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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Úvod 

Člověk je od přírody tvor společenský, téměř neustále je obklopen lidmi 

z rodiny, přáteli, kolegy, známými či sousedy. Každý jedinec, až na výjimky, 

vytváří rozsáhlou síť sociálních vazeb. Pokud nastane situace, kdy je člověk 

z různých důvodů vyloučen ze společnosti, může to být pro něj ten nejvyšší trest. 

S nadsázkou můžeme říci, že stejně tak jako tomu bylo v minulosti u lidí ve 

vyhnanství, i současní „vyhnanci“ společnosti ztrácejí majetek, postavení, rodinu, 

přátele, domov a s ním veškeré sociální vazby.  

Abychom pochopili fenomén bezdomovectví, měli bychom si nejprve 

vymezit pojem domov. Co to slovo vlastně znamená, o co jedinec přichází, když 

se řekne, že „přišel o domov, stal se bezdomovcem“.  

Definovat či popsat objektivně pojem domov je velice složité. Domov totiž 

není věcí, předmětem ani jednoduše zmapovatelným prostorem, nýbrž 

fenoménem. Tímto tématem se v naší společnost věnuje či věnovalo pouze 

minimum lidí. Je to fenomén, který se týká všech, ale málokdo se zabývá jeho 

podstatou. 

Jedním z  těchto mála je i profesor Jan Patočka. Ten tvrdí, že domov je mu 

prostoupen známostí, nenápadností a každodenností, která však nemá rys 

banality, ale je opakem cizoty. Abychom poznali domov, musíme ho nejprve 

ztratit, být vyhnáni či odejít z něj. Až posléze nabude důležitosti domova.1 

Dále Patočka zdůrazňuje, že k domovu patří pravidelný chod života: v čase 

odpočinku a k práci, k občerstvení a spánku, k zábavě a zaměstnání, k jídlu a 

milování. Blízkost není jen prostorová, nýbrž i časová. Je něčím jako čtvrtou 

dimenzí času. Třemi prvními jsou minulost přítomnost a budoucnost. Rozděluje 

se zde a setkává mládí a stáří, dětství a dospělost. Domov je místem setkání, 

                                                 
1 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, Praha, Československý spisovatel, 1992, s.86 
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čtvrtá dimenze je tedy blízkost a důvěra v čase. Je to místo, kde jsme přijatí a 

jsme nejvíce sami sebou. 

Patočka též užívá Komenského obrat, že domov je hlubinou bezpečí. 

Pokud se necítíme doma bezpečně, v tu chvíli domov ztrácíme.  

Domov je úzce spjat s lidmi, když někdo z domova odejde, může se stát, 

že též přicházíme o svůj domov. 

Domov spíše znamená mít kam se vrátit a vědět, že tam na mě někdo 

čeká. Domov často znamená určitou projekci lidských vztahů do věcí, místa, 

prostředí. Je to prostor útěchy, jistoty, intimity. To vše poukazuje k tomu, že 

domov je základním způsobem existence (stejně tak jako „bezdomov“).  

Prostor domova je tím, co nám otevírá prostory širší, je místem setkávání 

generací, povolání, přátel, známých, sousedů. Domov je tedy horizontem v tom 

smyslu, že člověku určitým způsobem otevírá svět, je úhlem pohledu, z něhož 

světu rozumíme a nějak se k němu chováme. 2 

Velice zajímavá myšlenka vzešlo z úst  Lévina, který charakterizuje, domov 

jako pohostinnou štědrost. V tomto pojetí má štědrost svojí tvář, svoje rysy, výraz 

i svojí povahu.  

Domovu též můžeme porozumět jako místu, kde můžeme prožívat pocity 

zakořeněnosti, přijetí (uvedeno již výše, viz Patočka), regenerace, pohody, 

kontroly nad děním atp. Je to něco, co je zakořeněné hluboko v naší psychice, 

odkrývá se nám ve stále dalších souvislostech až tehdy, když se na něj ptáme, 

když ho chceme zmapovat, prozkoumat ho.3 

Na tento fenomén se můžeme dívat z více úhlů pohledu. Můžeme jej 

rozdělit podle toho, jestli se zrovna soustředíme na mezilidské vztahy, na prostor 

nebo nás zajímá jako právní subjekt. 

Domov může být prostor, kam pravidelně chodíme spát, jíst, kam se 

vracíme z dalekých cest, z práce či ze školy. V tomto prostoru jsme většinou 
                                                 
2 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, Praha, Československý spisovatel, 1992, s.88 
 
3 MORGENSTERNOVÁ, M. a kolektiv, Interkulturní psychologie, Praha, Karolinum, 2007, str. 52 
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obklopeni našim nábytkem, předměty, ke kterým máme vztah. Známe všechny 

detaily nazpaměť a dokonce i jeho charakteristickou vůni. Domov je do nás 

prostupuje všemi smysly. Kromě čichu a zraku, jak už jsem výše zmínila, se nám 

mohou vynořit zvukové vzpomínky, např. řinčení nádobí či jedoucí vlak za 

domem, štěkot psa, zvuk mixéru. Stejně tak můžeme mít spojený domov 

s hmatem či chutí, např. chutí vynikajícího čaje od maminky. 

Nemalou část domova, dalo by se říci tu nejdůležitější, tvoří lidé, se kterými 

náš domov sdílíme.  Podle Morgensternové je interpersonální dimenze 

nejmocnějším zdrojem jakéhokoliv jevu, tedy i domova.4  Bez lidí, kteří by jej 

spoluvytvářeli, o domov do jisté míry přicházíme.  

