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Anotace 

     Práce zabývá problematikou českého bezdomovectví a návazných sociálních služeb pro 

lidi bez domova žijících v azylovém domě Armády spásy a je zaměřena na čtyři skupiny 

klientů, kteří se potýkají s ne-existencí návazných služeb, s jejich špatnou dostupností, s 

problémem kapacity či nemožností splnit nastavené podmínky jednotlivých služeb, především 

ze stránky finanční. Rizikové skupiny vytyčené na základě zkušenosti s přímou prací s klienty 

a praxí v Armádě spásy, jsou senioři, mladí lidé do 26 let ( problémoví uživatelé drog ), 

uživatelé s dluhy a klienti s kumulujícími a na sebe navazujícími dlouhodobými problémy, 

jako například věk, fyzický či psychický stav aj. 

         Práce se zpočátku věnuje bezdomovectví jako jevu samotnému a následně Armádě 

spásy a její pobočce v Praze jako organizaci, která poskytuje lidem bez domova službu 

noclehárny, nízkoprahového denního centra, terénní sociální práci a pobytovou službu 

azylový dům. Na azylový dům se dále zaměřuje konkrétně, stejně jako na charakteristiku čtyř 

rizikových skupin klientů žijích v azylovém domě, pro které není sociální systém v České 

republice nastaven tak, aby jim mohl pomoci účelně a zároveň preventivně. Práce tedy 

vytyčuje hlavní problémy vždy u konkrétní rizikové skupiny a v závěru nachází možná 

východiska či možnosti řešení, bohužel také s vědomím, že případnému možnému řešení 

brání hlavně finanční stránky, díky které je více než těžké rozšířit počet služeb, vytvořit nové 

typy služeb či alespoň zlepšit dostupnost služeb. 
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Annotation 
 

     This bachelor thesis deals with a matter of the Czech homelessness and the liaison services 

for the displaced people, who live in the asylum for the displaced people by the Salvation 

Army. The matter of the liaison services is in the concrete focused on four classes of clients, 

who fumble with the non-existence of the liaison services and its insufficient availability, the 

problems of capacity or with impossibility of satisfaction of the set conditions by the singular 

services, especially its financial aspects. The high-risk groups, that were set on the basis of the 

direct work with clients and the experiences with the Salvation Army, are pensioners, young 

people under 26 with addiction to the drugs, the users in debts and the clients with 

accumulative and successive longstanding problems, such as high age, physical and mental 

condition, etc. 

   The work deals also at first with homelessness as a phenomenon in general and 

consequently with the Salvation Army and its branch in Prague as an organization that 

provides the service of dormitory, low threshold centre, field social work and an 

accommodation service of an asylum. It is furthermore focused on the asylum in concrete, as 

well as on the characteristics of the four high-risk groups of the clients, living in the asylum, 

for whom is not the social system in the Czech republic set up to help them efficiently and 

simultaneously preventively.  

     The work also lays out the main problems of the particular high-risk group and it finds at 

the close the possible way out or solutions, however with awareness of the matter of fact that 

an appropriate possible solutions are obstructed by a financial aspect, which results in a 

nuisance of an enlargement of the number of the services, creation of new types of services or 

at least an accessibility of the services.  

 

Key words: 

• Homelessness       ●    the Asylum for displaced people        ●     the Salvation Army 

• displaced person                       ●    liaison social services 
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 1.  ÚVOD 
 

 1.1  Zdůvodnění tématu a jeho vymezení 

 

     Problematikou bezdomovectví, životem a potřebami lidí bez přístřeší jsem se zabývala již 

ve své absolventské práci, která se soustředila na tématiku Zlepšování kvality života lidí bez 

přístřeší a byla zaměřena na Armádu spásy, sídlící v Praze. Bezdomovectví mě stále zajímá 

jak profesně, tak i jako člověka, proto jsem se rozhodla na toto téma zaměřit i svou 

bakalářskou práci. Ovšem namísto otázky psychologické pomoci a psychoterapie pro lidi bez 

domova, kterou jsem rozebírala v předešlé práci, se nyní zaměřím na problematiku návazných 

služeb pro lidi žijící v azylovém domě Armády spásy v Praze. 

     Každý den se s lidmi bez přístřeší setkávám v nejrůznějších situacích a v nejrůznějších 

službách. Na noclehárně, na nízko-prahovém denním centru, v azylovém domě nebo přímo 

v terénu, tedy v jejich „domácím prostředí“ pod mostem, ve squatech a v jiných typech 

přístřeší. Díky možnosti s těmito lidmi mluvit, pracovat s nimi a poslouchat jejich životní 

příběhy je vidím jinak než člověk, který se v tomto prostředí nepohybuje. Především vidím 

rozdíl mezi lidmi bez domova, kteří nevyužívají žádnou ze služeb nabízejících pomoc, mezi 

lidmi, kteří těchto služeb využívají alespoň na přespání, hygienu a stravu a potom mezi lidmi, 

kteří žijí v azylových domech. Všichni, bez rozdílu zda využívají nějakou službu nebo ne, 

mají společně to, že jsou lidmi bez domova. Potom už nastávají rozdíly. Ty primární jsou 

v tom, jak se kdo snaží svou situaci řešit ( pokud chce situaci řešit ) – jestli zůstává na ulici 

bez zájmu o pomoc okolí a stačí mu občas přijmout od terénních pracovníků něco k jídlu a 

k ošacení anebo jestli sám dochází do organizace, kde se sociálním pracovníkem pomalu 

začíná svou situaci řešit. 

     Neustále se setkávám s názory svého okolí, které hodnotí lidi bez přístřeší převážně 

negativně. Tomuto názoru se nedá upřít logické uvažování – vždyť nezaujatí, 

nezainteresovaní lidé hodnotí to, co vidí v běžném životě okolo sebe. A to bývají právě ti, 

kteří se válí opilí po ulicích, žebrají, obtěžují veřejnost svým zjevem i urážkami, kradou, jsou 

to ti, kteří žijí v parcích a na chodbách panelových domů, v kanálech, ve squatech a někdy 

z nich jde strach. Ale přestože se zdá, že taková je většina, opak je pravdou, tito lidé jsou 

nejvíc viditelní, ale je jich menšina.  

     Veřejnost nemá možnost vidět lidi, kteří bydlí v azylových domech a problémy, se kterými 

se tam potýkají. Pro mnohé lidi z ulice je azylový dům výhra. Přestože možnost bydlení tam 
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bývá u většiny organizací jen na rok, tak pro mnohé to znamená něco jako domov a těžko se 

od této možnosti ubytování odpoutávají. Jsou lidé, se kterými se ve spolupráci za jeden rok dá 

ujít velký kus cesty a kteří mají možnost po roce už nežádat o pomoc jinou sociální službu, 

ale už jsou schopni žít sami na ubytovně, v podnájmech, mít práci.  

     Potom jsou zde skupiny lidí, kteří v sociálním systému, který je v České republice 

nastaven, jen velice obtížně hledají místo a způsob života. Jsou to především důchodci nebo 

staří lidé, ještě před dosažením důchodového věku, často nemocní a nesoběstační. Jsou to lidé 

zadlužení, kteří mají na platu exekuci a dluhy do statisícových výší. Jsou to lidé psychicky či 

fyzicky nemocní. Jsou to lidé, kteří ve většině případů už kompletně ztratili rodinné zázemí, 

pokud ho kdy měli. 

     Každý z lidí bez přístřeší má svůj „problém“. Jeden je doživotně zadlužený, druhý je 

důchodce s nedostatečným důchodem pro domov důchodců, třetí je psychicky nemocný, další 

bojuje s drogovou závislostí. Lidé bez přístřeší jsou široké spektrum různých problematik, 

které se navzájem prolínají a jeden problém navazuje na druhý. 

     Práce tedy pojednává o lidech bez přístřeší, kteří žijí v azylovém domě Armády spásy a 

nepatří do skupiny lidí, kteří stále ještě mohou být perspektivní pro pracovní trh a pro českou 

společnost. Jsou to lidé, potýkající se s problémy, jenž často nemají východisko a 

s problematikou návazných služeb, které jsou často finančně i kapacitně nedostupné nebo 

zcela chybí. 

 

 1.2  Cíl práce 

 

     Za jeden z nějvětších problémů považuji neprovázanost sociálních služeb. Na tento 

problém je tedy práce zaměřena, cílem je poukázat na problematiku bezdomovectví obecně a 

potom konkrétně na klientech azylového domu Armády spásy, kteří spadají do čtyřech 

vytvořených skupin, potýkajících se nejvíce s problémem návazných služeb, jejich 

podmínkami a nedostupností a v závěru se koncepčně zamyslet na možnými východisky, 

která by mohla situaci těchto klientů a prevenci bezdomovectví pomoci. Práce vychází 

především z praxe v azylovém domě Armády spásy, z přímé práce s klienty, z rozhovorů s 

nimi a z jejich příběhů.  
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 1.3   Charakteristika jednotlivých kapitol 
      

     V úvodu jsem se zaměřila na představení celé práce, především na hlavní cíl a vysvětlení 

toho, proč jsem se rozhodla zabývat právě problematikou bezdomovectví a návazných služeb. 

     V druhé části práce věnovanou bezdomovectví se zabývám bezdomovectvím jako 

takovým, otázkou kdo je bezdomovcem, příčinami, formami. Tato část má za úkol do 

problematiky uvést a představit i další organizace pracující s touto cílovou skupinou, které 

působí v Praze. 

      Kapitola Armáda spásy by nás měla částečně informovat stručně o historii organizace, 

představit Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše v Praze a všechny služby, které lidem 

bez domova poskytuje. Služba azylový dům je v této kapitole zmíněna pouze stručně, detailně 

je probrána v kapitole následující. 

     Samostatná kapitola Azylový dům informuje o službě jako takové, o cílové skupině, 

poslání, cílech, principech i podmínkách, které jsou zde nastavené. 

     Jádrem problému se zabývá kapitola následující – Charakteristika klientů využívajících 

služeb azylového domu. V této části jsou klienti rozděleni do čtyř skupin podle toho, s jakými 

problémy se klienti spadající do konkrétní skupiny potýkají a každá skupina zvlášť je 

charakterizována spolu se zaměřením na návazné služby, které by měly s tímto typem klienta 

pracovat, ale tato spolupráce nefunguje. 

     Následuje kapitola obsahující čtyři charakteristiky spolu s rozhovory s konkrétním 

klientem, zastupujícím jednu ze skupin. Rozhovory jsou směřovány na klientův život a potíže 

se kterými se potýká. Po každém rozhovoru následuje stručný závěr s náhledem na možnou 

formu další práce s klientem, popř. i spolupráce s konkrétním typem návazné služby. 

     Závěr získané informace rekapituluje, shrnuje poznatky a je zaměřen tak, aby vyzněla 

jasná a konkrétní doporučení, jak by mohl být systém návazných služeb pro lidi bez domova 

zlepšen a začít fungovat více nejen jako přímá pomoc a podpora klienta, ale i jako částečná 

prevence bezdomovectví. 
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 2.  BEZDOMOVECTVÍ 
 

     Bezdomovectví v České republice začalo objevovat především během roku 1990 

v důsledku změny politického režimu, který sebou nesl spoustu změn. Samozřejmě, že lidé 

bez přístřeší byli vždy, za každého režimu, v každé době, ale v tomto roce se tento problém 

začal povážlivě zvětšovat a hlavně začal být více vidět, začalo se o něm více diskutovat. „Po 

roce 1989, když velké podniky krachovaly a zbavovaly se ubytoven, problém bezdomovectví 

vyplul na povrch a začal se prohlubovat. Snad nikdo nebyl připraven na změnu životního stylu 

a ne každý se s ní dokázal vyrovnat. Ne každý se dokázal přizpůsobit změně politicko-

ekonomické situace a poradit si s nově nabytou svobodou, která od člověka vyžaduje 

zodpovědnost, a také se zvýšením nároků, které na něj byly kladeny.“ 1 Za minulého režimu 

nebývalo zvykem, že by člověk byl nezaměstnaný. Každý musel mít práci. Nezaměstnanost je 

jedna z velkých příčin bezdomovectví. I v těchto letech se s tím část populace potýká a po 

změně režimu v roce 1989 byla nezaměstnanost přímo markantním problémem. Jak již 

zmiňuje výše citace, díky krachu podniků přišlo o práci velké množství lidí a tím i o bydlení. 

Problém bezdomovectví začal narůstat, k celkové atmosféře ve společnosti se přidal i fakt, že 

byla zrušena trestnost příživnictví, společnost se tedy v tomto směru uvolnila a nad nikým 

nevisela hrozba trestu, pokud nebude pracovat. „Situaci navíc doplňuje zahraniční migrace, 

příchod uprchlíků, velkorysá nabídka pomoci vězňům ve formě amnestie, ale také postavení 

lidí, kteří z vlastní naivity nebo neopatrnosti ztratili byt, o který usiloval někdo jiný. Vesměs 

jde o lidi se slabou, lehce ovlivnitelnou osobností, často handicapované, tělesně, duševně, 

věkem, nízkým vzděláním, sociálním původem, frustrací z dětství.“2  K nezaměstnanosti se 

přidává problém sehnat cenově dostupné bydlení, zdravotní stav, nízké vzdělání a tím snížené 

šance získat zaměstnání, přidává se i závislost na alkoholu, na drogách, narůstající počet 

rozvedených manželství. Jedinec se člověkem bez domova nestává pouze z jednoho důvodu, 

ale díky kumulaci problémů různého typu, které často přichází najednou. 

     V těchto letech bezdomovectví rostlo také díky stálé migraci lidí ze světa, především 

z chudších zemí, do České republiky, kde hledají práci. Do Čech se za prací stěhují Ukrajinci, 

Vietnamci a další lidé různých národností, přicházejí hlavně za prací a s ideou, že zejména 

v Praze se pro ně najde dobře placená práce. Zaměstnavatelé je mnohdy zaměstnávají raději, 

protože jsou jako pracovní síla levnější než čeští občané. Mnoho lidí klade i velký důraz na 

hlavní město Prahu a přijíždějí sem za prací. Vzápětí ale narážejí na problém s ubytováním. 

                                            
1  Táňa Průdková, Přemysl Novotný: Bezdomovectví; Definice bezdomovectví, s. 9 
2   Vlastimila a Ilja Hradečtí: Bezdomovství – Extrémní vyloučení, s.15 
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Bytová situace v Praze je dnes nesnadná a složitá hlavně pro chudší část obyvatel. Ubytovny 

jsou mnohdy stejně drahé jako měsíční nájem bytu, bývají okupovány cizinci, kteří stejně 

jako Češi hledají práci. 

      Celý svět momentálně prochází hospodářskou krizí, která se odráží na stavu společnosti 

všude ve světě a Česká republika není výjimkou. Dochází ke krachování podniků nebo jejich 

částí, k propouštění velkého počtu zaměstnanců, pracovní nabídka stále klesá, snižují se platy. 

Lidí vypovídají nájemní smlouvy, stěhují se do levnějšího bydlení, často i na ubytovnu, 

prodávají byty, migrují do Prahy kvůli pracovním místům. Celková nejistota se odráží na 

chování jednotlivců a v souladu s tím celé společnosti, roste počet nezaměstnaných, roste 

počet dlužníků, roste počet lidí bez stálého bydlení. 

     „Kolo, které roztáčí fenomen bezdomovství pod stále narůstající odstředivou silou tíže 

chudoby a vyloučení, traumatizuje každého, komu nejsou lhostejné neduhy civilizace, 

a burcuje nás k všeobecné mobilizaci intelektuální, morální i materiální solidarity. 

Bezdomovství se ukazuje být extrémním projevem společenského vyloučení. Jsme s ním 

konfrontováni a často z neznalosti nebo proto, že nás obtěžuje, odmítáme se jím zabývat 

a nesmyslně jej ztotožňujeme už s navyklým stereotypem tuláků a povalečů.“3 

 

 2.1  Kdo je bezdomovec? 
  

     Pro laickou veřejnost bývá často člověkem bez přístřeší pouze ten, koho vídají na ulicích 

žebrat, spát na lavičkách, obtěžovat společnost svým pachem a zjevem. Tito lidé jsou nejvíce 

vidět, ale zdaleka nejsou jedinými, které bychom mohli nazývat osobami bez přístřeší. Člověk 

bez přístřeší je ten, který je ohrožen ztrátou bydlení či zaměstnání a kterému hrozí nebo ho už 

postihlo sociální vyloučení. Je to člověk, který nemá své bydlení nebo žije v podmínkách, 

které neodpovídají normálnímu životnímu stylu, například obývá nebytové prostory, kde 

nemá dostatek hygieny či tepla, žije po bytech svých známých či na ulici. Je to člověk, který 

žije bez vyhlídek do budoucna na možné zlepšení své sociální situace, žije s tím, že se 

nejedná pouze o přechodný stav. Je sociálně vyloučen z běžné společnosti a velmi často nemá 

žádné sociální či rodinné vazby a zůstává sám. 

