organizaci údržby, poskytuje
rozhovory mediím, vede pohovory s klienty
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Příloha č.3 : leták Domova sv. Františka, vnitřní strana, 2007
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Příloha č. 4: leták Domova sv. Františka, vnější strana, 2007
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Příloha č. 5: Postup práce s klientem, fotografie M. Kolman,
Domov sv. Františka, 2007
1) Klienti čekající na příjem – duben 2007

54

2) Nikdo nezůstane anonymní. Klient se při příjmu zapíše a animátor jeho data zanese do SAD.

55

3) Sklad pro Nízkoprahovou nocležnu, klienti si zde uchovávají lůžkoviny. Po příchodu na
nocležnu si lůžko povléknou.

56

4) Klientům Nízkoprahové nocležny je po příjmu a v době fungování Denního centra
k dispozici spolu s dalším zařízením i kuchyňka. Nízký standard zařízení je záměrný.

57

5) Místnost Denního centra pro klienty Nízkoprahové noclehárny a pro klienty I. a II. stupně
ubytoven (tyto tři resocializační stupně jsou umístěny ve stejné budově). Všem klientům jsou
denně k dispozici sociální pracovníci.

58

6) Pokud klient z Nízkoprahové nocležny získá legální příjem a spolupracuje se sociálním
pracovníkem na Individuálním plánu, postupuje na noclehárnu II. stupně.

Z Noclehárny II.stupně při splnění podmínek klienti postupují na ubytovny I. a II. stupně.

59

7) Ženám z ulice a ženám navštěvujícím denní centrum je určena nově vybudovaná nocležna.

60

8) Paní Anna Srbová, zástupkyně ředitele Městské charity Plzeň. Organizuje mnoho projektů,
které si kladou za cíl pomoci lidem na okraji společnosti a lidem bezmocným.
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ANNOTATION
There was not performed scrutiny of homeless people in Pilsen, Concerning fact, Pilsen is the
4th largest city in CR. There is well known, homeless people seek out big cities, also
considering situation in Pilsen with low rate of unemployment, which is very attractive for
homeless people.

Every inhabitant of Pilsen can see problem of homeless people every day in his life in situation
that attract his attention or disturb him. Also there are situations big group of homeless people
molest him in big shopping centers or railway station. In situation there are not any asylum
centers group of homeless people should be bigger and in slovenly situation. Only asylum
centre in Plzeňský kraj is Domov st. Františka with its large scale of services belongs to a few
similar asylum centers in CR. Except mentioned Domova sv. Františka there are also two
centers with status of asylum centre – for homeless woman with children - Domov sv.
Zdislavy, for homeless woman and dodgers of rent payment – Naděje.

The goal of this writing is mapping of services provided to this people living on the edge of
human society, in asylum homes in Pilsen and test to valorize these services from the point of
past oration.
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