Měli bychom také vědět, že fenomén domov je silně spjat s pocitem 

bezpečí. Domov je naše útočiště, prostor, kde máme jistotu, že se nám nic 

nestane.   

Ve svém domově máme též prostor pro sebeaktualizaci, můžeme zde číst, 

psát, realizovat zde své nápady, například si vybavit byt přesně podle svých 

představ a namalovat na stěny své oblíbené motivy. Domov v tom nejlepším 

případě může uspokojit  všechny potřeby, které jsou nutné k zachování zdravého 

vývoje jedince.  

Ty bych demonstrovala na teorii Abrahama Herolda Maslowa (1908-1970) 

z roku 1954. Podle této teorie potřeby člověka můžeme rozdělit na pět úrovní, od 

nejnižších po nejvyšší, které vytvářejí pomyslnou pyramidu:   

fyziologické potřeby, k nimž patří žízeň, hlad, potřeba spánek, potřeba 

regulace tělesné teploty, potřeba tělesné integrity, potřeba vylučování a 

vyměšování a potřeba pohlavního styku. 

1. potřeby bezpečí: jistota, stabilita, spolehlivost, osvobození od 

strachu, úzkosti a chaosu, potřeba struktury, pořádku, zákona, mezí, silného 

ochránce atd. 

                                                 
4 MORGENSTERNOVÁ, M. a kolektiv, Interkulturní psychologie, Praha, Karolinum, 2007, str. 50 
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2. potřeba lásky, náklonnosti a potřeba někam patřit (potřeba 

sounáležitosti) 

3. potřeba uznání: potřeby dosažení úspěšného výkonu a potřeby 

prestiže 

4. potřeby seberealizace, což je potřeba, která se týká žádosti člověka 

po sebenaplnění, jeho tendence uskutečnit svoje možnosti5 . 

První čtyři úrovně patří mezi nedostatkové čili deficitní (D-potřeby). Fungují 

na principu udržování vnitřní tělesné a psychické rovnováhy. Maslow je dělí na 

nižší a vyšší. Mezi nižší patří fyziologické potřeby a potřeby bezpečí, k těm 

vyšším pak patří potřeba lásky, náklonnosti a sounáležitosti a potřeba uznání. 

Uspokojováním vyšších D-potřeb dochází k vnitřní duševní pohodě, popřípadě 

k rozvoji osobnosti.  

U potřeb seberealizace (sebeaktualizace) se jedná o růstové potřeby, 

s jejichž uspokojováním se jejich síla nesnižuje, ba naopak roste. Maslow je 

označuje také jako metapotřeby či potřeby bytí (B-potřeby). Nejprve mohou být 

uspokojeny nižší potřeby, následně mohou dominovat ty vyšší. Pokud nám jde o 

život, nejdeme si namalovat obraz, ale nejprve se snažíme vyhnout největšímu 

nebezpečí.   

Samozřejmě můžeme do určité míry nesouhlasit.  V minulosti najdeme 

spoustu příkladů, kdy umělci tvořili v těch nejhorších podmínkách, a přesto 

vznikla jejich zásluhou ta nejlepší díla.  Je však důležité, že Maslowova teorie 

popisuje základní pohnutky ovlivňující chování člověka v západní společnosti. 

Poslední doplněním kapitoly i fenoménu domova je teorie Ilji Hradeckého a 

kol. zabývající se doménami domova.  Máme tři domény, ta první je fyzická, kdy 

se nám jedná o slušné obydlí, o určitý prostor, který můžeme obývat. Hlavní 

podstatou druhé domény jsou interpersonální vztahy, které jsou nedílnou součástí 

domova, tuto doménu nazýváme sociální a poslední jest právní doména, jejímž 

obsahem je výlučné vlastnictví, jistota užívání a právní nárok. Jednotlivé díly se 

                                                 
5 Maslow, A.,H.,Motivation and personality in PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie, Praha: 
Academia, 1.vydání, 2004, s.370-371 
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navzájem prolínají, pokud tedy jedna z domén chybí, do značné míry to ovlivňuje i 

zbylé dvě. Hlouběji se o této myšlence zmíním v další kapitole.    
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2. Fenomén bezdomovectví 

Jak už jsme si vysvětlovali v předchozí kapitole, domov je jev, na který se 

můžeme dívat z mnoha různých pohledů. Každý jej vnímá trochu jinak. Přesto 

jsou tu určité body, které existují společně pro všechny lidi.  Těmito body jsou 

vlastní prostor, místo, kde pravidelně spíme, jíme, milujeme se, místo, kde jsme 

se svými nejbližšími, vychováváme své děti, či jimi stále jsme a rodiče se o nás 

s láskou starají. Domov nám zaručuje jistotu, že tady se nám nic zlého nestane. 

Domov nám poskytuje zázemí i útočiště. Je to místo, kde jsme nejvíce sami 

sebou, kam se těšíme, když jsme například delší dobu na cestách. Po domově 

teskníme, když jej nemáme, stejně tak teskníme po všem, co se k domovu váže.   

Nyní jsme shrnuli pojem domov. Protipólem toho tedy je bezdomovectví. 

Stav, kdy člověk přichází o trvalé bydliště nebo je tzv. osobou bez přístřeší, která 

sice trvalé bydliště má, ale z nějakého důvodu jej nechce nebo nemůže užívat. 