     Obecně, ale pouze velmi obecně se dá říci, že většina lidí bez přístřeší je rozvedena nebo 

nikdy do manželství nevstoupila, většinou mají lidé bez přístřeší nižší vzdělání, upoutávají na 

sebe svým ošacením, které velmi často není v pořádku, je špinavé či potrhané, mnohdy není 

                                            
3       Vlastimila a Ilja Hradečtí: Bezdomovství – Extrémní vyloučení, s.25 
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dostačující, hlavně v zimě, mnohdy se dá člověk bez přístřeší poznat podle svého 

charakteristického pachu, který dokáže naplnit celou tramvaj a který je důsledkem toho, že již 

dlouho nebyla provedena řádná hygiena. Svůj čas lidé bez přístřeší tráví buď prací ve formě 

krátkých i jednorázových brigád, nejčastěji je to zametání ulic nebo prodávání Nového 

prostoru ( často ale nelegitimně, prodávají i starší čísla Nových prostorů vytažených 

z popelnic ), někteří lidé bez přístřeší pracují i na dohodu o pracovní činnosti nebo dokonce 

mají pracovní poměr, část se jich ale živí sběrem lahví a papíru, kradením drobného zboží a 

žebráním. Část lidí bez přístřeší se sdružuje ve skupinkách v parcích, často i před nákupními 

středisky, na stanicích metra  či ve squattech, kde často pijí krabicové víno nebo levný tvrdý 

alkohol a kouří cigarety. Další část tráví čas jednotlivě a o samotně, buď se skrývá před očima 

veřejnosti nebo vychází ven za prací či brigádou a pokud nepracuje, hledá mezi popelnicemi 

věci, které později prodává, žebrá či většinu dne prospí buď na místě kde běžně spí, pokud 

takové má anebo spí v metru, tramvajích, obytných i neobytných domech atd. 

    „Na jedné straně jsou lidé bez střechy nad hlavou, snad spící na ulici, v parku nebo jiných 

veřejných místech, nebo v „nabouraných“ bytech, sklepích, výměnících. Na druhé straně jsou 

lidé, jejichž ubytování je nejisté, možná kvůli neplacení nájemného, či kvůli určení budovy k 

demolici. A mezi těmito dvěma krajnostmi existují lidé v rozličných životních situacích: ti, 

kteří mají nouzové ubytování na kratší nebo delší období, lidé, kteří mají sice samostatné 

bydlení, ale nedostává se jim základního zdravotního standardu, nedostává se jim cenově 

dostupných bytů a hlavně není postačující nabídka bytů.“4  

 

 2.2  Příčiny bezdomovectví 

 

     Na problém a situaci každého člověka bez přístřeší je nutno pohlížet individuálně, problém 

bezdomovectví se jen velice těžko sumarizuje. Proto bývá velmi nesnadné stanovit příčiny 

bezdomovectví. Podle mého názoru můžeme pouze odhadovat co bývá nejčastěji zmiňované 

jako příčina. Protože to, co pro jednoho klienta mohlo být začátkem sociálního vyloučení, 

například ztráta zaměstnání, může být pro jiného klienta pouhým důsledkem jeho 

bezdomovectví. 

     Není snadné lidi bez přístřeší zahrnout do kategorií. Každý člověk, se kterým se na ulici 

můžeme setkat, může mít životní příběh odlišný. Může to být člověk se základním vzděláním 

i člověk s vysokoškolským, může pocházet z rozvrácené rodiny nebo z ukázkové, kde další 

                                            
4  Vlastimila a Ilja Hradečtí: Bezdomovství – Extrémní vyloučení, s.27 
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dva sourozenci vedou normální život, ve kterém se jim daří dobře. Mohou to být uživatelé 

omamných látek nebo alkoholu, kteří tímto přišli o všechno a skočili na ulici, nebo to může 

být doktor práv. Nezaměstnanost, alkoholismus, rozpad rodiny, životního vtahu či životní 

ztráta, to vše může být u jednoho člověka, ale u druhého nemusí být ani jedna věc z těchto 

vyjmenovaných příčinou ani důsledkem. Mohlo to být něco jiného. Nemoc nebo stáří. Těch 

příčin je celá škála a mají ještě širší škálu důsledků. 

 

Obecně tedy můžeme příčiny bezdomovectví dělit na vnější a vnitřní: 

a) vnější -„Příkladem je vysoká míra nezaměstnanosti, chudoba, nedostatečné 

zabezpečení ve stáří a nemoci, finanční nedostupnost bydlení a diskriminace 

příslušníků etnických minorit, ale také institucionální příčiny. Část 

bezdomovců totiž tvoří mladí lidé propuštění po dovršení osmnáctého roku ze 

zařízení ústavní výchovy, kteří nejsou připraveni na samostatný život.“5 Jak 

vyplývá z výše zmíněného citátu, u vnějších příčin záleží především na 

politice země, její situaci a přístupem k sociálně  slabším občanům, například 

ke starým a nemocným, osobám vycházejícím z výkonu trestu či lidem 

opouštějícím ústavní výchovu. Pokud hovoříme o vnějších příčinách 

bezdomovectví, je nutno spojit s tím především danou legislativu státu, 

přístupu k rovnosti mezi muži a ženy, přístup ke školství a vzdělávání, 

k pracovním příležitostem, k všeobecnému rozvoji, ke kriminalitě. To vše 

úzce souvisí pospolu a výsledek se odráží na celkovém stavu společnosti, i  

na stavu chudoby, jejímž extrémním důsledkem je právě bezdomovectví.   

 

b) vnitřní - tyto příčiny mohou být velice různorodé, protože jde o něco co působí na nás 

jako na osobu, člověka a každý člověk má jiný práh snesitelnosti. Věc, se 

kterou se jeden člověk bez problému vyrovná , vyřeší ji a nezpůsobí mu 

žádný problém, druhého člověka může položit a v návaznosti ho připravit o 

rodinu, domov, práci aj. Může jít tedy o rozpad rodiny, životního a 

partnerského vztahu, dlouhodobá nezaměstnanost, nežádoucí vlivy okolí, 

dysfunkční rodina, prožité psychické trauma, ztráta zaměstnání či snížení 

pracovního postu, sklon k užívání omamných látek, citová labilita, citová 

deprivace, nesamostatnost, přílišná důvěřivost, nemoc psychická i fyzická aj. 

                                            
5  Táňa Průdková, Přemysl Novotný: Bezdomovectví; Definice bezdomovectví, s. 15 - 16 
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 2.3   Formy bezdomovectví 

 

     Pouze těžko se hledá definice bezdomovectví, která by dokázala obsáhnout a přesně 

vystihla problematiku bezdomovectví. Rozdíly mezi jednotlivými formami bezdomovectví 

jsou příliš velké. Jinak může být definována skupina zjevných bezdomovců, které můžeme 

vidět každý den na ulici a jinak skupina potencionálních bezdomovců, kteří čekají v ústavu na 

propuštění. Pro každou skupinu jsou charakteristické odlišné znaky. 

 

a) zjevní bezdomovci – zjevná forma bezdomovectví je nejznámější, nikoliv však 

největší, ale dnes a denně se s ní setkáváme přímo v realitě. 

Jsou to lidé bez přístřeší, kteří se pohybují na veřejných 

místech, přespávají v plné tramvaji či metru, na nádraží, 

žebrají na ulicích. Jsou to lidé, kterých si všimne každý, 

upozorňují na sebe buď svým stavem ( např. spící člověk 

v dešti na lavičce v parku ) nebo zjevem ( špinavé, zapáchající 

oblečení, opilost, igelitové tašky ) či svým chováním ( 

žebrání, obtěžování, rabování popelnic ). Jsou to lidé, kteří 

houfně vyhledávají noclehárny a azylové domy, charity a jiné 

organizace, kde se dožadují pomoci, především z hlediska 

zabezpečení existenčních věcí, jako teplo, hygiena, strava a 

nocleh. 

b) skrytí bezdomovci – se skrytou formou bezdomovectví se běžná společnost moc 

nesetkává, spíše jen náhodně. Skrytými bezdomovci jsou lidé 

bez přístřeší, kteří svůj stav neukazují navenek, jsou bez 

trvalého bydliště, přespávají tam kde to není běžně vidět, 

například v kanálech, ve sklepením či squatech a nevyužívají 

služeb pomoci neziskových organizací. Často žijí mimo 

město, v přírodě, toulají se a do města se vracívají jen tehdy, 

když uhodí velká zima a oni se na čas potřebují skrýt někde, 

kde je tepleji. Visí nad nimi hrozba ztráty dočasného bydlení, 

které získali, např. exekuční vystěhování z důvodu neplacení 

nájemného, demolice domu, který už nesplňuje status 

obytného.  
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    c)    potencionální  bezdomovci – potencionálními bezdomovci označujeme ty osoby, u 

kterých nemůžeme dát statut člověk bez přístřeší s jistotou. 

Jsou to lidé, žijící ve velmi nejistých podmínkách, pod 

hrozbou ztráty bytu, velkou skupinu potencionálních 

bezdomovců tvoří osoby uvězněné ve výkonu trestu čekající 

na propuštění, stejně tak mladiství, kteří mají být po dovršení 

18 – ti let propuštěni z ústavní výchovy dětských domovů, 

psychiatrických léčeben a dalších ústavů a také ti, kteří do 

naší země vycestují za prací či emigranti čekající v ČR na 

azyl. „Do skupiny potenciálních bezdomovců patří osoby, 

jejichž potřeby jsou úřadům buď neznámé, nebo známé jen 

částečně. Žijí v různých životně těžkých podmínkách, denních 

rodinných problémech, v potížích osobního charakteru, v 

potížích udržet si byt a v riziku jej ztratit. Podle statistik ze 

zemí Evropské unie tato situace postihuje až 10 % 

populace.“6 

 

 2.4   Nejznámější organizace v ČR, které napomáhají lidem bez přístřeší 

 

     V Praze se v důsledku migrace, urbanizace a rychlém tempu života v hlavním městě 

sdružuje nejvíce lidí bez přístřeší v ČR. Armáda spásy s pobočkou v Praze tedy není jedinou 

organizací zprostředkovávající pomoc, existuje ještě několik dalších nestátních neziskových 

organizací a občanských sdružení, kteří se na problematiku bezdomovectví soustřeďují a 

navzájem na dané problematické spolupracují. 

 

Armáda spásy ČR o.s. – Armáda spásy je občanské sdružení, které svou pomoc zaměřuje na 

lidi bez přístřeší a všechny aktivity s tím spojené. Lidem bez 

přístřeší poskytuje sociální poradenství, možnost hygieny, stravy, 

noclehu i dlouhodobějšího ubytovaní a podpory sociálních 

pracovníků v azylovém domě.  

Naděje o.s. – Občanské sdružení Naděje s pobočkou v Praze poskytuje pomoc sociálně 

vyloučeným občanům, nebo občanům, kteří jsou sociálním 

                                            
6  Vlastimila a Ilja Hradečtí: Bezdomovství – Extrémní vyloučení, s.34 
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vyloučením ohroženi. Jedná se o pomoc od zabezpečení základních 

existenčních podmínek, jako nocleh, možnost hygieny a strava, až 

po vyšší stupeň pomoci, např. na azylových domech. Naděje má 

v Praze 2 nízkoprahová denní centra, 2 noclehárny pro muže, 

celkem 4 azylové domy pro muže a ženy, které se dělí zaměřením 

na konkrétní cílovou skupinu a také disponuje 2 středisky v Praze, 

kde se nachází sociální šatník. V nízkoprahových denních centrech 

má tak klient možnost uspokojit své základní potřeby ( hygiena, 

strava, ošacení ) a je mu k dispozici sociální pracovník, který 

poskytuje základní sociální poradenství a pomáhá mu s vyřízením 

dalšího stupně bydlení, poskytuje pomoc v oblasti získání 

sociálních dávek aj. Na nízkoprahová denní centra navazují 

noclehárny, které za nízký poplatek poskytují nocleh na noclehárně. 

Vyšším stupněm bydlení už je potom služba azylový dům, kde je 

ubytování dlouhodobé ( nemělo by tedy přesáhnout 1 rok ) a je zde 

navázána užší a konkrétní spolupráce se sociálním pracovníkem. 

V azylových domech i v nízkoprahových denních centrech je 

klientům v případě zájmu k dispozici psycholog a ve všech 

zařízeních je zajištěna duchovní péče, kterou může a nemusí využít 

každý z klientů, podle svého zájmu. 

Charita ČR – Charita Česká republika je nezisková humanitární organizace, které zaměřuje 

svou pomoc na všechny potřebné občany České republiky, 

především na pomoc matkám s dětmi, lidem bez přístřeší, 

opuštěným a sociálně znevýhodněným seniorům, lidem se 

zdravotním postižením, lidem s drogovou závislostí, migrantům, 

uprchlíkům, vězňům a dalším, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitli 

v sociální nouzi. Charita ČR provozuje několik služeb, mezi které 

patří azylové domy, domovy pro seniory, nízkoprahová a kontaktní 

centra, osobní asistenci, chráněné bydlení, chráněné dílny, hospice. 

Soustřeďuje svou pomoc také na obchodování s lidmi. Pro Charitu 

ČR je také významnou součástí humanitární pomoc, jak v České 

republice, tak v zahraniční, organizace misijních cest a zabývání se 

problematickou uprchlíků a možností pomoci jim. 
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Emauzy o.s. – také občanské sdružení Emauzy ČR orientuje svou pomoc především na 

pomoc lidem bez přístřeší, poskytuje jim sociální poradenství, 

pomoc a podporu při hledání práce, stravu a ubytování, aj. 

Diakonie ČCE – Diakonie Českobratrské církve evangelické zaměřuje svou pomoc pro 

nemocné, zdravotně postižené, staré lidi a pro lidi, kteří se ocitli 

v nepříznivé životní situaci. V Praze zajišťuje seniorům 

ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, její další aktivity a služby 

jsou mimo Prahu, často jsou orientovány spíše na Moravu. V Praze 

Diakonie ČCE zajišťuje pobytovou službu v azylových domech pro 

muže, pro ženy a pro matky s dětmi, vždy odděleně. Součástí 

azylových domů je vždy kontakt se sociálním pracovníkem, 

sociální poradenství a pomoc při uplatňování svých práv. Diakonie 

ČCE dále zajišťuje i krizovou pomoc ( včetně telefonické ) jejíž 

součástí je poskytnutí ubytování i stravy, terapeutické činnosti a 

sociální poradenství. Služby následné péče koordinuje sociální 

pracovník, ale vykonávají ji vyškolení dobrovolníci, jde především 

o pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadech aj., opětovně 

začlenění do společnosti, volno-časové aktivity aj. 

Ježek a Čížek o.s. – Občanské sdružení Ježek a Čížek pomáhá lidem, kteří se ocitli na okraji 

společnosti a jsou ohroženi sociální vyloučením. Jeho pomoc 

spočívá především v nalézání a tréninku dovedností, které by mohly 

pomoci zlepšit sociální postavení a fungování klienta. Jeho služby 

jsou: Denní centrum Cesta, kde je poskytováno základní sociálně – 

právní a dluhové poradenství, Job klub, který se soustředí na pomoc 

a podporu při hledání zaměstnání  a disponuje 4 –mi PC 

s internetem a telefonem, odkud je možno pracovní příležitosti 

ihned obvolat, dále vzdělávací aktivity ( výuka práce na PC a práce 

s internetem, nácvik komunikačních dovedností užívaných běžně ve 

společnosti, odborné semináře na otázky z pracovního a 

občanského práva, se kterými se lidé bez přístřeší nejčastěji mohou 

setkávat. Součástí Denního centra Cesta jsou také pravidelné 

aktivizační a arteterapeutické odpolední programy, ve kterých se 

konají soutěže, jsou filmová odpoledne, hudební odpoledne, 

autorská čtení, tématické diskuze aj. Další službou poskytovanou 
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v Ježkovi a Čížkovi je divadlo, vzniklé v roce 2000. Divadlo se 

setkalo s úspěchem jak u veřejnosti tak i u samotných lidé bez 

přístřeší, slouží nejen k aktivizaci samotných klientů, ale i 

k propagaci a informování veřejnosti zábavnou a vstřícnou formou 

a problematice bezdomovectví. Třetí službou je terénní práce, 

jejímž cílem je vyhledávání a udržování kontaktu s lidi 

nezapojujícími se do sociálních služeb, poskytování základního 

poradenství a informování o možnostech pomoci, kterou jako 

klienti mohou lidé bez domova využít.  

Nový prostor o.s. – Nový prostor je občanské sdružení založeno v roce 1999 v Praze, které se 

zabývá sociální problematikou a její medializací, tréninkovými 

pracovními programy a prevencí sociálního vyloučení i osobami, 

které už sociálně vyloučené jsou. Poskytují službu nízkoprahového 

denního centra a především se soustřeďuje na prodej časopisu Nový 

prostor. Klienti zaregistrovaní u Nového prostoru jsou vyškoleni 

jak časopis prodávat, je jim přiděleno jejich prodejní místo a každý 

den si na denním centru koupí určitý počet časopisů ( 1 časopis = 

20 Kč ) a ty poté za dvojnásobek ceny prodávají, přičemž rozdíl je 

jejich výdělkem. Každý prodejce se musí striktně držet etického 

kodexu. Tato služba zvaná Street – Paper Praha má fungovat jako 

nácvik k plnohodnotnému životu, k životu v pracovním kolektivu, 

naučit se znát svá práva a povinnosti, přivyknout znovu pracovní 

morálce a sociálním vazbám, které se v kolektivu tvoří. 

 2.4   Několik údajů o bezdomovecké populaci v ČR. 

 

Webový portál Národního informačního centra pro mládež zveřejnil v sekci 

Bezdomovectví - charakteristika následující sociologický výzkum aktualizovaný v roce 

2009. Následuje citace tohoto výzkumu, kterou tvoří převážně tři tabulky s výsledky 

zaměřenými na věkovou strukturu, dosažené vzdělání místa přespávání lidí bez přístřeší.7 

Lidé bez přístřeší ( muži i ženy ) u nás tvoří 10-15 % bezdomovců (v USA a EU je to  
celých 25 %). 

 

                                            
7  http://www.icm.cz/bezdomovectvi-charakteristika 
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Věková struktura českých bezdomovců vypadá následovně:  

 Věk Procenta bezdomovců 
Z tabulky vyplývá, že mezi 40. – 62. rokem se 
s problematikou bezdomovectví potýká nejvíce 
mužů a žen. U žen bývá častou příčinou ztráty 
bydlení a sociálního vyloučení rozpad 
manželství či životního partnerského vztahu, u 
mužů je to také rozvod okolo 40.roku věku, 
často se pojící se ztrátou zaměstnání a následný 
problém sehnat a udržet si nové zaměstnání, 
problematika expanzivity společnosti a nezájem 
o pracovní síly v podobě starší generace. 

0-18 4% 

18-25 9% 

25-40 19% 

40-50 28% 

50-62 25% 

 Starší 62 15% 
 

 Struktura bezdomovců z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání vypadá následovně: 
                                                                      Drtivou převahu ve vzdělání sociálně 

vyloučených lidí má odborné vyučení 
řemeslu a hned vzápětí pouze ukončení 
základní vzdělání. Pouze malá část lidí 
bez přístřeší má středoškolské 
vzdělání. Tento přehled může částečně 
vysvětlovat problém sehnat 
odpovídající zaměstnání, orientovat se 
v oblasti svých práv a schopnost 
udržovat partnerské vztahy. Lidé bez 
přístřeší s nízkým vzdělání bohužel 
často nemají přehled o základních 
právních, občanských a vztahových 
otázkách, jejichž znalost by jim mohla 
pomoci při prevenci před sociálním 
vyloučením a následně i k řešení 
situace, do níž se dostali. 

Nejvyšší dosažené 
vzdělání 

Procenta bezdomovců 

Nedokončené základní 
vzdělání 

1% 

Základní 30% 

Vyučení 34% 

Středoškolské bez 
maturity 

6% 

Středoškolské s 
maturitou 

7% 

Vyšší než středoškolské 1% 
 

Nebylo zjištěno 21%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19 - 



 

A kde bezdomovci přespávají? 

 
 

Místo přespávání Procenta bezdomovců 
Výsledná čísla z tohoto výzkumu 
poukazují na velké procento lidí bez 
přístřeší nocujících na nestálých 
místech, výsledek by odpovídal skryté 
formě bezdomovectví. Dalších 21% 
nocujících na noclehárnách, azylových 
domech a dalších poukazuje spíše na 
zjevnou formu bezdomovectví, která je 
ve společnosti neznámější a 
nejvnímavější. 

Ubytovna, noclehárna, 
azylový dům 

21% 

Nádraží 15% 

U někoho v bytě 13% 

Podnájem  2% 

Squat 1% 
 

Jiné, nestálé nocování 48%  

 

 3. ARMÁDA SPÁSY 
 

 3.1    HISTORIE 

 
     Armáda spásy vznikla v roce 1865. Založil ji metodistický kazatel Wiliam Booth jako 

nové náboženské hnutí. Po setkání se skupinou křesťanů se Booth stal vedoucím této skupiny 

a zvolna začala práce nejprve známá jako „Misie východního Londýna“ a poté jako 

„Křesťanská misie“. 

     Název Armáda spásy se zrodil náhodou uprostřed diskuze v roce 1878 a od té doby se 

velice ujal a rozšířil po celé Velké Británii i ostatních zemích světa.  

     Křesťanství se pomalu začalo rozvíjet do sociální sféry. V roce 1884 díky dívce, jež žila 

jako prostitutka, ale chtěla se stát křesťanskou, vznikla práce Armády spásy pro ženy, které 

potřebovaly pomoc. Poté, v roce 1988 vznikla první ubytovna pro bezdomovce Armády 

spásy.  

     V roce 2006 byl do funkce velitele mezinárodní Armády spásy zvolen Shaw Clifton.  
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„Přestože mezinárodní ústředí je v Londýně, stejně tak jako sídlo velitele, charakter Armády 

spásy je opravdu mezinárodní. V současné době pracuje ve 113 zemích světa a má více než 

1,5 mil. členů. Duchovní a sociální práce probíhá ve 160 jazycích, v téměř 28.000 zařízení.“8 

     V Československu zahájila Armáda spásy svou činnost v roce 1919 a začala rozvíjet 

církevní činnost a domovy pro bezdomovce a jiné lidi potřebující akutní pomoc.  

     Po přečkání doby okupace byla činnost Armády spásy nejprve omezena a pak zcela 

ukončena komunistickým režimem. Velký počet členů Armády spásy byl vězněn. V listopadu 

1989 po „Sametové revoluci“ byla Armáda spásy požádána obnovení činnosti.  

„Armáda spásy v České republice byla registrována MV ČR dne 17.5.1990 jako občanské 

sdružení. Armáda spásy v ČR má sídlo v Praze. V jejím čele stojí velící důstojník pro Českou 

republiku - v současné době, s účinností od 1. května 2008, tuto funkci zastává major Michael 

R. Stannet) ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Národní Ústředí 

zajišťuje styk s Ústředními orgány ČR, koordinuje práci v celé republice, udržuje kontakt s 

mezinárodní Armádou spásy a vede centrální Účetnictví pro veškerá zařízení Armády spásy v 

ČR.“9 

Nyní Armáda spásy působí v několika větších městech České republiky – Praha, Brno, 

Havířov, Ostrava, Karlovy Vary, Krnov, Opava, Přerov, Šumperk a pracuje v sociální i 

duchovní oblasti. 10 
 

 

 3.2   CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BOHUSLAVA BUREŠE 

 

    Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, které je pobočkou Armády spásy v Praze, se 

nachází kousek od nábřeží Vltavy v pražské části Holešovice. Je tam velmi dobrá dostupnost 

metrem i tramvají. Jde o dvoupatrový rohový dům s vlastním vjezdem do dvora přímo z ulice.  

     Prostory Centra sociálních služeb jsou poměrně velké a rozlehlé. Umožňují dostatečné 

prostory pro azylový dům, noclehárnu, odpovídající kancelářské a společenské prostory. 

     Celý suterén je vyčleněn pro technické zázemí, nachází se tam prádelna, dílna, sklad atd.  

     Na dvoře se potom nachází i velký sklad s ošacením pro lidi bez přístřeší. 

    Pokud by Centrum sociálních služeb do budoucna uvažovala o zvýšení kapacity 

noclehárny či azylového domu, jsou k tomu odpovídající prostory ještě k dispozici.      

                                            
8  http://www.armadaspasy.cz/staticke.php?wh=kdo_jsme 
9  http://www.armadaspasy.cz/staticke.php?wh=kdo_jsme 
10  Viz. http://www.armadaspasy.cz/staticke.php?wh=kdo_jsme 
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     Centrum sociálních služeb v současné době zaměstnává 39 zaměstnanců a umožňuje praxi 

studentům a dobrovolníkům. 

     V čele Centra sociálních služeb stojí ředitel, má na starosti organizaci funkcí jednotlivých 

zaměstnanců, řídí a kontroluje práci jednotlivých zaměstnanců, hodnotí jejich výkonnost a 

výsledky, organizuje chod Centra sociálních služeb, vytváří příznivé podmínky pro zajištění 

hlavních funkcí a plní funkci reprezentační. Komunikaci s médii a společností má na starosti 

tlumočník, ten připravuje výroční zprávy, studie, překládá do cizího jazyka, komunikuje 

s ostatními pobočkami Armády spásy v České republice i v celém světě. Podřízený řediteli je 

vedoucí sociální pracovník, který má na starosti chod Centra sociálních služeb v oblasti 

sociální a vede práci sobě podřízeným sociálním pracovníkům, terénním pracovníkům a 

pečovatelům, komunikuje s ředitelem, vede pracovní agendu. Přímo podřízené vedoucímu 

sociálnímu pracovníkovi jsou sociální pracovníci, kteří mají přidělené jednotlivé klienty, se 

kterými pracují na zlepšení jejich sociální situace a zpětné integrace do společnosti, vedou 

k tomu odpovídající agendu a zápis na noclehárnu. Dále jsou důležitou součástí Centra 

sociálních služeb pečovatelé a terénní pracovníci. Pečovatelé jsou v přímém kontaktu s lidmi 

bez přístřeší, zodpovídají za chod denního centra a udržují tam pořádek a kázeň, mají na 

starosti chod recepce a ubytování uživatelů na noclehárně, pouští do sprch a zajišťují klid 

mezi jednotlivými uživateli. Terénní pracovníci naproti tomu každé ráno vyrážejí z Centra do 

terénu, po celé Praze vyhledávají lidi bez přístřeší a poskytují jim základní sociální 

poradenství, informace o Centru sociální služeb, dávají klientům jídlo i ošacení a jsou 

kdykoliv připraveni odvést člověka přímo do Centra sociálních služeb, pokud by samozřejmě 

chtěl. Dále je v Centru sociálních služeb vedoucí pracovní terapie, který vede pracovní terapii 

v kuchyni, vybírá jednotlivé uživatele na účast při této pracovní terapie, zodpovídá za jejich 

práci a dohlíží na řádnou docházku jemu podřízených, na způsob, styl a kvalitu práce. Jemu 

podřízený je i kuchař, který zodpovídá za svou práci v kuchyni, připravuje snídaně, obědy a 

večeře, zajišťuje stálý přísun čaje na denním centru. Důležitou součástí Centra sociálních 

služeb je také kaplan, který poskytuje duchovní služby uživatelům, kteří o ně mají zájem, 

pořádá bohoslužby a setkání, může individuálně poskytovat uživatelům jednotlivá sezení a 

duchovní útěchu a radu. S Centrem sociálních služeb externě spolupracuje také supervizor, 

který dochází v předem domluvených termínech a vede supervizi mezi sociálními pracovníky 

a pečovateli. V neposlední řadě je součástí Centra sociálních služeb také hospodář, ekonom a 

zdravotník. Hospodář se stará o technický chod, ekonom má na starosti příjmovou a 

výdajovou politiku, odměňování zaměstnanců, vede účetnictví, v součinnosti s ředitelem 

rozhoduje o nových vývojových projektech a zdravotník je k dispozici všem uživatelům, 
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diagnostikuje nemoci, podává léky, provádí očkování, odvšivování, doporučuje návštěvu 

nemocnice. 

     Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše se orientuje především na poskytování těchto 

sociálních služeb:  

• nízkoprahové denní centrum  

• noclehárna  

• terénní sociální práce   

• azylový dům 

 

 3.2.1  Služby poskytující Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše 

 

Nízkoprahové denní centrum 

     Nízkoprahové denní centrum je otevřeno pro uživatele celý den s výjimkou dvou hodin po 

obědě, které jsou potřeba na jeho úklid. Právě sem mohou lidé bez přístřeší přijít z ulice a 

vyhledat tak místo k odpočinku a k tomu být v teple. Je možné zde najít i nové sociální vazby. 

     Hlavně je však možné zde vyhledat služby zdravotní sestry, využít telefonu, dát si zdarma 

čaj a za symbolický poplatek 5 Kč i polévku nebo celý oběd. Je možné zde využít i sprch, 

mýdla, ručníku a celkové hygieny. Mnoho uživatelů využívá i zdejší prádelnu, kde si mohou 

vyprat oblečení a využít charitativních služeb a zakoupit opět za velmi symbolickou cenu 5 

Kč ošacení. 

     Velká část klientů všechny tyto služby využívá a denní centrum také využívá ke spánku, k 

možnému kontaktu se sociálními pracovnicemi, který probíhá převážně v době sociálního 

poradenství, vždy jednu hodinu odpoledne každý den. V tuto dobou mají uživatelé denního 

centra ideální prostor a čas na to vyhledat sociálního pracovníka, který je jim plně k dispozici. 

Pokud se vyskytne cokoliv naléhavého i mimo vymezené hodiny sociálního poradenství, je po 

celý den k dispozici jeden sociální pracovník, který má tzv.pohotovost a pružně vzniklé 

situace pomůže řešit.  

     V denním centru je také k dispozici nástěnka, na které visí nabídky jednorázových brigád, 

kratších pracovních činností i stálých prací. Pokud by kterýkoliv uživatelů měl o jakoukoliv 

práci zájem, má možnost využít i možnosti telefonu a rovnou na pracovní místo o které má 

zájem zavolat. 

     Denní centrum se také využívá výjimečně k ubytování většího počtu lidí bez přístřeší 

pokud je noclehárna již naplněna, ale pouze ve výjimečných případech, jako jsou například 
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velké mrazy nebo pokud přijde nemocný klient. Je také na zvážení konkrétních pečovatelů, 

kteří mají právě službu, zda nechají klienty přespat na denním centru nebo ne. Toto 

rozhodnutí záleží na každém z pečovatelů. Denní centrum není vybaveno postelemi, jsou 

v něm pouze stoly s plastovými ubrusy a židle. Právě židle mnohdy nahrazují klientům, kteří 

v noci z ulice prosí o nocleh, postel. 

 

Noclehárna 

     Noclehárna je spolu s denním centrem nejspíše nejvyužívanější službou v Armádě spásy.  

Je otevřená každý pracovní den ve stanovené hodiny, jsou to vždy dvě hodiny denně, kdy 

probíhá zápis na noclehárnu a jedna hodina odpoledne, kdy probíhá sociální poradenství, 

které zaštiťuje vždy jeden ze sociálních pracovníků. Tyto vymezené hodiny však většinou 

nestačí na to, aby pokryly poptávku lidí bez přístřeší. Denně před kanceláří, kde probíhá zápis 

na noclehárnu stojí desítky a desítky uživatelů. Často se stává, že nechtějí pouze zapsat na 

noclehárnu, ale chtějí také řešit svou aktuální sociální situaci, potřebují poradit, poskytnout 

pomoc, kontakty, žádají o přijetí do azylového domu. Mnohdy na noclehárně plní sociální 

pracovnice či pracovníci v sociálních službách funkci terapeuta, protože je to místo, kde 

uživatelé, ač na to zprvu nevypadají, popustí uzdu svým emocím a problémům. Lidově řečeno 

„potřebují se vypovídat“ a zápis na noclehárnu jim k tomu skýtá ideální místo. Je však 

potřeba vzít v potaz i neustále se tvořící frontu, která se před kanceláří tvoří. Pokud se 

ostatním uživatelům zdá, že je tam někdo příliš dlouho, začnou být nervózní, mnohdy i 

agresivní. Obava, že na ně už „nebude čas“ je příliš velká. 

     Pro noclehárnu platí zvláštní pravidla. Aby se zamezilo tomu, že bude neustále plná 

jedněmi stejnými uživateli, je zde pravidlo tzv. patnácti dnů – nocí. Každý z uživatelů, kteří 

mají zájem u ubytování na noclehárně, se mnou zapsat maximálně na 15 nocí. Potom musí 

následovat 5 nocí pauza. Je to právě z důvodu, aby na noclehárně nebyli stále stejní uživatelé, 

ale aby byla možnost na prostřídání se. Pokud uživatel nemá peníze na to, aby si noclehárnu 

zaplatil na celých 15 dní, je možné platit si jednotlivě každou noc, ovšem pro tento postup je 

nutné zaplatit další noc v úředních hodinách ještě před poslední nocí. Pokud toto uživatel 

nestihne nebo nemá potřebné peníze, musí pro něj následovat nutně 5 nocí pauza, i přesto, že 

ještě nevyčerpal svých možných 15 nocí. Po uplynutí 5 nocí, které musí být stráveny mimo 

Armádu spásy je klientův štít zase čistý a klient si může opět zaplatit nových 15 nocí nebo si 

zakoupit tolik nocí na které má prostředky a potom přijít včas prodloužit. 