Takový člověk obvykle nemá ani zaměstnání a rodinu, respektive jeho vztahy 

s příbuznými jsou natolik narušené, že zcela ztratily svou funkci. Nemá téměř 

žádné vazby ke společnosti, zůstává izolován na jejím okraji. 6 

Podle Vágnerové „bezdomovectví je z psychosociálního hlediska 

komplexní kategorií, nejde zde jen o vymezení vztahu k bydlení, ale o určitý 

způsob života. Tuto extrémní variantu akceptují lidé, jejichž osobnost je 

zásadnějším způsobem a oni z toho důvodu nejsou schopni plnit mnohé 

společenské požadavky. Někdy nejde o volbu ale spíše o sociální pád, který 

nedokážou ovlivnit („možná ani nechtějí“). Bezdomovectví je výsledkem 

generalizovaného psychosociálního selhání spojeného se ztrátou většiny 

běžných rolí a úpadkem společenské prestiže. Tak zásadním způsoben selhávají 

osoby s dysfunkční osobností, s nedostatečnými kompetencemi a negativními 

návyky.7  

Zde vidíme, že bezdomovectví není spojováno pouze se ztrátou bydlení, 

ale i s procesem marginalizace. V tomto případě bezdomovci nejsou schopni se 

podílet na způsobu života, který je typický pro většinovou společnost.    

                                                 
6 VÁGNEROVÁ, M, psychologie pro pomáhající profese. 3. vydání. Praha: Portál, 2002, s.411 
7 VÁGNEROVÁ, M, psychologie pro pomáhající profese. 3. vydání. Praha: Portál, 2002, s.411 

9



Šíře fenoménu bezdomovectví znepokojivě stoupá. Pouze v Evropské Unii 

se nachází kolem 2,5 milionů osob, které jsou uznány za zjevné bezdomovce. To 

je však ta extrémní forma bezdomovectví, kdy daná osoba nemá střechu nad 

hlavou. Nezahrnuje bezdomovce skryté a ani osoby, které jsou v bytové nouzi čili 

bezdomovce potencionální. Bohužel však tento fenomén není nadmíru 

prozkoumávanou oblastí a ani široká veřejnost se o tento jev moc nezajímá. 

Bezdomovci v lidech vzbuzují ambivalentní pocity, na jednu stranu cítí soucit,lítost 

na druhou odpor.  Je to jev, který se ve společnosti lidí vyskytoval již od 

nepamětí. První písemné zmínky o bezdomovcích najdeme již v Bibli např. v páté 

knize Mojžíšově 15,11, kdy je zde uvedeno: „ Nebudete bez chudých v zemi vaší, 

protož přikazuji tobě, abys ochotně otvíral ruku svou bratru svému, chudému 

svému, nuznému svému v zemi své.“8 V současné době se však jen málokdo řídí 

těmito slovy. Někteří lidé bezdomovce přehlížejí, jiní se jich bojí. Nikdo k nim však 

nezastává sympatie. Je to extrémní vyloučení v pravém slova smyslu.  

2.1 Charakter bezdomovectví 

 Každý člověk, který není zaslepený svojí vlastní existencí, a tím pádem 

negativní jevy kolem něj mu nejsou lhostejné, si moc dobře uvědomuje, jak 

závažný problém je bezdomovectví. 

Pozitivní skutečností je, že již mnoho organizací či jednotlivců nás burcuje 

k všeobecné mobilizaci intelektuální, morální i materiální. Vždyť to, jak se lidé 

postarají o své spoluobčany ve hmotné či jiné nouzi, vypovídá o vyspělosti dané 

společnosti. Míra solidarity a pomoci představuje jakési zrcadlo, které ukazuje, 

zda lidé díky své nevědomosti, zaslepenosti či že, je to obtěžuje, se odmítají tímto 

jevem zaobírat a nesmyslně se ztotožňují s určitými stereotypy (například, že jsou 

bezdomovci povaleči, který si tento styl života vybrali a nehodlají na něm nic 

měnit), nebo přistoupí na to, že tento problém tu je, týká se i jich a bylo by tedy 

vhodné na to příslušným způsobem reagovat.  

                                                 
8 Pátá kniha Mojžíšova, Bible in HRADECKÝ, I. – HRADECKÁ, V. Bezdomovectví – extrémní 
vyloučení. 1. vydání. Praha: Naděje, občanské sdružení, 1996,s.4  
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2.1.1. Výskyt bezdomovectví 

Vzhledem tomu, že evidence bezdomovců chybí, nemůžeme s určitostí 

říci, kolik jich ve skutečnosti je. Podle odhadů se nachází na území České 

republiky kolem 100 tisíc lidí ve hmotné nouzi. Shlukují se  především ve větších 

městech, kde jsou anonymní a kde jsou lepší možnosti k přežití. Bezdomovci se 

stávají častěji muži než ženy, tento poměr činí přibližně 6:1; v poslední době však 

četnost žen – bezdomovkyň narůstá. Nejčastěji jsou to muži středního věku, mezi 

40 a 60 lety, ti tvoří 53% uvedené skupiny.9 

2.1.2. Typologie bezdomovectví 

Samozřejmě ne všichni bezdomovci spí na ulici, nemají práci a jsou 

sociálně vyloučeni. Mezi lidi, které bychom mohli označit za bezdomovce, řadíme 

i ty, kteří například 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.10  Lidé v této životní situaci nazýváme potencionálními bezdomovci. 
Žijí za nejistých podmínek v podnájmech, v sociálních bytech, často zdravotně 

závadných, provizorních či určených k demolici. Žijí v „holobytech“ často 

přeplněných lidmi, kteří jsou na tom asi tak stejně jako oni.  