     Noclehárna stojí 20 Kč. V ceně je nocleh na jednu noc, sprcha, večeře a ráno snídaně. Na 

nocleh mohou klienti nastoupit od 20:00. Pokud nepřijdou včas vystavují se riziku, že jejich 
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místo bude přiděleno někomu jinému. Nicméně pro klienty je to možnost se individuálně 

s pečovateli dohodnout, že se opozdí a pokud k tomu mají důvod, například pracovní, bývá 

jejich prosbě vyhověno. Ráno musí uživatel noclehárnu neprodleně opustit v 7:00. 

     Systém noclehárny se velmi často klientům nelíbí a bouří se proti pravidlu max. 15 nocí, 

ale je to pravidlo stanovené ze zřejmých důvodu. V 5 nocích, které musí klient strávit mimo 

Armádu spásy, využívají klienti především loď Hermes nebo spí na ulicích, v barech, 

v nočních tramvajím, v metru. 

     Je zde také ještě jedna možnost, jak se dostat na noclehárnu. Pokud zájemce o noclehárnu 

nestihne úřední hodiny, může se pokusit přijít večer v osm hodin, kdy se noclehárna otevírá a 

pokud bude volné místo, můžou ho pečovatelé, kteří jsou ve službě na noclehárnu zapsat a 

pustit. Záleží to ovšem především na jejich benevolenci. 

     Na každé noclehárně, mužské i ženské, se vždy nechává jedno volné místo. Je to 

z možnosti, že v noci přivezou z nemocnice nebo z ulice člověka v akutním zdravotním stavu 

a bude potřeba ho někam uložit. 

 

Azylový dům 

     Azylový dům se dělí na mužskou a ženskou část, přičemž celková kapacita je 105 lůžek  

( z toho 85 mužů a 20 žen ). Mužský i ženský azylový dům je oddělen, není možné ani u 

manželského páru, aby bydlel na pokoji spolu.  

     Jde o dlouhodobý typ ubytovací služby, smlouva zde bývá uzavírá převážně na dobu 3 

měsíců s tím, že pokud i poté nadále trvá sociální potřebnost uživatele a spolupráce osvědčila 

a někam vede ( uživatel azylový dům tedy nevyužívá jenom jako ubytovnu ), smlouva se 

zpravidla na žádost uživatele poté prodlužuje. Délka pobytu by ale neměla přesáhnout jeden 

rok.  

     Každý z uživatelů má svého sociálního pracovníka, se kterým řeší svou sociální situaci a 

spolupracují na individuálním plánu, který si vytváří každý uživatel sám, za podpory, pomoci 

a ve spolupráci se svým klíčovým sociálním pracovníkem. 

 

Terénní sociální práce 

     Každý den vyrážejí do terénu dva terénní pracovníci Armády spásy. Mají vytipovaná místa 

po celé Praze, kde žijí lidé bez přístřeší jednotlivě, ve skupinkách anebo v celých squattech. 

Do dvou batohů si dají jídlo, popřípadě nějaké ošacení pro klienty a vyrážejí do terénu. Za 

každého počasí. Jejich hlavním úkolem je poskytovat informace všem lidem bez přístřeší o 

Armádě spásy a její funkci, o tom, jak by jim mohla pomoci. Nosí lidem bez přístřeší trochu 
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jídla, případně i oblečení a nabízejí pomoc, kdo by chtěl, může jít rovnou s nimi hned do 

Armády spásy, kde by se ho ujaly sociální pracovnice. 

     Mnoho lidí bez přístřeší, se ale bojí. Nechtějí opustit své teritorium, mnohdy pracně 

vybojované mezi ostatními. Někteří nevěří ani terénním pracovníkům. A hlavním problémem 

je, že nevěří ani v možné zlepšení své situace, nevěří, že by jim Armáda spásy mohla pomoci. 

Jsou zvyklí žít na ulici a už z ní nechtějí pryč. Drtivá většina těchto lid bez přístřeší, které 

terénní pracovníci navštěvují pod mosty, v kanálech, v rozpadlých domech, v jeskyních a 

dalších alternativ, je nemocná a potřebuje i zdravotnickou péči. 

 
Provázanost služeb v Centru 

     Přestože každá z výše uvedených služeb má být samostatná a oddělená, díky rozmístění 

v jedné budově jsou propojené a provázané. Má to samozřejmě své klady i zápory.  

     Je dobré, že zpravidla si každý budoucí uživatel azylového domu projde nejprve 

nízkoprahovým denním centrem a noclehárnou, nebo ho do Centra sociálních služeb přivedou 

terénní sociální pracovníci. Pracovníci tak bývají s klientem v kontaktu již od samého začátku 

a lépe ho poznají díky komunikaci mezi pracovníky v sociálních službách, kteří vidí uživatele 

24 hodin denně, se sociálním pracovníkem. Vztah mezi uživatelem a pracovníkem začíná 

vznikat již ve chvíli, kdy uživatel přijde na nízkoprahové denní centrum na polévku nebo 

zaplatit si noclehárnu.  

     Negativem bývá, že je pro mnohdy těžké oddělit služby plně od sebe ( například klíčový 

sociální pracovník velmi dobře ví, jak se choval uživatel, když ještě docházel na noclehárnu, 

jaké byly jeho zlozvyky v nesouladu s domovním řádem apod., uživatel, který tedy určitou 

dobu procházel denní centrem a noclehárnou je tedy v nevýhodě oproti uživateli azylového 

domu, který službou nízkoprahového denního centra či noclehárnou neprošel a začal vyžívat 

rovnou službu azylový dům – není podmínkou projití všemi službami ). Těžko se také 

zabraňuje fluktuaci uživatelů azylového domu zpět na denní centrum za „starými známými“, 

když obě služby oddělují pouze jedny dveře. Je také společný dvůr pro azylový dům a 

noclehárnu, kde se večer venku sdružují uživatelé obou typů služeb. Dochází tak k tomu, že 

ač má být azylový dům tím nejvyšším typem služby, tedy tím, který už má vést k začlenění do 

normálního života běžné společnosti, tak uživatelé tento rozdíl plně necítí a stále se ztotožňují 

s uživateli noclehárny, kteří jsou ale na jiném stupni sociální služby, na té, která má pomoci 

existenčně ( např. zabezpečit, aby člověk bez přístřeší nemusel spát v mrazu na lavičce 

v parku, ale mohl být alespoň pár nocí v teplé posteli ). 
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 4.   AZYLOVÝ DŮM 

 

     Azylový dům má bezesporu všechny výhody. Především je to jistota bydlení a sociální 

pracovnice, která má na starosti vše, co souvisí se sociální situací a životem klienta. 

     Pokud se člověk bez přístřeší dostane do Azylového domu, je mu přidělen pokoj s jedním, 

či dvěmi spolubydlícími a klíčový sociální pracovník. S ním se klient nejprve seznámí a po 

obvykle 14-ti dnech pobytu spolu vytvoří individuální plán krátkodobých i dlouhodobých 

cílů, které si nastavuje sám uživatel. Spolu se svým sociálním pracovníkem může uživatel 

řešit veškeré otázky a problémy co má, sociální pracovník především shromažďuje písemnou 

agendu a dokumenty za klienta, komunikuje se soudy nebo věřiteli ( pokud je to potřeba, ale 

velmi často ano ), zaměstnavateli, pomáhá klientovi najít práci, se sestavením splátkových 

kalendářů ( pokud jsou ).  

   Pracovník tedy poskytuje odborné sociální poradenství, aktivizaci a motivaci osob, aby 

nedocházelo k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, dále 

pomoc a podporu při sociálním začleňování v nalezení cesty do společnosti a života 

nezávislého na sociálních službách. 

     K přijetí do azylového je však potřeba mít nějaký stálý příjem a doklady. To bývá velmi 

často kamenem úrazu, mnoho lidí bez přístřeší žádný stálý příjem nemá a to i přes to, že by 

měli nárok na důchod či jiné sociální dávky. Ale problémem je, že lidé bez přístřeší mnohdy 

nemají doklady, stálou adresu ani vůli k tomu, aby se dostavili na příslušný úřad pro určitou 

sociální dávku. Dostavují se tam jen občas. 

     Ovšem kdo může doložit svůj příjem, který je ohraničený minimální hranicí a kdo nebyl 

vyloučen z Armády spásy pro agresivní chování v minulém období, tak má šanci na přijetí do 

Azylového domu. Každý týden je o klientech a uchazečích rozhodováno na poradách.  

     Klienti, kteří už na Azylovém domě bydlí, mohou být také vyloučeni pro porušování 

domovního řádu, za pití a pronášení alkoholu, agresivitu a opakované neplnění individuálního 

plánu. 
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 4.1    Hlavní činnosti služby azylový dům 
       

     Připravovaný návrh na úpravu Standardů sociálních služeb v azylovém domě vymezuje 

tyto hlavní činnosti, na které se služba soustředí: 

 

• Poskytnutí ubytování 

- ubytování ve 2 - 3 lůžkových pokojích  

- možnost provedení celkové hygieny těla  

- podmínky pro zajištění úklidu, praní osobního prádla, výměny ložního prádla  

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- poskytnutí stravy – možnost odebírat za úhradu celodenní stravu 

- pomoc při zajištění stravy - podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve 

společné kuchyňce  

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí  

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních 

plánů ( např.pomoc s vyřizováním sociálních věcí a dávek na úřadech, 

zprostředkování kontaktu s návaznými službami, pomoc při vyřizování splátek 

dluhů a exekucí, stálá motivace klienta při hledání zaměstnání ) 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou  

- pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 

osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek 
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              4.2   Cílová skupina 
 

Cílovou skupinou pro azylový dům Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše jsou muži a 

ženy starší 18 let v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou bydlení, bez 

možnosti jiného bydlení a kteří se chtějí aktivně podílet na řešení své sociální situace 

 Osobami dočasně ohroženými sociálním vyloučením jsou např.:  

       - osoby po návratu z výkonu trestu odnětí svobody 

       - osoby po návratu z ústavní výchovy (nápravně výchovný ústav, dětský domov)  

- osoby po ztrátě bydlení jakýmkoliv způsobem (podvod, rozpad rodiny, ztráta   

zaměstnání, dluhy, psychický stav a pod)  

 

 4.3   Podmínky přijetí 

 

     Pro přijetí do azylového domu musí člověk v sociální nouzi, který si podává žádost, 

splňovat několik podmínek. Musí mít platný průkaz totožnosti ( platný občanský průkaz, 

platný cestovní pas ), musí spadat do cílové skupiny ( z toho důvodu, aby azylový dům nebyl 

využíván pouze jako levná ubytovna, člověk, který o azylový dům žádá musí být v sociální 

nouzi a musí být ochoten na řešení své situace spolupracovat se svým klíčovým sociálním 

pracovníkem ). Dále musí mít tento člověk jakýkoliv příjem, ze kterého bude sociální služba 

azylový dům hradit ( může to být některá forma důchodu, pracovní smlouva či potvrzení o 

čerpání sociálních dávek ), podle výše čistého příjmu, který klientovi zbude po uhrazení 

případných dluhů, se vyměří částka podle aktuálního ceníku, není tedy pro všechny klienty 

jednotná. Žadatel o službu také musí uvážit, zda azylový dům poskytuje službu, o kterou žádá 

( například služba azylový dům není přímo vhodná pro klienty, kteří jsou drogově závislí, 

protože Centrum sociálních služeb se na tuto problematiku přímo nespecializuje a může tedy 

fungovat pouze jako pomoc při zprostředkováním kontaktu na jiné typy služeb, jako je 

kupříkladu K – Centrum, Sananim či Drop – in ). Převážně v zimním období, kdy kapacita 

azylového domu zpravidla bývá naplněna je tedy možné, že se žadatel, pokud bude přijat, 

dostane do pořádníku a bude nutné na službu čekat. Další podmínkou k přijetí do azylového 

domu je také potvrzení od ošetřujícího lékaře, který žadateli potvrdí, že netrpí žádnou infekční 

chorobou, kterou by ohrožovat jiné uživatele azylového domu a že může být ubytován. Bez 

toho potvrzení od lékaře nemůže být žadatel přijat. V některých případech zdravotní stav 
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vylučuje poskytnutí služby a klientovi bývá zprostředkována pomoc s kontaktováním jiných 

návazných služeb.  

Bývá to zpravidla v těchto situacích:  

- osoba je imobilní a potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování osobní 

hygieny (např.:snížená samoobslužnost) 

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 

- chování osoby b y z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo 

kolektivní soužití 

 
 
Dále, pokud byl osobě ukončen pobyt maximálně na 6 měsíců z důvodu porušení smlouvy 

nebo domovního řádu ( agresivní chování, ohrožování pracovníků či uživatelů ) v Centru 

sociálních služeb, nemůže využít služby. 

 

 4.4   Cíle poskytované služby 
 

Hlavním cílem je vedení uživatele k osamostatnění. Kroky vedoucí k osamostatnění jsou 

zejména v těchto oblastech: 

 

- získání zaměstnání a jeho udržení:  

pro uživatele bývá často problém získat zaměstnání, převážně z důvodu zúženého okruhu 

možností ( bývají limitováni vzděláním, věkem, zdravotním  i psychickým stavem, 

nedostatkem pracovních míst ). Proto je vždy získání zaměstnání druhým největším úspěchem 

z celé spolupráce. Samozřejmě je potom nutností si zaměstnání udržet, což pro některý typ 

uživatelů bývá problém, především vystřízlivění z první euforie. Velmi často jde o uživatele, 

kteří buď dlouhá léta nepracovali nebo mají problémy se zvládáním agrese v kolektivu,  

s alkoholem i v zaměstnání. Klíčový sociální pracovník v těchto situacích poskytuje uživateli 

především podporu a motivaci, ale i přímou pomoc po praktické stránce, např. sepisuje 

s uživatelem životopis, pomáhá mu v novinách a na internetu vyhledávat zaměstnání, 

doprovodí ho na pracovní pohovor, připraví ho na první den v zaměstnání, na to co nejčastěji 

může čekat, pomáhá mu po právní stránce zkontrolovat pracovní smlouvu ještě před 

podpisem, pokud uživatel už chodí do zaměstnání, tak pracovník projevuje o jeho práci 
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zájem, pomůže mu i s praktickými věcmi jako pomoc při zjištění spojů a cen jízdného, někdy 

bývá i v kontaktu se zaměstnavatelem, pomáhá uživateli s věcmi, které souvisí s pracovními 

návyky i s osobními, např. jak se přizpůsobit většímu kolektivu.  

 

- zajištění samostatného bydlení:  

pokud uživatel sám projeví zájem o jiný typ bydlení ( nejčastěji to bývá ubytovna, v případě 

párů pronájem garsiniéry ) poskytuje mu jeho klíčový sociální pracovník takovou pomoc a 

podporu, aby co nejdříve mohl začít využívat komerční typ ubytování, hledá s ním tedy 

v inzerátech a v adresáři ubytoven, pokud si uživatel přeje, doprovodí ho při první návštěvě 

jiného bydlení atd. Často ale uživatelé sami neprojevují zájem o opuštění azylového domu, 

proto by měl klíčový sociální pracovník, který je uživateli nejblíže včas rozpoznat, kdy je 

vhodná doba na to, začít uživatele pomalu ( tempo a spolupráce je vždy individuální podle 

nátury klienta ) motivovat a připravovat na přechod do jiného typu bydlení. Z počátku jde 

hlavně o motivaci a rozhovory na téma samostatné bydlení a dovedení uživatele k tomu, že si 

sám začne uvědomovat všechny klady a zápory mezi azylovým domem a komerčním typem 

bydlení. 

 

            -  odborné sociální poradenství, podpora:   

jde především o poradenství a podporu v oblasti kontaktu s úřady, s exekutory, pomoc při 

vyřizování splátkových kalendářů, dluhové poradenství, pomoc při obnovování 

společenských návyků, např. jak správně telefonovat při ucházení se o zaměstnání či při 

kontaktu s exekutorem, dále podávání informacích o návazných službách, možnostech klienta 

dle jeho situace a zprostředkování kontaktu či spolupráce s návaznými službami. 

 

- upevnění pracovních návyků formou pracovních aktivit:  

uživatelé se dle svých možností se podílí na úklidu společných prostor azylového domu ( je 

zohledňován především zdravotní stav a fyzická namáhavost ), často tedy dochází k situacím, 

kdy pracovníci v sociálních službách učí uživatele i základní věci jak uklízet, navyká na 

pravidelný režim úklidu společných i osobních prosto. Uživatelé také mají možnost 

vykonávat pracovní aktivity v dílně, pokud mají zdravotnický průkaz tak i v kuchyni a na 

výdejně stravy pro uživatel azylového domu, v prádelně a ve skladu s ošacením. Na všech 
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postech nad sebou uživatelé mají svého nadřízeného, který na jejich práci nejenom dohlíží, ale 

hlavně je jim nápomocen, vše vysvětluje, učí a motivuje. 

 

- získání návyku racionálního hospodaření s finančními prostředky:   

uživatelé se sami starají o pravidelnou úhradu za služby azylového domu, která vyplývání ze 

smluvního ujednání o poskytnutí služby a každý měsíc chodí platit v termín, který si sami 

stanovili 

 

- prohloubení schopnosti uplatňovat svá práva: 

v rámci zařizení – uživatel je při přijímacím pohovoru do azylového domu 

obeznámen se svými právy a povinostmi a má právo na danné téma diskutovat, 

odvolat se, podat stížnost. Tyto informace jsou neustále k dispozici i na 

nástěnkách v prostorách azylového domu. 

mimo zařízení – dle individuálních potřeb uživatele mu pracovník poskytne 

informace a podporu při uplatňování práv (např. dávky v hmotné nouze, státní 

sociální podpora, zprostředkování kontaktů na právní poradnu atd.) 

 

- pomoc a podpora při zprostředkování návazných služeb:  

s uživateli pracovník často spolupracuje na zprostředkování návazné služby, vše záleží na 

způsobu komunikace a spolupráce mezi pracovníkem a uživatelem (např. domov pro seniory, 

domov s pečovatelskou službou, léčby ze závislostí, psychiatrie, terapeutické služby atd.) 

 

- podporovat a rozvíjet přirozené vazby s přáteli, rodinou a známými:  

na azylový dům mohou za uživateli docházet příbuzní či přátelé, tento kontakt bývá 

podporován a pracovník může na žádost uživatele být s rodinou či přáteli uživatele v kontaktu 

telefonickém či písemném, prvotně se může pokusit tento kontakt zprostředkovat ( když jsou 

mezi uživatelem a jeho rodinou rozepře, např. otec se po rozvodu o své děti nestaral, neplatil 

alimenty a po několik let s nimi nebyl v kontaktu a teď ve stáří a ještě před odchodem do 

domova důchodců by rád své děti viděl, nebo alespoň s nimi byl v písemném kontaktu ). 
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            4.5  Principy poskytované služby 
 

     V azylovém domě nyní probíhá zkvalitňování Standardů kvality sociálních služeb. Na 

jejich obnově, doplnění a změně pracuje celý tým pracovníků, který se skládá ze sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vždy jeden den v týdnu, popřípadě i v 

mimořádně stanovené době. Případné změny se vždy v co nejbližší možné době zavádí do 

praxe. V této fázi nyní dochází v azylovém domě ke změnám, které se dotýkají přímo 

uživatelů, domovního řádu a každodenních věcí spojených s životem na azylové domě. 

     Protože úprava Standardů kvality aktuálně probíhá, čerpala jsem při uvedení do principů 

poskytované služby z materiálů, které byly vytvořeny na poradách, ale nejsou ještě oficiálně 

uvedeny v platnost. 

  

Princip dodržování lidských práv a ostatních právních předpisů - všichni pracovníci 

jsou ve vztahu k uživatelům tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem vázáni Listinou 

Základních práv a svobod a dalšími právními předpisy. 

Princip svobodné volby - každý uživatel si v konkrétní situaci musí sám zvolit způsob 

řešení své situace. Pracovníci mu mohou pouze navrhnout či doporučit možná řešení s 

tím, že ho upozorní na eventuální důsledky jeho jednání. 

 Princip mlčenlivosti - všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, 

které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.  

 Etický princip - všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem, který formuluje 

etické zásady v přístupu k uživatelům.  

 Princip návratu do běžné společnosti - s uživatelem je pracováno tak, aby se 

neprohlubovala jeho závislost na poskytovaných službách, ale naopak, aby se učil v co 

největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu.  

    Princip odbornosti 

- vzdělání a předpoklady pracovníků v přímé péči je v souladu se zákonem 

108/2006 Sb. 
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 Týmová práce personálu. 

- vzájemná komunikace – sdílení informací 

- koordinace práce 

- pravidelné porady 

- supervize 

- jednotný pracovní postup 

Princip rovného přístupu ke všem uživatelům 

- jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči 

- uživatelé dodržují všeobecně platná pravidla daná domovním řádem 

- všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti 

 Princip individuálního přístup k uživateli 

- je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a  

- jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady  

- je kladen důraz na jeho individuální potřeby 

   Princip flexibility 

- pracovník v přímé péči je schopný reagovat pružně na aktuální potřebu uživatele, 

věci neodkládá, je schopen v rámci možností přizpůsobit i své časové možnosti 

uživateli a především jeho individuálním potřebám 
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 5. CHARAKTERISTIKA KLIENTŮ, VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB AZYLOVÉHO 
DOMU 

 

     Lidé bez přístřeší mají hodně společného. Mají společnou jednu hlavní věc a to tu, že 

nemají kam jít, proto jsou v azylovém domě a snaží se tuto svou situaci nějakým způsobem a 

ve spolupráci se sociálním pracovníkem a příslušnými úřady řešit. Je ale důležité si uvědomit, 

že nebývá jediným problémem to, že nemají kam jít. Každý člověk má k tomu své 

specifikum, další problém, který bývá těžší vyřešit, než otázku přístřeší. V azylovém domě 

jsou důchodci, kteří nedosahují výší svého důchodu na domov pro seniory a nemají rodinu, 

která by se o ně postarala, lidé po výkonu trestu se záznamem v rejstříku trestů, jsou tam 

psychicky nemocní lidé, neschopni fungovat v životě samostatně bez toho, aby hrozilo riziko 

ohrožení sebe či společnosti, jsou tam lidé potýkající se se závislostí na alkoholu, na drogách. 

Jsou tam lidé všeho věku, vyznání, inteligence, mentality, vzdělání. A všichni jsou to lidí, 

kteří by bez pobytu v azylovém domě pravděpodobně skončili na ulici a ve squattech, dříve či 

později.  

     Podle hlavního problému, který znesnadňuje řešení situace konkrétního klienta, je možné 

rozdělit klienty azylového domu do několika skupin. Vytvořila jsem proto čtyři rizikové 

skupiny. Každá z těchto skupin se potýká s jiným problém v souvislosti s návaznou službou, 

pro který je nesnadné ( někdy nemožné ) najít řešení a alespoň zmírnit sociální dopad a situaci 

daného člověka. 

 

 5.1   Senioři 

 

     Klientů azylového domu, kteří jsou ve starobním důchodu je 23 z celkového počtu 105 lidí 

( 24% ) tzn., že starobní důchodci tvoří téměř ¼  obyvatel azylového domu. Bývá jim 

vyčleněno přízemí, kde nemusejí nikam do schodů a pohyblivost a schopnost péče o sebe 

bývá i otázkou, při přijetí do azylového domu. Člověk nesoběstačný, neschopný základní 

hygieny a ostatních běžných úkonů, by nemohl být přijat.  

     Velkým problémem u starobních důchodců bývá výše jejich důchodu. Až na výjimky 

většina klientů starobní důchod pobírá, ale málokdy v takové výši, aby jim vystačil pro přijetí 

do domova pro seniory. Častokrát by si ze svého příjmu mohli v domově pro seniory zaplatit 

pouze nocleh a stravu a nezbyla by jim doslova ani koruna. Ze zákona však musí každému 

člověku zbýt minimálně 15% z příjmu, takže pokud domov seniorů klienta přijme, musí mu 

snížit i tak už minimální taxy tak, aby mu zbylo 15% z čistého příjmu na osobní potřeby. Pro 
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domov pro seniory toto samozřejmě není ideální, obzvláště, když se jedná o nesoběstačného 

nebo problémového člověka. Častokrát i starobnímu důchodci je ukončena služba za 

nedodržení domovního řádu. Tito senioři se mají už jen málokdy kam vrátit, končívají tedy se 

statutem člověka bez přístřeší, žijí po azylových domech a pokoušejí se znovu získat místo v 

domově pro seniory či v domě s pečovatelskou službou.  

     Aby se zvýšily šance na přijetí do domova pro seniory, žádají uživatelé většinou o dávku 

příspěvek na péči. Pokud je jim v jejich žádosti vyhověno a začnou dávku čerpat, je to pro 

domov seniorů větší záruka a člověk se pro ně stává „perspektivnějším“ klientem. Bohužel, 

příspěvek na péči se nezapočítává do celkového příjmu klienta. V praxi to např. vypadá tak, 

že klient má starobní důchod 6 400,- Kč a příspěvek na péči II.stupně 4 000,- Kč, celkový 

příjem tedy tvoří 10 400,- Kč za měsíc. Vypadá to už jako poměrně slušná částka, že které by 

se dal domov pro seniory uhradit i by klientovi zbyly peníze na osobní potřebu, jako kapesné. 

Domov pro seniory si ale vyhrazuje právo na pobírání celého příspěvku na péči. 

Denní/měsíční taxa za ubytování a stravu tedy bývá klientovi vypočítávána z částky důchodu, 

tj. 6 400,- Kč. A zde nastává problém, protože při průměrné ceně v domově pro seniory za 

ubytování a stravu 240,- Kč/den, na to klient nemá šanci dosáhnout. Jako příklad slouží níže 

uvedený ceník služeb, který na svých webových stránkách zveřejnil Domov seniorů Vidim. 

               
Ceník služeb v Domově seniorů Vidim platný od 01.01.2008:11 
  

Služba (cena za den):   1 a 2 lůž.       3 a 4 lůž.          5 lůž.        6 lůž.  
Ubytování     130,-         120,-              110,-        100,- 
Stravování     140,-         140,-              140,-        140,- 
Celkem pobyt (denně):   270,-                260,-              250,-        240,-     
DS náleží celý příspěvek na péči. 

Ceník služeb je platný též od 01.01.2009 

 

     Dalším problémem bývá obsazenost domovů pro seniory a domovů s pečovatelskou 

službou. V dnešní době už je prakticky nemožné podávat žádost do domovů v Praze a doufat 

v přijetí alespoň do 2 - 3 let. Mimo Prahu už jsou podmínky lepší ( zde ale bývá zatvrzelost 

některých klientů, kteří odmítají na stáří opustit Prahu, ve které strávili celý život, jiní klienti 

to zase naopak vítají ), ale záleží na konkrétním domově, konkrétním přání samotného klienta 

a na všech možnostech. Pro přijetí bývá posuzován celkový zdravotní a sociální stav klienta   
                                            
11  http://dsvidim.cz/index.php?nid=4146&lid=CZ&oid=964760 
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( lépe se do domova seniorů dostane klient chodící, který sám vyjde schody do patra, než 

klient na invalidním vozíku, který potřebuje větší pomoc a pravděpodobně pokoj umístěný v 

přízemí ), záleží na tom, zda má rodinu a dobré zázemí, záleží na finančním příjmu. Některé 

domovy dodržují striktně pořadník, do kterého zakládají žádosti, tak jak jsou podávány, bez 

ohledu na individuální posouzení, jiné domovy naopak všechny žádosti individuálně posuzují 

a dá se říct, že si vybírají. 

     V azylovém domě se tedy uživatelé senioři potýkají především s těmito problémy, pro 

které není jednoduché je do domova pro seniory nebo domova s pečovatelskou službou 

umístit. Bohužel jsou tam i senioři, kteří jsou bez nároku na starobní důchod a žijí pouze 

z příspěvku na živobytí, popř. z částečného/plného invalidního důchodu. U těchto případů 

nastává velká otázka, co dělat dál. Protože ve chvíli, kdy nemá uživatel odpracované roky a je 

odkázán na dávku příspěvek na živobytí a popř. na dávku doplatek na bydlení, je prakticky 

bez šance dostat se do některého typu domova. Často jsou tito lidé i psychicky nemocní, 

z určité části nesoběstační a bohužel v této době zcela odkázáni na služby azylových domů. 

     Senioři začínají během posledních let čím dál více plnit kapacitu azylového domu Armády 

spásy. Jednou z prvních věcí, která se sepsání individuálního plánu s uživatelem dělá, je 

podávání žádostí o domov pro seniory/domov s pečovatelskou službou – pokud je ideální stav 

a klient pobírá důchod a příspěvek na péči a obě rozhodnutí o výměru má při sobě. Pokud ne, 

nastává poměrně zdlouhavá práce na získání příspěvku na péči, obstarání všech dokumentů a 

samotné podání žádosti. Častokrát situaci komplikuje to, že lidé bez přístřeší nemívají svého 

obvodního lékaře nebo ho mají mimo Prahu. Pro Prahu bývá záchranou obvodní lékař 

v Naději, organizaci, která se také zabývá pomocí lidem bez přístřeší a který je ochotný 

přijímat stále nové zájemce a potvrdit jim po řádném vyšetření i žádost do domova. Po podání 

žádosti následuje dlouhá doba čekání na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a následně na 

telefonát, že se uvolnilo místo. 

     Senioři jsou tedy především velmi dlouhodobými uživateli služby azylový dům. Na rozdíl 

od ostatních uživatelů jiného věku a typu, kteří často střídají azylové domy z nejrůznějších 

důvodu, senioři zůstávají a čekají. Bohužel v podmínkách, které podle mého názoru nejsou 

vhodné pro člověka na sklonku života. Nic jiného ale nezbývá. U těch „perspektivnějších“ 

seniorů, kteří mají ten příjem, se hlavně čeká. Ale u seniorů, kteří vybočují, nesplňují 

podmínky, jejich příjem je malý nebo příspěvek na péči zcela chybí, to bývá velkým 

problémem a tito lidé bohužel bývají v azylovém domě na dožití anebo tráví poslední léta 

svého života v neustálém „boji“ o místo v domově pro seniory či v domově s pečovatelskou 

službou. 
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 5.2   Mladí dospělí do 26 let ( problémoví uživatelé drog ) 

 

     Mladí lidé od 18 do 26 let pomalu začínají tvořit další velkou skupinu uživatelů azylového 

domu Armády spásy. Ze 105 uživatelů je 17 uživatelů ve věku do 26 let ( 18% ) a v drtivé 

většině jde o drogově závislé. V současnosti dochází v Armádě spásy i ke specifikování cílové 

skupiny a domovního řádu, protože už začíná být nutné brát v potaz i drogově závislé a 

upravit domovní řád i společné soužití pro všechny. Největší příval mladých dospělých bývá 

především v zimním období, jinak tato skupina preferuje především život ve skupinách ve 

squattech. Často také přicházejí, když začnou či dokončí léčbu v centrech pro drogově 

závislé, jako je Drop – in a Sananim.  

     Tito uživatelé většinou žijí ze sociálních dávek hmotné nouze a jen výjimečně pracují. 

Pokud už mají započatou léčbu v některých z center zabývajících se drogovou problematikou, 

je to velká výhoda, spolupráce bývá snazší a účelnější, než když drogová závislost ještě není 

řešena a uživatel ji ani řešit nechce. Pracovníci Armády spásy také nemají možnost jak 

uživateli drogy dokázat, v současnosti ještě nemají k dispozici testy na drogy.  

     Často také přicházejí lidé po ukončení léčby závislosti, nejčastěji po roce stráveném 

v terapeutické komunitě. Žádná ze služeb, jejichž klienti jsou drogově závislí, totiž není 

pobytová, jsou pouze ambulantní, což potvrzuje článek, který vyšel v únoru v odborném 

časopise Sociální služby. „V současnosti v České republice platí, že bezdomovci zneužívající 

návykové látky takřka nemají možnost ubytovat se, což jistě není optimální stav ani žádoucí 

vizitka české sociální práce.“12 Pokud tedy klient léčící se ze závislosti nechce být dál na 

ulici, zbývají mu většinou jako možnost bydlení pouze azylové domy. Málokdy je situace 

v rodině taková, že rodiče přijmou zpět své dítě, které se léčí a velmi často by ani samotný 

klient zpět k rodině nešel. Udržují většinou pouze písemný kontakt, pokud vůbec. Pokud 

nechtějí klienti abstinovat sami, měla by jejich první cesta směřovat na detoxikační oddělení a 

poté na léčbu závislosti, která bývá na psychiatrické klinice. Pro toho, kdo chce, je tu možnost 

komunity, která bývá zpravidla na rok. Dá se říct, že toto jsou jediné pobytové služby pro 

drogově závislé, ale jsou časově velmi omezené. Všechny ostatní služby už jsou pouze 

ambulantní. 

     Do azylového domu Armády spásy tedy často přicházejí lidé po ukončení léčby nebo po 

ukončení terapeutické komunity. Rodinné vztahy jsou až na výjimky u lidí bez domova 

prakticky bez kontaktu, neexistují. Mladému člověku, který odejde z léčení najednou tedy 

                                            
12 Táňa Faltisová; odborný časopis Sociální služby: Možnosti pomoci uživatelům drog bez domova , s.17 
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zůstanou prázdné ruce, musí se jít nahlásit na úřad práce a zažádat o sociální dávky. Azylový 

dům Armády spásy pro ně bývá přestupní stanicí, do doby, než si najdou odpovídající 

zaměstnání, ubytování a začnou fungovat ve společnosti sami. Toto ale bývá ideální stav, 

který se málokdy daří naplnit. Armády spásy není ideální místo pro člověka, který se z drog 

léčí nebo už je vyléčen a snaží se postavit na vlastní nohy. Záleží zde především na 

individualitě a vůli jedince, ale není to ideální prostředí, naopak, je to prostředí, které stahuje 

a inklinuje člověka zpět, ke starému způsobu života. 