Potencionální bezdomovci jsou na hranici chudoby. Mohou být oběťmi 

domácího násilí či zrovna čekají na propuštění z institucionálního zařízení jako 

např. z vězení, dětského domova či výchovného ústavu.  Nemalou část 

potencionálních bezdomovců tvoří imigranti a uprchlíci.  

Lidé, kteří využívají různých dočasných forem bydlení, jako je bydlení u 

známých, příbuzných, v maringotkách, chatkách či neobytných prostorách, které 

nejsou určeny k bydlení, nazýváme skryté bezdomovce. Nemají tedy, kde 

bydlet, ale služeb pro bezdomovce z námi neznámých důvodů nevyužívají. Může 

se také stát, že využívat služby nemohou, jelikož se v daném regionu žádné 

nevyskytují. V tom případě je výskyt skrytých bezdomovců vyšší než v jiných 

                                                 
9 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro pomáhající profese. 3. vydání, Praha: Portál, 2004, s. 748 
10 HRADECKÝ, I. – HRADECKÁ, V. Bezdomovectví – extrémní vyloučení. 1. vydání. Praha: Naděje, 
občanské sdružení, 1996, s.41 
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regionech. Je vhodné podotknout, že bychom je na první pohled často ani za 

bezdomovce nepovažovali. Oni sami se za ně nepovažují a od zjevných 

bezdomovců se distancují.  Často jsou to lidé, kteří již opustili (na rozdíl od 

potencionálních bezdomovců, kteří teprve na propuštění a na drsný návrat do 

reality čekají) institucionální zařízení a nemohou se vrátit ke svým původním 

rodinám. Tento problém vzniká hlavně u odchovanců dětských domovů, kteří ve 

většině případů nejsou absolutně připraveni na život mimo „děcák“. Vyjdou ven 

v 18 letech a neumí si sehnat a udržet práci, bydlení. Není výjimkou, že neumí 

vařit, prát si či zajistit si veškeré administrativní záležitosti. Nemají vůbec žádné 

zázemí, na které by se obraceli v těžkých situacích. Bohužel pak mají tendence 

ke kriminalitě či právě zmiňovanému bezdomovectví. Dívky z dětského domova 

ulpívají na svých partnerech a již v nízkém věku zakládají rodiny. To jim má 

nahradit ztracený či nikdy neobjevený domov.  Bezdomovectví skryté a již výše 

zmiňované potencionální zdaleka předčí viditelnější formu bezdomovectví a tj. 

zjevnou. Je to skupina, která je nejvýraznější a nejlépe vystihuje pojem 

bezdomovectví. Zároveň je však nejméně početná. Mezi zjevné bezdomovce 

řadíme jedince žijící na ulicích, na nádražích, patří sem ti, kteří vyhledávají 

ubytování v noclehárnách, v azylových domech a v charitativních organizacích… 

Tyto skupiny můžeme dále dělit podle stupně integrace do 

bezdomovectví.11 

• Nedávno dislokovaní – Jde o nově vzniklé bezdomovce, kteří se 

však neidentifikují s rolí bezdomovce, stále se řadí k široké veřejnosti a s ní sdílejí 

i stejné hodnoty. Pořád doufají, že daný stav je pouze přechodný a proto se snaží 

situaci změnit. Většinou mají zaměstnání minimálně na brigádně nebo na 

částečný úvazek. Sami často opovrhují bezdomovci. Myslí si, že to jsou 

kriminálníci, kteří jsou závislí na alkoholu, drogách a nechtějí pracovat. Proto se 

od ostatních bezdomovců distancují a je pro ně velmi nepříjemné až 

traumatizující, když s nimi v důsledku využívání služeb musí přijít do kontaktu.  

Zde přicházejí do konfrontace s realitou. 

                                                 
11 JANEBOVÁ, R. Proces vzniku a stadia bezdomovství, Sociální práce, s. 27-28 
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• Izolovaní – nedávno dislokovaní -  Jsou již vzdáleni od majoritní 

společnosti a nejsou schopni si zajistit finanční zdroje, které by jim umožnily 

návratu do většinové společnosti. Postupně se dostávají z kontroly institucí a 

sociálních sítí. Přestávají ovládat klasické role (jako např.: rodič, partner, 

zaměstnanec…aj.) Ještě však nevedou tradiční život bezdomovců, neví kam se 

zařadit a často ani neví, kým jsou. Toto období nazval francouzský antropolog 

Arnold van Gennep jako liminální fázi. Liminální fáze je součástí trojfázového 

schématu a uvádí se často i v procesu sociálního začleňování a v období 

výrazných životních změn. První fáze tohoto schématu se nazývá preliminární, 

předprahová nebo také fáze oddělení. V problematice bezdomovectví bychom ji 

mohli přirovnat ke skupině nedávno dislokovaných lidí. I když jsou v hmotné 

nouzi, stále ještě udržují původní role a pravidla. Jejich identita není nijak vážně 

narušená. Druhou fází je již výše zmiňovaná liminální fáze, kdy dochází 

k postrádání rysů minulého i budoucího sociálního statutu. „Jedinec není tamtím 

tehdy, ale ještě není oním, je to určitý „mezistav“. Děje se teprve nějaká proměna. 