     Bohužel, v současnosti se pro uživatele drog žádná pobytová služba ( mimo komunity ) 

nenabízí.  

 

 5.3   Uživatelé s dluhy 

 

     Častým problémem pro uživatele azylového domu bývají dluhy. Z celkového počtu 105 

uživatelů se 20 z nich (  21% ) potýká s celoživotní zadlužeností. Řádově hovoříme o dluzích, 

pohybujících se v částkách vyšších než 200 000,- Kč. 

     Často se stává, že poté, co uživatel začne v azylovém domě spolupracovat, od počátku, 

např. vyřídí si doklady, sociální dávky, začne opětovně získávat pracovní návyky a začne 

pracovat alespoň brigádně, poté si najde trvalé zaměstnání na hlavní pracovní poměr a začne 

se aklimatizovat, začíná znovu společensky žít a tvořit přátelské či partnerské vazby. Ve 

chvíli, kdy se často zdá jako posledním krokem odejít do nějakého typu vlastního bydlení        

( podnájem, ubytovna… ), dostihnou uživatele dluhy, které nadělal v době, kdy žil na ulici. 

V převážné většině jsou to dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, u Dopravních podniků 

a půjčky s mnohonásobnými úroky u nejrůznějších společností. Dále to bývají především 

dluhy na alimentech, dluhy získané na soudních výlohách, na nezaplaceném nájemném, u 

mobilních operátorů. Velká většina uživatelů se dluhy nechce zabývat až do doby, kdy jim 

vezme plat exekuce. Pak následuje zděšení, zloba a období sepisování seznamů dluhů, 

zjišťování dlužných částek a sepisování a žádání o splátkové kalendáře. Bohužel, i pokud se 

podaří podchytit opravdu všechny dluhy, uživatel se svým čistým příjmem ( po uhrazení 

všech dlužných pohledávek a zaplacení ubytování na azylovém domě, popř. i stravy ), který 

mu zbude, dostává opět na životní či existenční minimum. V tento moment by uživatel už 

nezvládl platit si ubytování v komerční sféře, jako je ubytovna či podnájem. Vše se odvíjí od 

výše celkového dluhu ( po sečtení všech dlužných pohledávek ). Pokud je celková dlužná 

částka nižší a je reálné, že v poměrně krátké době ( 2 – 3 roky ) by mohla být uhrazena, za 
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předpokladu, že si uživatel udrží zaměstnání i vůli pravidelně splácet, nebývá problém, 

uživatel je totiž i motivovaný dále splácet, protože vidí nějaké východisko a možné řešení své 

situace, není dluhem zatížen celoživotně. Takových uživatelů je ale bohužel minimum a 

splácení dluhů nebývá jejich hlavním problémem ( tím je pak např. drogová či alkoholová 

závislost, psychický stav, věk… ). Bohužel, většina zadlužených uživatelů patřících do této 

skupiny, je zadlužena tak, že mají nastavený systém splácení na celý život. A penále jim 

neustále rostou. Nastává tedy otázka, jaká je perspektiva pro takového uživatele a jaké jsou 

jeho další možnosti. Komerční ubytovnu si při takové frekvenci splácení dovolit nemůže a 

azylový dům bývá zpravidla nejdéle na 1 rok. Samozřejmě s možností pobyt prodloužit, 

pokud je důvod.  

     Uživatel tedy sice chodí do práce, dluhy splácí, ale neustále má nad sebou hrozbu toho,  že 

bydlení má zajištěné pouze dočasně a vidí to, že v horizontu několika desítek let,  ne – li celý 

život, to bude stejné. Ztrácí tedy motivaci, chuť a nemá cíl, naopak se v něm často vzbuzuje 

chuť všeho nechat a vrátit se ke starému způsobu života, na ulici či na sociální dávky a mít 

svobodu. Z pohledu uživatele to bývá tak, že ač by žil ze sociálních dávek a na ulici či na 

azylovém domě, tak by měl pořád více svobody a větší klid, než když je v zajetí termínů 

splátek, které nekončí a v konečném důsledku je na tom finančně stejně, jako by pobíral 

sociální dávky hmotné nouze. 

     Jedním z možných východisek pro takto zadluženého uživatele bývá insolvenční řízení, 

tedy vyhlášení osobního bankrotu. Je to jedna z možností řešení, která ale nebývá moc často 

využívána, především kvůli nutnosti „zálohy“, která bývá ve výši 20 000,- Kč a také kvůli 

podmínce, aby uživatel, který žádá, nebyl minimálně 5 let trestaný za majetkový trestný čin. 

Pokud by klient výše uvedené podmínky splnil a podal návrh na zahájení řízení, byl by 

zařazen do insolvenčního řízení kde by věřitelé měli možnost uplatnit své pohledávky, které 

by byly sečteny a z nově vzniklé celkové dlužné částky, by uživatel musel uhradit 30% ( byla 

by mu dána exekuce na plat, zbylo by mu pouze životní minimum ). Zbylých 70%, tedy celá 

zbývající částka, by byla odpuštěna. Celé insolvenční řízení je velmi náročný a zdlouhavý 

proces s nejistým výsledkem, protože ne každý je schopný nastavenými podmínkami projít. 

Pokud je ale vše v pořádku a osobní bankrot je vyhlášen, tak po několika letech ( podle výše 

celkového dluhu a výše platu, ze kterého je exekučně částka strhávána ) je klient dluhů 

zbaven a má velmi dobrý prostor pro to, aby začal v životě znovu, bez závazků.    

     Bohužel, tato cesta bývá pro doživotně zadlužené lidi jedinou možností jak svou situaci 

vyřešit, ale ne každý chce této možnosti využít a hlavně ne každý může splnit stanovené 

podmínky a insolvenčním řízením projít. 
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 5.4   Uživatelé s kumulujícími a na sebe navazujícími dlouhodobými problémy 

 

     Na azylovém domě by se dalo označit 26% uživatelů ( 25 uživatelů ze 105ti ) jako 

neperspektivní pro pracovní i společenský trh. Jsou to lidé, pro které se jen velmi těžko hledá 

místo, kde by se mohli uchytit, a to i za předpokladu, že nehovoříme pouze o práci, ale 

alespoň o místě, kde by mohli žít a nějakým směrem se realizovat. 

     Zdravotní stav bývá pro lidi bez domova poměrně velkým kamenem úrazu. Na azylovém 

domě se nacházejí lidé každého věku, kteří mají problém kvůli svému zdravotnímu stavu najít 

si práci a často i nějaký typ vlastního bydlení ( pokud by měli z čeho vlastní bydlení 

financovat ). Často to bývají problémy s páteří, s chůzí ( berle, kulhavost ). 

     Psychický stav. Problém, se kterým se potýká valná většina klientů, které by mohli spadat 

do této skupiny. Opět platí to, že to jsou klienti každého věku, mladší, střední i pozdní věk. 

Psychické poruchy jsou ty nerůznější, od schizoidních poruch, poruch osobnosti až po  

schizofrenii, demenci ( nejčastěji symptomatická – alkoholová ) či obsedantně-kompulzivní 

poruchy.   

     Věk. S problematikou věku se potýkají muži i ženy, převážně od 45 let až do doby, než 

mohou jít do starobního důchodu ( často i předčasného ). Bohužel, v dnešní době, kdy bývá 

problém najít kvalitní zaměstnání, alespoň průměrně ohodnocené, i pro mladého  člověka 

s vysokou školou, tím víc to bývá problém pro „starší“ lidi bez domova, kteří mají často 

pouze se základní vzdělání, či jsou vyučeni v nějaké oboru ( muži hlavně v technickém ), tím 

se jejich šance na získání zaměstnání snižují, nehledě na fakt, že i přes vyučení v některém 

z oborů mohou uživatelé jen zřídka kdy doložit praxi. Spíše dokládají seznam jiných 

zaměstnání, či brigád, které kdy absolvovali, ale bývají bez zkušeností. Muži nad 45 let 

najdou v dnešní době a konkrétně v Praze zaměstnání nejlépe u firem, zajištující ostrahu nebo 

na jaře, kdy se začíná stavět a nabírají se pomocní dělníci. Dále také nejčastěji pracují 

v potravinových řetězcích jako skladníci, doplňovatelé zboží apod. Pro ženy nad 45 let bývá 

sehnat práci mnohem horší. Nejčastěji využívají možnosti úklidů a to jak na pozici uklízečky 

v nějaké formě, tak i jako metařka na ulici.  

     Není výjimkou stav, kdy se tyto problémy jako věk, zdravotní a psychický stav navzájem 

prolínají, málokdy se klient potýká pouze s jedním z těchto problémů. Ve chvíli, kdy je na 

azylovém domě nezaměstnaný muž, kterému je 55 let, má základní vzdělání a zdravotní 

omezení ( např.berle, po amputaci končetiny ), tak má minimální šanci na to, že bude ještě 

někdy zaměstnán. Stejně tak jako člověk, jehož psychický stav často ani zaměstnání 
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nedovoluje ( rozvinuté a nepodchycené poruchy osobnosti, demence… ) a kde by fakt, že by 

došlo k zaměstnání nemusel být bezpečný jak pro samotného jedince, tak i pro společnost. 

     Pro tyto lidi sociální služby, které by minimálně zmírnily určitou bezvýchodnost situace, 

zcela chybí. Živoření v azylovém domě a čekání na starobní důchod či na domov se zvláštním 

režimem, což může trvat roky, není vůbec žádným řešením, naopak, je to řešení díky kterému 

tito lidé pouze přežijí. Není to ale ideální ani, protože azylový dům nemá kapacitu, odbornost 

ani personál, který by mohl a dokázal pracovat kvalitně s psychicky nemocnými. A azylový 

dům není ani ideálním prostředím pro ty, kteří v něm roky čekají na dobu, kdy bude možné 

odejít do některé z návazných služeb, jako domov s pečovatelskou službou, domov seniorů. 

Pokud to vůbec bude možné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 42 - 



 6.   CHARAKTERISTIKY A ROZHOVORY 

 

     Charakteristiky spolu s rozhovory jsem vytvořila ve spolupráci s jednotlivými klienty, na 

které je práce zaměřena. Před každou charakteristikou je velmi stručná vizitka klienta, 

následuje charakteristika, rozhovor a nakonec stručný závěr o aktuální situací a budoucí 

spolupráci spolu s možným východiskem řešení, pokud existuje. 

     

 6.2   PANÍ D. 

 

Věk: 34 let 

Doba pobytu v azylovém domě: 4 roky 

Hlavní problém: dluhy 

 

Charakteristika 

     V roce 2006 přišla paní D. do azylového domu Armády spásy po domluvě s pražským 

centrem pro drogově závislé, s Drop – inem . Paní D. za sebou má dlouhou drogovou 

minulost, brala pervitin i heroin, byla několikrát zavřená ve výkonu trestu, převážně za 

výtržnictví a krádeže. Vždy po návratu z vězení, žila ve squatech různě po celé Praze, občas 

přespala na noclehárně a navštěvovala Drop – in i jiná centra pomáhající drogově závislým. 

Má dvě děti, dceru a syna, ale ani o jedno se nikdy nestarala, syna navštěvovala asi dva roky v 

kojeneckém ústavu, ale potom ho dala k adopci a o dceru se teď stará její sestra, která ji má v 

péči jako pěstounka. 

     Když v roce 2005 přišla do Armády spásy, byla už rok „čistá“ ( tedy nebrala už rok drogy ) 

a pracovala v Drop -inu jako uklízečka, za minimální plat, který stačil maximálně na úhradu 

ubytování v azylovém domě, protože už v tu dobu jí strhávali z platu alimenty na syna. 

V roce 2006 začala léčbu žloutenky typu C a začala hledat zaměstnání, které by ji lépe 

uživilo, i přesto, že probíhala léčba interferonem. Po delších peripetiích a zkoušení 

nejrůznějších brigád se jí podařilo uchytit se jako metařka a získala tak práci na hlavní 

pracovní poměr, i přes záznam rejstříku trestů. Léčba žloutenky dopadla dobře, interferon 

vysadila a držela si zaměstnání a bydlení na azylovém domě.  

Začala dlouhodobá spolupráce, kdy se paní D. snažila dát vše do pořádku, začala si vyřizovat 

splátkové kalendáře, ale bohužel ve většině případů už pozdě, byla jí uvalena exekuce na plat 

kvůli obrovskému dluh u zdravotní pojišťovny a u dopravních podniků. 
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     Paní D. v současnosti stále splácí dluhy, chodí do práce a bydlí na azylovém domě. Snaží 

se udržet kontakt se dcerou i se sestrou. Díky dluhům, které narostly do velké výše, bohužel  

současnosti nemá moc jiných možností. Nemůže si dovolit ani komerční ubytování v podobě 

ubytovny, pokud chce dál splácet dluhy tak, jak má nastaveno.  

     Pro paní D. je jedinou možností osobní bankrot s návrhem na povolení oddlužení, jehož 

vyhlášení ale v horizontu několika let, kvůli předchozímu odsouzení paní D. za majetkový 

trestní čin. Je otázkou, zda jí vyhoví a bankrot umožní, paní D. je v kontaktu s právníkem 

z občanského sdružení, který jí v této věci poskytuje bezplatné právní poradenství.  

 

Rozhovor 

Paní D., už dlouho bydlíte na azylovém domě Armády spásy, jste tam spokojená? 

Tak spokojená… Sem tady spokojená, nemám kam jinam jít. 

 

Máte velké dluhy. Je reálné, že se Vám je někdy podaří splatit? 

Ne. Mám jich moc. A nechtějí mi povolit to, jak se to jmenuje… víte co myslím, na to 

oddlužení. Osobní bankrot! Právnička říkala, že o ten já zatím žádat nemůžu, protože jsem 

byla trestaná. 

 

Takže do budoucna byste chtěla požádat o vyhlášení osobního bankrotu? 

Tak co mi zbejvá. Mám dluhy strašně velký, tak jak je splácím teď, bych je už splácela celej 

život. A ani teď si nemůžu vyskakovat, zbude mi akorát na nájem a na jídlo. Je pravda, že se 

snažím šetřit i něco stranou, ale když ono mi pořád chodí další exekuce. 

 

Myslíte, že bydlení někde na ubytovně nebo s někým v podnájmu, byste finančně 

neunesla? 

No teď určitě ne. Ubytovny jsou moc drahý, natož nájem! Mě nezbude po zaplacení nájmu 

v Armádě skoro nic, všechny splátky si nechávám strhávat z účtu. Ale tak chtěla bych, někdy, 

až to půjde, jít bydlet jinam. To víte, že bych chtěla. Já už jsem tady z toho někdy unavená a 

mám toho plný zuby, plný! Furt se to tady hádá, štěká, kradou si jídlo, já už na to někdy 

nemám nervy. Ale snažim se nikoho si nevšímat. 

 

Vedete si ale moc dobře. Chodíte pravidelně do práce, splácíte všechny dluhy, už 

neberete drogy, ani neděláte nic, co by Vás dostalo zpátky do vězení. Jste na sebe 

alespoň trochu pyšná? 
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No tak, sem ráda, že je to aspoň tak, jak to je. Já bych už nechtěla zpátky na ulici, nechtěla! 

Ani do kriminálu! Jen je to někdy těžký… Občas mám chuť za na péčko ( pozn. Pervitin ), ale 

ne, nedám si ho, ani už nechci. Zas bych se do toho dostala a nevim jestli už bych zas zvládla 

přestat a zase začít na všem dělat.  

 

Co byste teď nejvíc potřebovala, co by Vám pomohlo? 

Prachy, ať můžu zaplatit všechny dluhy ( směje se ). 

 

Opravdu byste zaplatila všechny dluhy, kdybyste měla tu možnost? 

Hned. Kdybych ty prachy měla, okamžitě by šly na dluhy, ať mám od toho pokoj, zaplatila 

bych to a byl by klid, už by po mě nikdo nic nechtěl a já bych mohla žít z vejplaty normálně, 

jako každej. 

 

A je ještě něco co by Vám pomohlo teď, kromě peněz? 

Nevim. Asi kdybych měla jít kam bydlet, jinak, třeba do ňákýho bytu, kde bych byla jen já. 

Tady je nás na patře několik, i pokoje máme po několika.  

 

Vás plán do budoucna je tedy dál splácet dluhy, chodit do práce a za čas zkusit požádat 

o osobní bankrot? 

Jo. Víte co, s tím bankrotem to ale bude těžký. Je ale zas jediná možnost, tak bych to zkusila. 

Tam zaplatíte jen menší část dluhu, sice než to zaplatíte, tak vám dají minimum, to bude ještě 

zajímavý, ale pak vám prostě tu větší část dluhy odpustěj a vy jste čistá.  

 

Závěr: Paní D. je v současnosti psychicky připravená na návrat do běžné společnosti, 

z důvodu vysokých dluhů si to ale nemůže dovolit. Spolupráce se klíčovým sociálním 

pracovníkem v azylovém domě se bude dál ubírat k setrvání ve splácení dluhů, udržení si 

zaměstnání a snaze zajistit vhodný typ ubytování mimo azylový dům, např. o sociální byt. 

Především se ale spolupráce bude soustředit za pár let na insolvenční řízení a vyhlášení 

osobního bankrotu. Pokud by se to podařilo a paní D. v insolvenci uspěla, požádala by 

nejspíše Armádu spásy o výjimku a pomoc při překonání několika let, kdy by žila z životního 

minima a veškeré její příjmy by šly na splátku 30% celkové dlužné částky. Bohužel, toto 

řešení je velmi nejisté a v horizontu několika příštích let, je zde tedy riziko, že paní D. bez 

vidiny řešení nebude takto dlouhodobě motivována a navržený plán se nepodaří. 
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 6.2   PAN K. 

 

Věk: 71 let 

Doba pobytu v azylovém domě: 2 roky 

Hlavní problém: bez nároku na starobní důchod a příspěvek na péči, psychický stav 

 

Charakteristika 

     Pan K. přišel do Armády spásy v Praze v roce 2004. Nebyla to jeho první návštěva, 

předtím se protloukal po azylových domech a noclehárnách již řadu let, do té doby co ho 

propustili z psychiatrické léčebny. 

     Pan K., narozen v roce 1939, strávil prakticky celý život v koloběhu různých zařízení, 

snad jen s výjimkou svého mládí, o kterém moc nemluví. Jeho hlavní vzpomínky jsou na 

psychiatrickou léčebnu v Havlíčkově Brodě, dál už nevzpomíná, občas na maminku s 

tatínkem. Pan K. byl za totalitního režimu zbaven svéprávnosti a umístěn do Domova 

důchodců v Havlíčkově Brodě. Nejsou záznamy o tom, jak dlouho v DD žil, ale v roce 1987 

byl přemístěn do Psychiatrické léčebny v H. Brodě a z H. Brodu za několik let do 

Psychiatrické léčebny v Želivech. Tam setrval až do roku 1997, kdy byla tato Psychiatrická 

léčebna zrušena a navrátili ho zpět do H. Brodu. V roce 1998 mu byla navrácena svéprávnost 

a byl také propuštěn. Od té doby žil na ulici, po noclehárnách a po nejrůznějších azylových 

domech. Nikde nevydržel dlouho, často ho propouštěli a hledali mu bydlení jinde, v 

podobném typu služby. Pán byl v té době bez nároku na invalidní důchod, začal tedy pobírat 

sociální podporu životního minima. 

     Pan K. má schizoidní poruchu osobnosti a autistické rysy, hromadí vše co se dá, včetně 

jídla, je velmi šetrný. V době, kdy pobíral sociální dávky, si je začal šetřit, žil na ulici, pouze 

v zimě občas na noclehárně a stravoval se zpravidla vším, co našel, především jídlem z 

popelnic. V této době se mu tedy povedlo našetřit si na vkladní knížku poměrně velký obnos 

peněz. Zhruba od roku 2003 začal zase žít po azylových domech a chráněném bydlením, 

mimo jiné i ve Fokusu, kde byl pro velké neshody a nemožnost snesitelnosti se se 

spolubydlícím doporučen na Armádu spásy. 

     Od roku 2004 tedy začala spolupráce s panem K., nejdříve bydlel alespoň na noclehárně 

Armády spásy a poté přešel na azylový dům. Je bez nároku na starobní důchod, za celý život 

má odpracováno asi 1 – 2 roky, jinak žil po nejrůznějších zařízeních a léčebnách. V roce 2008 

přišel také o dávky hmotné nouze, Praha je už odmítla vyplácet a byl odkázán na Havlíčkův 

Brod, podle svého trvalého bydliště. Bylo zažádáno tedy tam, ale nastal problém při přiznání 
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ušetřené částky na vkladní knížce – hmotná nouze mu okamžitě přestala být vyplácena.  

Od té doby pan K. spolu se sociálním pracovníky Armády spásy stále řeší dávky hmotné 

nouze, z našetřených úspor platí ubytování, ale tyto úspory se rychle tenčí, i přes značnou 

šetrnost pana K. Podle nejnovějších informací to vypadá, že se podařilo znovu získat sociální 

dávky příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. I na Armádě spásy, kde může čerpat 

celodenní stravu, stále vybírá popelnice a uschovává si u sebe staré a zkažené jídlo, schovává 

si každý sáček a využívá ho na uskladnění ostatních svých věcí. Nikdy nic nevyhazuje, vše 

má pečlivě propočítané a když se dostane ke slovu dlouze vypráví stále dokola svůj příběh s 

velkými detaily, včetně čísla popisných, přesných jmen a titulů jednotlivých osob, se kterými 

se za celý svůj život setkal. Mluví velmi spisovně a používá často honosné slovní obraty. 

V současnosti je pan K. už starším pánem, na azylovém domě si už zvykl a bere ho za svůj 

domov, přestože vzhledem ke svému psychickému a zdravotnímu stavu, by tam neměl být, 

naopak, měl by spíše být například v Domově seniorů s pečovatelskou službou, nebo 

v domově pro seniory se zvláštním režimem. Ovšem, na domov seniorů je nedostatek financí 

a domovy se zvláštním režimem, na které by snad měl finančně dosáhnout, mají zoufale plné 

pořadníky a jsou stále plné, vzhledem k faktu, že jich je v České republice pouze pár. 

S panem K. se teď povedlo získat sociální dávky a během dvou měsíců je v plánu zažádat o 

příspěvek na péči. Pokud bude příspěvek na péči přiznán, mohlo by to hrát pozitivní roli při 

žádosti o domov seniorů, přestože ani s příspěvkem na péči to nebude ideální stav a pan K. 

nebude ani zdaleka dosahovat na ceníky, které jsou dané individuálně každým domovem. Na 

azylovém domě ale není ideální prostředí pro psychicky nemocného člověka, stává se terčem 

posměchu od ostatních uživatelů nebo nejčastěji s ignorací. Zdravotní stav pana K. se navíc 

v poslední době zhoršuje, častěji mívá epileptické záchvaty. 

 

Rozhovor 

Pane K, vy jste za celý svůj život prostřídal několik psychiatrických léčeben, nakonec 

Vám svéprávnost po roce 98 vrátili. Co máte teď v plánu? 

Já jsem byl dlouhá léta v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě, tam to bylo strašné, 

jedna verbež vedle druhé, na člověka jen kašlali, já jsem si ale všechno uměl spočítat… 

 

Ano, to je pravda. A potom Vás z léčebny v Havlíčkově Brodu propustili, co jste dělal 

potom? 

Potom, dlouhá léta už jsem v Praze, ve velké Praze, kde bojuji o to, co mi náleží. Navštěvuji i 

kurátora pro Prahu X, pana XY, sídlícího na adrese XY, který mi velmi pomáhá, je to člověk 
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na svém místě. Pomohl mi vyřídit ještě s panem XY, který má sídlo na adrese XY sociální 

dávky hmotné nouze, které jsou potřebné pro lidi, jako jsem já. 

 

A kde jste žil, pane K., když Vás z léčebny propustili? 

Potom co se povedlo získat sociální dávky, jsem žil jak se dalo. Je důležité šetřit a být šetrný, 

schraňoval jsem tedy co nejvíce peněz ze státního sociálního systému, abych měl dostatek 

potřebných mincí vždy u sebe. 

 

A kde a za co jste žil, pan K.? Co jste jedl? 

Žil jsem, no kde se dalo, svého času jsem navštěvoval v Praze popelnice, nevěřila byste, jaké 

potraviny tam lidé vyhazují! Chléb, mléko, sýry a dokonce i maso a zeleninu… Také jsem 

přespával v noclehárně v Sv.Terezy v Charitě hlavního města Prahy sídlící na adrese XY, také 

v občanském sdružení Naděje, které se nachází na adrese XY a již dlouhá léta přespávám na 

noclehárně v Armádě spásy.  

 

Sociální dávky Vám byly odebrány, protože jste z nich našetřil hodně peněz… 

Já spořím, celý život spořím. Nikdy byste nevěřila, co se Vám všechno bude hodit, například 

tento obal od kávy XY, vidíte? Dříve v něm byla instantní káva ( pozn. Pak K.ukazuje 

prázdný, naprosto čistý obal od kávy, ve kterém má uložený občanský průkaz, kartičku 

zdravotní pojišťovny a další doklady ). Naspořil jsem tedy větší finanční obnos, to ale může 

udělat každý. Já tvrdou měnu nikdy neházel do automatů jako ta verbež, já ji spořil a 

stravoval jsem se výborným jídlem, které jsem našel na ulici. 

 

Teď Vám sociální úřad ale nově přiznal dávku příspěvku na živobytí a doplatek na 

bydlení, dlouho jste o tyto dávky usiloval, máte radost? 

Ano, paní XY s adresou XY mi poskytla tyto dávky ze systému státní sociální podpory, 

v Armádě spásy už budu tedy hradit pouze stravu, je to dáma na svém místě, velmi sečtělá a 

rozumná, paní XY. 

 

Pane K. a myslel jste na budoucnost? Nechtěl byste se ubytovat v nějakém Domově 

důchodců? 

Domov důchodců chce vždy velký finanční obnos, já pro tuto službu, která si říká sociální 

nejsem dostatečně solventní, ale pan XY z městské části Prahy X mi už před léty podal žádost 

do Domova důchodců v Terezíně, to je velmi známé místo, ale nechtěli mě tam přijmout, 
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jelikož jsem neměl dostatek finančních prostředků na hrazení stravy a ubytování každý den. 

No, tak to vidíte.  

 

Závěr: V případě pana K. je v nejbližším plánu podat žádosti do více domovů pro seniory 

s prosbou o výjimku a o pomoc a oslovit obec podle trvalého bydliště pana K. se stejnou 

žádostí o pomoc při zajištění důstojného prožití stáří, tedy nejspíše také o zajištění místa 

v domově pro seniory. Tyto vyhlídky jsou ale všechny velmi nejisté, pro domov seniorů pan 

K. nesplňuje žádné podmínky, pokud by byl přijat, byl by to spíše projev velkorysosti a velké 

solidarity domova pro seniory. Nejvíce by panu K. mohla pomoci obec dle trvalého bydliště, 

která má přímo povinnost se o svého občana postarat. 

 

 6.3   PAN J.  

 

Věk: 63 let 

Délka pobytu na azylovém domě: 4 roky ( od posledního ukončení pobytu za alkohol ) 

Hlavní problém: nízký příjem z částečného invalidního důchodu, mizivá šance na 

získání zaměstnání – neperspektivní věk 

 

Charakteristika 

     V roce 1999 pan J. ( narozen v roce 1946 ) poprvé vyhledal pomoc Armády spásy, 

bezprostředně potom, co přišel díky neplacení nájmu o byt. Byt byl v družstevním vlastnictví 

a poté, co pana J. vyhodili, tak převzali dluh na sebe. Pan J.z toho vyšel dobře, nebyl zatížený 

žádným dluhem, který by musel splácet, ale zůstal bez střechy nad hlavou a s příjem, který 

tvořily sociální dávky hmotné nouze. Byl zaevidovaný na úřadu práce. V Armádě spásy byl 

nejprve přijat v roce 1999 na Nácvik pracovních dovedností do kuchyně, ale spolupráce se 

neosvědčila, pan J. začal hodně pít a byla mu navržena protialkoholní léčba. Přes prvotní 

odmítání pan J.nakonec souhlasil a v roce 2001odcházel do Psychiatrické léčebny v 

Bohnicích s tím, že se může vrátit do Armády spásy na azylový dům, ale na léčení nakonec 

nedorazil. 

     Do Armády spásy se vrátil zpět za rok, v roce 2002 a spolupráce začala znovu, byl mu 

přiznán částečný invalidní důchod a pan J. se i rozhovořil o své rodině a přiznal, že má dvě 

dcery, které žijí také v Praze, vztahy ale moc nefungují, dcery ho nechtějí vídat. Přesto, že by 

nejspíše rád kontakt navázal, tak se zatvrdil a odmítal vše. 
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     V roce 2003 se začaly znovu objevovat problémy s pitím a pan J. po vzájemné dohodě 

odešel na ubytovnu, kde vydržel měsíc než přišel znovu požádat o azylový dům s tím, že už to 

myslí opravdu vážně, začne se léčit a pracovat na sobě. Za týden byl jeho pobyt ale znovu 

striktně ukončen, kvůli desolátnímu stavu, ve kterém pan J. přišel v noci na pokoj a byl opilý, 

pokálený a neschopný chůze. Znovu odmítl léčbu v protialkoholní léčebně v Bohnicích a 

odešel údajně na azylový dům v Naději. 

     Problémy s alkoholem, kvůli kterému muselo následovat ukončení se ještě několikrát 

opakovaly, až v roce 2006 byl pan J. schopný se znovu řádně ubytovat na azylovém domě 

Armády spásy, hradit z částečného invalidního důchodu ubytování a stravu a spolupracovat se 

sociálním pracovníkem. Nikdy zcela neodboural alkohol a nestal se z něho abstinent, ale 

frekvence jeho pití se prodlužovaly a jeho stavy byly lepší. Naučil se na sobě opilost nedat 

znát a v klidu odešel spát. Několikrát byl ještě vyloučen, ale vždy jen na pár dní. Spolu se 

sociálním pracovníkem podal žádost do Domova pro seniory ve Sněženkově a našel si na 

azylovém domě i přítelkyni. Poměrně hodně se zklidnil a začal řešit své věci. Ambice na 

zaměstnání už neměl, chodil jenom uklízet ulice jako metař. 

     Vzhledem ke svému nízkému invalidnímu důchodu pan J. čeká, až bude moci požádat o 

starobní důchod, se kterým by si mohl finančně polepšit a podat žádosti o přijetí i do jiného 

domova důchodců, než je Sněženkov. Pan J. by nejspíše nesplňoval kritéria pro poskytnutí 

příspěvku na péči, je zdráv a až na špatnou výslovnost, která stěžuje komunikaci s ním, je bez 

problému a čilý. Je tedy otázkou jak velký starobní důchod bude pobírat a hlavně jestli mu 

bude stačit na uhrazení taxy domova seniorů, zvláště ve chvíli, kdy nebude pobírat příspěvek 

na péči. 

     Na azylovém domě už si vytvořil svůj životní styl a pravidelné návyky, chodí si 

přivydělávat 1 x za 14 dní na brigádu na zametání městských částí v Praze, plní si své 

povinnosti a nejsou s ním žádné problémy. Rád má všechno vyřízené a bez problémů, věci 

neodkládá.  

 

Rozhovor 

Pane J, co Vás přivedlo na Armádu spásy? 

No, já sem přišel o byt, no, neplatil sem nájem, tak mě vystěhovali. To víte, platit musíme 

všichni, to se jinak nedá, že jo.  
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Pane J. vy momentálně čekáte do léta, kdy si budete moci vyřídit starobní důchod? 

Ano, ano, to čekám, slíbili mi na té České správě sociálního zabezpečení, tam sem byl, že tam 

mám v létě přijít, se všema dokladama a zápočtovýma listama a podáme tu žádost. Tak jsem 

zvědavej, no. 

 

Co budete dělat potom, až budete starobní důchod pobírat? 

No potom, potom, budu tady, na Armádě spásy a budu čekat na domov důchodců. Pani 

sociální říkala, že pak podáme žádosti i jinam, kde je to rychlejší a kde by mě vzali dřív, no, 

tak uvidíme, ono tady v Praze všechno moc trvá, to je pravda. Ale tak co se dá dělat, už je to 

tak, nějak to zvládneme. 

 

Co vám teď chybí? Kdybyste mohl, co byste si přál? 

Já? Ale prosim Vás, mě nechybí nic, já sem spokojenej, mám tady K. ( pozn. přítelkyni ), 

střechu nad hlavou, že jo, jídlo a dobrý, já sem spokojenej, no. Akorát vařit by mohli líp, ale 

to se nedá nic dělat, je to zase levnější než kdybych si měl něco kupovat a tak, že jo. 

 

Závěr: V současné době pan J. čeká na přiznání starobního důchodu a hned poté je v plánu 

podat žádost do více domovů pro seniory a zažádat o příspěvek na péči. U pana J. je šance 

umístění v některém z domovů pro seniory získat, celková situace bude ještě záviset na výši 

starobního důchodu, který bude panu J. vyměřen. Je možné, že na umístění do domova pro 

seniory bude čekat ještě několik let.  