Je to velmi těžké období, které je spojeno s ambivalencí a nejistotou, 

nerovnováhou a zmatkem.“12  Též u bezdomovců v období izolace a nedávné 

dislokace se objevují tyto rysy. Kromě již zmiňované izolace dochází i ke ztrátě 

identity, která probíhá ve dvou rovinách – ke ztrátě identity společnosti (rodina, 

skupinová sounáležitost, místo bydliště, adresa, součást pracovního 

kolektivu…atd.) a ke ztrátě identity v rovině individuální. Poslední třetí fází 

Gennepova schématu je fáze začlenění, postliminální nebo též „poprahová fáze“. 

Zde již dochází k přijetí nové role i identity. Jedinec tento stav již bere jako fakt a 

podle toho jedná. Janebová označila tuto skupinu za bezdomovce identifikované. 

• Identifikovaní – izolovaní – Tito bezdomovci žijí již další dobu na 

ulici, ale nestýkají se s lidmi, kteří jsou ve stejné životní situaci. Vyloženě se 

vyhýbají kontaktům s nimi. Také daleko méně často využívají služeb, které 

poskytují pomoc bezdomovcům. Spí venku a obživu většinou získávají na ulici.  

• Identifikovaní – žijící ve skupině – U členů této skupiny  je již 

evidentní, že přijali styl života a hodnoty subkultury bezdomovců (pozn.: svými 

rysy připomíná fázi začlenění, přijetí od Gennepa.) Žijí ve společnosti jiných 
                                                 
12 KOLESOVÁ, L. Kultura a rituál-bakalářská práce, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 
2008 
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bezdomovců a s nimi se také dělí o jídlo, útočiště, mají vzájemnou podporu, a 

proto jsou i psychicky odolnější než osoby žijící izolovaně. Na druhou stranu tito 

jedinci se přátelí převážně s jinými bezdomovci a tím pádem je pro ně daleko 

těžší návrat do běžné společnosti. Též záleží i na tom, jak dlouho jsou již na ulici. 

Pokud zde žije člověk delší dobu, má již tak zaryté stereotypy, že existuje 

minimální šance nějaké nápravy.   

 

Dále bychom mohli dělit lidi bez domova podle typologie od Hradeckého a 

kol. Tato typologie vychází též z vymezení domova. Domov dle ETHOS tvoří tři 

domény, které se navzájem doplňují a překrývají (viz obrázek č.1). Mít domov 

může být chápáno jako: mít slušné obydlí (prostor) způsobilé k naplňování potřeb 

dané osoby a její rodiny (fyzická doména-F); mít možnost uchovat si soukromí a 

udržovat společenské vztahy (sociální doména-S) a mít výlučné vlastnictví, jistotu 

užívání a právní nárok (právní doména-P)13. Absence jedné či více domén 

způsobuje narušení domova či jeho úplnou ztrátu.  

Obrázek č. 1:  

 

 

 

                                                 
13 FEANTSA 2005 in Hradecký, I. Definice a typologie bezdomovství, 1.vydání, Praha: Naděje o.s. 
2007 
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3. Příčiny bezdomovectví 

Pokud se chceme pokusit vyřešit problém bezdomovectví, měli bychom 

nejprve znát jeho příčiny. Může se však stát, že nerozeznáme příčiny od 

důsledků. Zdravotní problémy mohou způsobit ztrátu zaměstnání, ztrátu bydlení, 

alkoholismus, alkohol zase může člověka dostat na ulici a přivodit mu společně 

s bezdomovectvím vážné zdravotní obtíže. Ve spoustě případů na první pohled 

nevíme, co přišlo jako první a co následovalo.  

Příčin bezdomovectví je celá řada. Bezdomovci jsou velmi různorodí lidé 

z různých společenských vrstev, vyrůstali v různých rodinách, mají různý stupeň 

dosaženého vzdělání, jsou různého věku. Najdeme mezi nimi zkrachovalé 

podnikatele, bývalé drogové bosse, invalidní důchodce, někdy i důchodce 

starobní, okradené naivní důvěřivce, inženýry propadlé alkoholu, opakovaně 

trestané osoby, zestárlé kněze, lidi, kteří nikdy nepracovali, rozvedené, 

zadlužené, ale i svérázné dobrodruhy, kteří si bezdomovectví zvolili víceméně 

dobrovolně a jímž vyhovuje.14 

Stejně tak jako jsou různorodí bezdomovci, jsou různorodé příčiny, které je 

do tohoto stavu přivedly. Horáková velice trefně vymezila v jediné větě příčiny 

bezdomovectví: „ Příčin vzniku bezdomovectví je nejspíš tolik, kolik je lidských 

osudů.“ 15 Nelze však říci, že v případech extrémního vyloučení existuje pouze 

jedna příčina. Většinou je to kombinace více faktorů, které se buďto prolínají nebo 

na sebe navazují. Existuje zde základní dělení na objektivní a subjektivní 
příčiny. 