 

 6.4   PAN M.  

 

Věk: 26 let 

Délka pobytu na azylovém domě: 3 měsíce 

Hlavní problém: problémový uživatel drog 

 

Charakteristika 

     Pan M. bydlí na azylovém domě Armády spásy teprve krátce, od konce roku 2009. Je 

nahlášen na úřadu práce a pobírá dávky hmotné nouze. Zprvu bylo jeho poměrně výstřední a 

často náladové chování připisováno jeho osobnosti, pracovníci si mysleli, že je takový, ale od 

počátku zde bylo podezření na užívání návykových látek. Vzájemná komunikace neprobíhala 
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dobře, pan M.byl často velmi drzý až familiérní, projevoval nerespekt k ostatním, ale na 

druhou stranu byl často nervózní, beze zájmu o okolí a pokud zájem měl, tak ve špatném 

slova smyslu, vyhledával problémy. Potom, co byly v jeho pokoji nalezeny injekční stříkačky 

začal se svou sociální pracovnicí řešit svou závislost na pervitinu, vyšlo najevo, že dochází do 

Sananimu, spolupracuje s nimi a má tam také uložené obecně prospěšné práce. V současnosti 

Armáda spásy komunikuje na přání pana M. se Sananimem a v nejbližší době by měl pan M. 

odjet na detoxikační léčbu do Psychiatrické léčebny Kosmonosy a následně tam zůstat na 

léčení, zhruba půl roku. Po absolvování detoxu a následné půlroční léčby, bývá možnost 

účasti v komunitě. Tato komunita bývá většinou na 1 rok, na místě mimo ostatní společnost, 

jako např. statek na venkově, farma, kde je klient pouze ve společnosti ostatních, bojujících se 

svou závislostí a terapeutů, fyzicky pracuje na zabezpečení chodu komunity a probíhají zde 

terapeutická sezení, skupinová i individuální sezení apod. Tento rok v komunitě by měl 

klientovi pomoct připravit se na návrat do běžné společnosti, umět si představit návrat a 

následný život bez drog, bez starých přátelských vazeb a pokusit se vytvořit si plán do 

budoucna, mít čas na rozmyšlenou kam se vrátit, jak se vrátit, klienti si především kladou 

otázku „Jak se dokážu vrátit zpátky a nebrat drogy?“. Život v komunitě je velmi náročný, ně 

každý to vydrží celý rok, často bývá účast na komunitě samotným klientem na vlastní žádost 

přerušena.  

     Pan M. by chtěl po absolvování odvykání jít právě do komunity, na rok. Vyhlídky na 

získání místa pro účast v komunitě jsou poměrně dobré, ale nastává otázka, co potom. Pokud 

by pan M. opravdu účast na komunitě absolvoval a rok tam strávil, je nejasné, kam by se 

potom vrátil a jak by se začal živit. Nejbližší představa pana M., která teď ve chvíli, kdy čeká 

na odjezd na detoxikační oddělení je ta, že po roce stráveném v komunitě, se nejspíše na čas 

vrátí zpět do azylového domu, požádá o sociální dávky a začne hledat práci. Rodinné vazby, 

které kdysi měl, se už zcela přetrhaly. Má pouze známé a jakési přátelské vazby mezi stejně 

drogově závislými jako je sám a s nimi neplánuje zůstat v kontaktu, ani se k nim vracet.  

     Pokud by plán pana M. vyšel a on se opravdu po čase stráveném v komunitě vrátil zpět na 

azylový dům, nastává otázka, zda je to ideální služba právě pro tento typ klienta. Po více než 

roce a půl snahy zbavit se drogové závislosti, se pan M. vrátí zpět do svého prakticky 

přirozeného prostředí, odkud léčbu závislosti započal. 
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Rozhovor 

Pane M., za pár dní odjíždíte na detoxikační léčbu do Psychiatrické léčebny 

v Kosmonosech, už jste podobnou léčbu někdy absolvoval? 

Před několika rokama, asi před pěti. Od tý doby ne. Předtím sem na detoxu vydržel, i nějakou 

dobu pak na léčení na psychiatrii, ale odešel sem. Nějak sem myslel, že už to zvládnu, že už 

sem čistej a bude to teda dobrý, ale hned jak sem jel zpátky, tak už v buse sem věděl, že si asi 

dám. Jel jsem za kámošem, tak jsem si říkal, že jednou to bude v poho. No. 

 

Po prvním detoxu jste se tedy vrátil hned zpátky mezi drogy? 

Jo. 

 

Neumím si to asi moc dobře představit, přece jste prošel celým procesem detoxu, pak byl 

i chvíli na léčení – a během chvíle je to zase pryč a dáte si další dávky jakoby nic? 

Nad tím nepřemýšlíte. Tenkrát mě k léčení spíš přemluvili rodiče a tak, tak sem šel, přetrpěl 

sem to, detox sem zvládl a to je fakt co říct. Stejně sem měl pořád chuť. Pak už mi ale přišlo, 

že sem to vydržel dlouho, tak sem si řikal, že si dám občas jen tak. No ale když sem z léčebny 

odešel, tak sem prostě věděl, že si dám a že si prostě chci dát. A nic jinýho mě už nezajímalo. 

 

Kde jste po návratu z léčebny žil? 

Ve squatech. 

 

Až do teď? 

Hmm.. 

 

Co Vás přimělo jít bydlet do azylového domu? 

Chodím do Sananimu, dělám tam ópépéčka ( pozn. obecně prospěšné práce ) a tam mě 

nasměrovali na Armádu. Ale až dyž sme se domluvili, že půjdu znova na detox a pak do 

blázince.  

 

Říkáte, že jste se domluvili, nechtěl jste sám? 

Ne, právě že sem chtěl sám. Je tam dobrej kluk, pracuje tam, se kterým o všem mluvim a 

jemu sem taky řekl, že už mě to nebaví a že chci znova zkusit se vyléčit. 
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Co se stalo, že byste najednou po letech chtěl sám od sebe přestat? 

Už mě to nebaví. Zkusil sem i snížit dávky, beru už jen někdy, tak třikrát do tejdne. Chci to 

přestat, chci bejt čistej. Fakt už mě to přestalo bavit a myslim, že teď už bych to zvládnul. 

 

Co bude po detoxu, kam půjdete? 

To půjdu na nějakou dobu do blázince, hned v Kosmonosech a tam si požádám o komunitu, 

tam bych chtěl bejt celej rok. 

 

A potom? Máte se kam vrátit? 

Pak bych asi šel zase do azylu ( pozn. azylový dům ), abych nemusel zase do squatu a zkusil 

bych shánět práci. No a když se povede, tak bych chtěl do podnájmu, pronajmout si někde 

malej byt. Ale to je hodně drahý. Uvidim. Uvidim, jak to bude vypadat. 

 

S rodiči už nejste v kontaktu? 

Ne. 

 

Jak dlouho? 

Bude to takový čtyři roky nebo tři, co sem naposled mluvil telefonem s tátou. Od tý doby nic. 

 

Co by Vám teď mohlo nejvíc pomoci?  

Asi aby mi někdo věřil, že to zvládnu. A taky abych viděl, že je na tom někdo úplně stejně 

jako já. Proto chci do tý komunity, tam to je. Věřej ti tam a nejseš sám.   

 

 Závěr: V současné době pan M. absolvuje detoxikační léčbu na psychiatrické klinice, poté 

by absolvoval na téže klinice i odvykací léčbu a rád by si zažádal o účast v terapeutické 

komunitě. Pokud by mu vše vyšlo podle jeho představ, vrátí se nejspíše na azylový dům na 

nezbytně dlouhou dobu, během které s ním bude navázána intenzivní spolupráce se sociálním 

pracovníkem a bodem spolupráce bude získání zaměstnání a následně vlastní bydlení 

v podnájmu. Spolupráce by měla být velmi intenzivní z toho důvodu, aby pan M. nezačal opět 

přivykat klasickému životu na azylovém domě, nezvykl si na čerpání sociálních dávek a 

sociálních služeb. Nemá bohužel na výběr jiné možnosti ( pokud samozřejmě neobnoví 

rodinné zázemí či nenaváže přátelské vazby, tak, e by měl někoho mimo sociální systém, kdo 

by mu pomohl jak existenčně tak i psychicky a podporou ), návazná služba poskytující 

odbornou podporu po absolvování léčby drogové závislosti v české republice neexistuje. 
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 7.   ZÁVĚR 

 

     Hlavním cílem této práce bylo podívat se na problematiku bezdomovectví a návazných 

služeb pro ty lidi bez domova, kteří spadají do specifičtějších a rizikovějších skupin, než 

člověk bez domova, který je zdráv a v produktivním, perspektivním věku. 

     Problematika bezdomovectví je velmi specifická, nedá se zobecnit a lidé bez přístřeší se 

nedají „zaškatulkovat“. Je nutné pohlížet na každého klienta individuálně, respektovat ho,  

přizpůsobit se jeho psychickému i fyzickému stavu a možnostem, při práci s ním. 

     Na klienty azylového domu se nedá pohlížet pouze z pohledu, že nemají kde bydlet a bez 

podpory sociálních služeb jako jsou noclehárny a azylové domy, by žili na ulici. V prvotní 

chvíli a návštěvě klienta je samozřejmě nejdůležitější podchytit exixtenční věci ( strava, 

nocleh, zabezpečení tepla ). Pokud ale chceme problematiku bezdomovectví podchytit a 

neomezit se pouze na uspokojení těchto základních lidských potřeb, je nutná funkčnost 

návazných služeb a spolupráce s nimi. 

     Pokud máme klienta, tzv. „perspektivního“, míněno zdravého, ve středním věku, bez 

velkých dluhů, bývá často čistě na něm, zda využije nabízenou pomoc a podporu a bude 

pracovat na zpětném začlenění do běžné společnosti. Takový člověk má možnost se alespoň 

minimálně ve společnosti uchytit, minimálně formou zaměstnání a ubytování na ubytovně. 

Praxe bohužel není tak jednoduchá. V azylovém domě se v poslední době stále zvyšuje nárůst 

klientů, kteří nemohou pro svůj stav spadat a fungovat v nastaveném sociálním systému. 

Tento systém je dobře nastaven pro skupinu tzv. „perspektivních“ klientů, už ne ale pro ty 

ostatní, pokýkající se s nějakým specifickým problémem.  

     Senior už si nepotřebuje hledat zaměstnání, chce své místo, kde může v klidu prožít stáří. 

To azylový dům neumožňuje. Hlavním problémem zde bývá výše starobního důchodu a 

příspěvek na péči. Bohužel drtivá část seniorů žijící na azylovém domě nemá dostaečný 

důchod na uhrazení pobytu a čekací doba na umístění do domova pro seniory přesahuje i 

několik let. Doporučovala bych tedy zvýšit kapacitu těchto domovů, zvýšit počet institucí, 

částečně omezit nabízený komfort, který by mohl jít na úkor finančních možností i kapacity 

jednotlivých domovů pro seniory a zaměřit se především na kapacitu a snahu vyjít vstříc i 

méně finančně zabezpečeným seniorům. Za řešení bych považovala i vznik nového typu 

služeby, zaměřené přímo na seniory s nízkým starobním důchodem nebo na seniory bez 

nároku na starobní důchod, pobírající pouze dávky hmotné nouze. Pokud by takové instituce 

vznikly, byly by samozřejmě odpovídající této cílové skupině, tedy s omezeným komfortem, 
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ale s velkou kapacitou a odpovídající péčí, na kterou má každý senior právo už jen z hlediska 

lidské důstojnosti, přestože jeho finanční situace není ideální. 

     S uživatelem drog nemá smysl hledat zaměstnání a stimulovat ho k samostatnému bydlení, 

pokud ještě nezvládl svou závislost a to i v případě, že už ukončil pobyt v terapeutické 

komunitě. Vrátit se po ukončení léčby zpět na azylový dům, je jako vrátit se zpět do prosředí 

přirozeného drogově závislým. Bylo by nanejvýš vhodné zvážit zavedení i jiných pobytových 

služeb pro drogově závislé, než je terapeutická komunita, například azylové domy spadající 

pod konkrétní centrum zabývající se drogovou závislostí jako je Drop – in, Sananim aj. 

protože tak by mohla být zajištěna klientovi odborná pomoc ze stran sociálních pracovníků a 

terapeutů a zároveň i vyřešena problematika ubytování, je možné, že by se částečně zamezilo 

squatům a životu na ulici této rizikové skupiny. A především bych doporučovala zaměřit se na 

domy na půl cesty jako možnost návazné služby po terapeutické komunitě či ukončení léčby 

drogové závisloti. V domech na půli cesty je zajištěna podpora sociálního pracovníka, klient 

zároveň ale žije samostatně, musí fungovat a starat se o sebe sám a podle mého názoru je to 

dobrý start k pozdějšímu návratu do běžné společnosti.   

     Pro doživotně zadlužené klienty neexistuje jakákoliv perspektiva a motivace, jejich 

jedinou vyhlídkou je, že celý život budou střídat azylové domy, chodit do práce a brát 

výplatu, ze které jim po uhrazení každoměsíčních splátek zbude minimum. Za určité 

východisko by se dalo považovat insolvenční řízení, tedy vyhlášení osobního bankrotu. 

Nastává ovšem otázka, jak by tito lidé ( klienti azylového domu ) potom zabezpečili své 

základní životní potřeby, jako uhrazení ubytování a stravy. Za předpokladu, že by jim zůstalo 

životní minimum, zbytek platu by byl exekučně strhávám z platu a tento stav by netrval 

několik měsíců, ale roků, nevidím toto východisko reálně. Klient v insolvenčním řízení by byl 

totiž bez nároku na čerpání hmotné nouze. Narážíme zde tedy na jistou nereálnost 

nastaveného systému a myslím, že ve chvíli, kdy bychom chtěli systém změnit, by bylo 

potřeba zvážit možnosti čerpání systému hmotné nouze, alespoň sociální dávky doplatek na 

bydlení. Ta by mohla lidem bez přístřeší v tomto řízení, alespoň částečně zaručit střechu nad 

hlavou ( většina azylových domů umožňuje ubytování max.na 1 rok, potom musí klient 

zařízení opustit, situace v tomto případě by nejspíše musela bý řešena operativně, formou 

dohody se zařízením apod. ). Doporučovala bych také zabezpečit větší množství sociálních 

bytů, tato služba zde sice funguje, ale v praxi se s ní prakticky nedá vůbec počítat – na 

sociální byt se čeká několik let, což neřeší aktuální situaci klienta.  

     Lidé, kteří už nejsou v produktivním věku, ale ještě nepobírají starobní důchod, jsou 

nesoběstační a psychicky či fyzicky nemocní ( ale zase ne dostatečně pro zdravotní ústav či 
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psychiatrickou léčebnu ), přežívají po azylových domech a čekají, až jim bude přiznán 

starobní důchod, který často ale stejně nestačí na přijetí do domova pro seniory či do domova 

se zvláštním režimem. V tomto případě bych důrazně doporučovala snížit finanční podmínky 

domovů se zvláštním režimem a domovů s pečovatelskou službu. Pokud jsou tito lidé 

psychicky či fyzicky nemocni nuceni pobývat v azylovém domě, protože jinde pro ně není už 

místo nebo nespňují finanční limit, narážíme zde už na respekt k lidské důstojnosti a k 

člověku jako takovému. V azylových domech není personál časově ani kompetentně schopný 

zvládnout klienty, kteří potřebují pomoc při běžných úkonech, jsou inkontinentní, 

nesoběstační či psychicky nemocní ( často poruchy osobnosti, schizoidní poruchy kombinové 

s demencí, epileptickými záchvaty apod. ) a bohužel je v nich takový klient odkázán sám na 

sebe.  

     Ve všech doporučení či možnostech, které jsem uvedla jako možné východisko a zlepšení 

problematiky bezdomovectví u těchto rizikových, specifičtějších skupin, narážíme na základní 

problém a tím jsou finance. Přestože jsou neziskové organizace podporované Ministerstvem 

práce a sociálních věcí, magistráty ( v Praze Magistrátem hl.města Prahy ), městkými částmi a  

nejrůznějšími nadacemi, tak se sociální služby pro lidi bez domova stále potýkají s 

nedostatkem financí. Stále se v rámci Evropské unie žádá o získání grantů přes Evropský 

sociální fond v rámci aktivního fundrasingu je snaha o oslovování ostatních organizací a 

nadací, které podporují tuto cílovou skupinu. Přestože snahy o získání financí je hodně, cílová 

skupina lidí bez přístřeší nepatří k těm, které jsou přednostně podporovány.  

     Přesto si myslím, že pokud bychom uvažovali o realizaci uvedených možností a 

východisek pro specifické skupiny lidí bez přístřeší, je vše závislé převážně na financích a 

proto by bylo potřeba více tuto problematiku medializovat, více s ní seznámit veřejnost, uvést 

ji do konkrétní problematiky. Je tu šance, že by se potom alespoň minimálně zvýšil tok 

financí, které by mohli postupně přispět na zvyšování kapacit zařízení, podpořit zakládání 

nových zařízení a že by se začalo hovořit o otázce hrazení služeb v domovech pro seniory, 

domovech s pečovatelskou službou, domovech se zvláštním režimem a jiné.  

     Hlavní doporučení této práce by bylo zabezpečení větší dostupnosti sociálních služeb, 

pozvednutí jejich kapacity či vytvoření nových sociálních službeb. Jde sice o finančně 

náročné záležitosti, ale zároveň tím částečně zamezíme rozšiřování se bezdomovectví a tím i 

pozdvihneme úroveň celé české společnosti.  
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