                                                 
14 PRŮDKOVÁ, T., NOVOTNÝ, P. Bezdomovectví, 1. vydání, Praha: Triton, 2008,s.15 
15 HORÁKOVÁ, M. Současné podoby bezdomovství. 1.vydání, Praha: Výzkumný ústav práce a 
sociálních věcí, 1996, s. 25 
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3.1. Objektivní příčiny  

Objektivní příčiny jsou „ovlivněny především sociální politikou státu a jeho 

zákonodárstvím“16. Jde tedy o to, jaké má daný stát plány na odstranění chudoby, 

nezaměstnanosti, sociální vyloučení, nedostupnosti finančních zdrojů pro lidi 

s nízkými příjmy na bydlení, diskriminace menšin, zajištění a zabezpečení ve stáří 

a v nemoci atd.. V podstatě záleží na tom, jakou má stát sociální politiku, bytovou 

politiku a vůbec jaký je momentální stav ekonomiky v dané zemi. Objektivní 

faktory bezdomovectví tkví i na tom, jaká je politika nezaměstnanosti, důchodové 

zabezpečení, systém vzdělávání, migrační politika atd. Velmi významnou 

skupinou potencionálních bezdomovců, jsou i lidé čekající na propuštění z výkonu 

trestu a děti opouštějící ústavní zařízení, jako jsou dětské domovy či výchovný 

ústav. I zde je  je důležité, jakým způsobem se stát postará o tyto jedince a jejich 

začlenění do společnosti. 

Hradecký (1996) dále upozorňuje i na oblasti, kde stát může 

prostřednictvím svých orgánů, ale i legislativně působit například na dodržování 

lidských práv nebo na vzdělanost a kvalifikaci občanů. 

3.2. Subjektivní příčiny 

Tyto faktory souvisí s osobním životem jedince, jeho věkem schopnostmi, 

osobními rysy, charakterem, stupněm socializace, jeho finanční situací, 

vzděláním, zdravotním stavem apod. 

Faktory subjektivní lze uspořádat do 4 hlavních skupin: 

1. Faktory materiální - mezi ně můžeme zařadit ztrátu bydlení a nejisté 

bydlení, ztrátu zaměstnání a dlouhodobou nezaměstnanost, nedostatečné příjmy, 

zadluženost, smrt živitele, ztrátu majetku apod. 

2.  Faktory vztahové - zde bychom mohli uvést narušené vztahy mezi 

partnery, mezi rodiči a dětmi, rozvod manželů, násilí v rodině, sexuální 

zneužívání, osamělost apod. 

                                                 
16 HRADECKÝ, I. – HRADECKÁ, V. Bezdomovectví – extrémní vyloučení. 1. vydání. Praha: Naděje, 
občanské sdružení, 1996, s.33 
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3.  Faktory osobní představují duševní či tělesné nemoci, mentální 

retardaci, osamělost (též vztahový faktor), invaliditu, alkoholismus, a další 

závislosti aj.  

4. Faktory institucionální se vztahují k lidem, kteří jsou propouštěni 

z ústavu, z vězení, z dětského domova (též objektivní příčina).17   

3.2.1. Bezdomovectví u žen 

V České Republice převládá názor, že bezdomovcem se mohou stát 

pouze muži. Je pravda, že muži jsou na ulici více vidět, převládá u nich zjevné 

bezdomovectví. Neznamená to však, že by neexistoval fenomén ženského 

bezdomovectví a je bohužel pravda, že v poslední době tento jev vzrůstá. 

Dostupné zdroje z Evropské Unie upozorňují na znepokojující proporcionální 

zvýšení počtu žen a dětí bez domova. Poslední údaje uvádí 20-30%. 18   

„U žen převládají vztahové příčiny, které se pojí na problémy osobní.“19 

Často přicházejí z nezdravého prostředí. Buďto mají problémy s partnerem, 

s původní rodinou, jsou zneužívány, propuštěny z ústavní péče či psychiatrické 

léčebny. Hledají oporu, uchýlení, náhradní domov. Většina žen bez domova trpí 

latentní formou bez domova. Celkově se společnost dívá na ženy bezdomovkyně 

s daleko větším despektem, než tomu je u mužů, proto se za svoje trápení stydí a 

skrývají ho. Raději bydlí přechodně u svých známých, kamarádek či příbuzných, 

než aby se ztotožnily se zjevným bezdomovectvím.  

3.2.2. Bezdomovectví u matek s dětmi 

Příčiny jsou většinou stejné jako u samotných žen, často jsou to vztahové 

problémy, rozpad rodiny, rozvod, úmrtí partnera. Jiné to je v jednom zásadním 

problému, a to v tom, že se to netýká pouze jedné osoby-matky, ale i jejího dítěte. 

Situace je pak daleko těžší a ve většině případech hrozí odebrání dítěte do 

                                                 
17 HRADECKÝ, I. – HRADECKÁ, V. Bezdomovectví – extrémní vyloučení. 1. vydání. Praha: Naděje, 
občanské sdružení, 1996, s.33 
 
18 HRADECKÝ, I. – HRADECKÁ, V. Bezdomovectví – extrémní vyloučení. 1. vydání. Praha: Naděje, 
občanské sdružení, 1996, s. 45 
19 EKKERTOVÁ, P. Páče o bezdomovce a Armáda Spásy – diplomová práce, Praha: PedF UK, 2004, 
s.13 
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ústavní péče. (Pokud ztratí bydlení, práci a nemohou se o dítě postarat).  Jde 

v zásadě o to, že ženy často nemohou sehnat cenově dostupné bydlení.  

3.2.3. Bezdomovectví u dětí 

Pro dítě je rodina naprostý základ. Zde získává pocit bezpečí, ochranu, 

vytvářejí se zde harmonické vztahy a inspirativní prostředí. Díky tomu všemu 

může vzniknout kvalitní člověk. Bohužel v poslední době tomu tak zdaleka není. 

Podle statistik tvoří úplné rodiny pouze 1/3, zbytek jsou rodiny rozvrácené20 . 

Nepřijatelné rodinně zázemí může zapříčinit pocit nejistoty, méněcennosti, pocit 

osamění, strachu z rodičů či budoucnosti, následně útěk dítěte z domova a 

toulání, taktéž může být příčinou umístění dítěte do dětského domova či 

výchovného ústavu. Absence „zdravého“ zázemí může nahradit život 

v delikventní partě, drogová závislost a jiné faktory, které podílejí na vzniku 

bezdomovectví.  

U dětí bez domova se objevuje nejčastěji institucionální příčina. I přes 

veškeré snahy personálu v dětském domově či výchovném ústavu, nelze nahradit 

dítěti funkční rodinné prostředí. Chovanci citově strádají, chybí jim pocit důvěry, 

bezpečí, jistota, sebevědomí, zázemí, vnitřní pocit svobody.  To vše má vážný 

negativní dopad na mladého jedince.  Není zde výjimkou, že z dětského domova 

či „pasťáku“ utíkají, toulají se po ulicích či žijí přechodně u někoho a prostředky 

k obživě získávají žebráním, drobnou krádeží či prostitucí. Ve většině případech 

užívají drogy a alkohol. Vážným problémem u dětí pocházejících z dětských 

domovů, výchovných ústavů či narušených rodin je i to, že velmi špatně navazují 

vřelé a hluboké vztahy. Týká se to jak ve vztahu k partnerovi, tak i k dítěti. Kde se 

nevyvinul intenzivní citový vztah v dětství, většinou se nevytvoří ani posléze. Jak 

už jsem již výše zmiňovala, děti vyrůstající v institucionální péči jsou často 

nepřipraveny vstoupit do reálného života. To vše může zapříčinit život na ulici 

nebo ve vězení (pozn.: též jedna z možných institucionálních příčin 

bezdomovectví). …citace doplnit! 

                                                 
20 HRADECKÝ, I. – HRADECKÁ, V. Bezdomovectví – extrémní vyloučení. 1. vydání. Praha: Naděje, 
občanské sdružení, 1996, s. 38 
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3.3.  Životní styl u lidí bez domova 

Sociální vztahy 

U bezdomovců nastává selhání v socializaci, přestávají se stýkat se svým 

okolím a vůbec s lidmi celkově, pokud nějaké vztahy vytvářejí, většinou jsou 

vztahy to povrchní, čistě účelové a nemají dlouhé trvání. To se pojí s pocity 

nejistoty a nedůvěrou. Selhání v socializaci se projevuje i ve vnímání hodnot a 

norem společnosti. Ty jsou často lidmi na ulici odmítány. Svými postoji a 

nepřijatelnými projevy způsobují odpor někdy až agresi v kolemjdoucích.  

Také lidé propuštěni z psychiatrické léčebny, z vězení a ústavní péče mají 

často přetrhané veškeré kontakty s přáteli a rodinou, za ta léta v jiném světě 

odřízlém od reality si vytvářejí i naprosto odlišné způsoby myšlení a chování. To 

jim brání v normálním sociálním rozvoji. Když pak nemají nikoho, o koho by se 

mohli opřít, nějakou blízkou osobu, která by jim pomohla v prvních chvílích po 

propuštění, často končí na ulici osamoceni a v s pocitem neporozumění. O tomto 

problému se zmíním v kapitole o sociálních důsledcích bezdomovectví. 

Potřeby 

U lidí bez domova obvykle dochází k minimalizaci potřeb. Mnoho z nich na 

své potřeby rezignovalo a snaží se pouze sehnat jídlo, alkohol či drogy, 

popřípadě nocleh někde v teple a bezpečí. Také potřeba sounáležitosti a potřeba 

přátelství je velice ojedinělá. V zásadě nemají často ani tendence dosáhnout 

nějakých změn ve svém životě a už vůbec ne se realizovat. To vše způsobuje 

fakt, že žijí převážně přítomností, nemají dlouhodobější plány či cíle a jejich 

uspokojení elementárních potřeb se odehrává v horizontu velmi blízké 

budoucnosti. (např.: „zítra si musím sehnat nějaké teplejší oblečení.“)  

Schopnosti 

Schopnosti bývají též do značné míry omezené. Může to být způsobeno 

stylem života či vrozenými dispozicemi. V některých případech za to mohou i 

získané návyky z institucionálního zařízení. Těmto lidem pak chybí schopnosti 

vykonávat každodenní činnosti (jako např.: uvařit, uklidit si byt, opravit rozbitý 

kohoutek, jít do práce, nakoupit…atd.), dále jim dělá problém vyřídit základní 
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administrativní úkony, chybí jim schopnost být zodpovědní sami za sebe a to i 

v případě pečování o své zdraví. 

Výrazným problémem je i neschopnost hájit svoje zájmy a práva. Příčinou 

této neschopnosti můžou být nedostatky ve vzdělání a informovanosti týkajících 

se práv a povinností občana. Jejich nevědomost a naivita může způsobit neblahé 

důsledky.  

Sebepojetí a psychický stav  

U bezdomovců je sebehodnocení velice nízké. Nevěří si a ani nevěří 

v lepší zítřky, vidí sebe sama v negativním světle.  Často používají obranné 

mechanismy, aby se vyrovnali s realitou. Svoji vinu přisuzují okolnostem či jiným 

lidem. Rezignují a stávají se pasivní prázdnou nádobou, do které občas někdo 

něco nalije. Jejich psychické zdraví, stejně tak jako fyzické, o kterém se zmíním 

níže, je značně podlomené a bohužel ve většině příkladech nenávratně.  

Fyzický dopad bezdomovectví  

U bezdomovců je typický rychlý průběh tělesného chátrání. Je to dané 

extrémními podmínkami, ve kterých žijí a samozřejmě také životním stylem. 

Vzhledem ke své situaci nedodržují základní hygienu, neřeší svojí životosprávu a 

jí pouze tehdy, když něco seženou. Potraviny, které se jim dostanou do rukou, 

bývají většinou s prošlou záruční lhůtou, vyhozené z obchodních domů či 

restaurací. Při nakupování rozhoduje cena ne kvalita potravin. Zdravotní stav 

drtivé většiny bezdomovců se tímto živořením prudce zhoršuje a pití alkoholu a 

kouření tomu výrazně napomáhá.  

Velkým problémem je i to, že bezdomovci ve většině případů, ať už 

dobrovolně nebo nuceně, přechází nemoci, to způsobuje další daleko závažnější 

choroby, které mají trvalé následky. U bezdomovců je vysoké riziko předčasného 

úmrtí. 

3.4. Sociální důsledky bezdomovectví 

Bezdomovectví změní život člověka ve všech jeho oblastech (psychických, 

fyzických, materiálních i sociálních). Důsledky, které sebou přináší jsou velmi 
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zdrcující a vrhají bezdomovce na samé dno společnosti. Nejhlubším  a 

nejvážnějším důsledkem, který je spojen s totální ztrátou postavení ve 

společnosti, je proces marginalizace a následné sociální vyloučení ze 

společnosti.  

Pojmy marginalizace a sociální exkluze (vyloučení) jsou koncepty, které 

jsou spojeny s fungováním jedince ve společnosti, tzn. popisují situaci z hlediska 

individua a jeho zařazení ve společnosti jako celku.21  

3.4.1. Marginalizace 
Moderní doba je velice náročná na požadavky, které s sebou přináší, proto 

je velice obtížné pro člověka se začlenit do současné společnosti. Zvyšují se 

nároky na schopnosti, vědomosti, finanční prostředky, životní styl a celkově na 

životní úroveň. Pro mnoho lidí je tato doba neúnosná, nároky nedovedou splnit a 

v důsledku toho jsou odsunuti na okraj společnosti. Následně dojde k již 

zmiňovaným dopadů, které prohlubují vyloučení. Vznikne tak začarovaný kruh, 

z něhož se člověk dostává velmi těžko.  

Schwarzová též přirovnává marginalizaci k začarovanému kruhu, kdy 

postavení na okraj společnosti člověka vrhá do deprese, která se může dále 

rozvinout v nějaké další psychické onemocnění. Může být také zdrojem motivace 

např. sebevražedným pokusům. Má tudíž destruktivní vliv celkově na osobnost 

člověka. Na druhu stranu člověk zranitelný, emotivně křehký snadněji podléhá 

tlakům, stresorům na něj působícím. Zde se tedy znovu otvírá prostor pro onen 

kolotoč marginalizace, z něhož není lehké bez pomoci vystoupit.22   

Mareš hovoří o marginalizaci jako o procesu, kdy jsou určité skupiny lidí 

odsunuty na okraj společnosti, kde ztrácejí možnost participovat na životě 

společnosti.23  

                                                 
21 ŠALBABOVÁ, J, Bezdomovci očima mladých dospělých, PedF, MU v Brně, 2009 
22 SCHWARZOVÁ, G. Sociální práce s bezdomovci, in MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, 
J.,KODYMOVÝ, P. Sociální práce v praxi, Praha: Portál, 2005, s. 315 
23 Mareš, P. Sociologie nerovnosti a chudoby, Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.  248 s.  
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3.4.2. Sociální vyloučení (exkluze) 

Tento dopad se vyskytuje alespoň v minimální formě u většiny lidí 

s handicapem. (pozn.: nejen u lidí, i zvířata, která jsou nějakým způsobem 

odlišná, jsou automaticky vyloučena na okraj „společnosti“, my však na rozdíl od 

zvířat můžeme, ba dokonce je naší povinností a hlavně zájmem tento jev 

eliminovat).  

Stejně tak jako člověk potřebuje jídlo a pití, prahne i po vztazích, po 

sounáležitosti, po přátelství, prostě o to být členem společnosti a být danou 

společností i respektován. Pokud tomu tak není a člověk je, ať už z důvodu 

bezdomovectví nebo důvodu jiného vyloučen, je to pro daného jedince, jako tvora 

společenského, naprosto nepřirozený stav, který způsobuje nedozírné dopady na 

jeho psychiku.  

Peiger použil pro definování pojmu sociální exkluze metaforu, kdy 

připodobňuje proces sociálního vyloučení k nemoci. Tato nemoc je dle něj 

zároveň chronická a progresivní. Přičemž se projevuje postupnou ztrátou 

kontaktu  

se společností jak v mikro-sociálních (rodina, příbuzní, přátelé a známí), tak 

v makro-sociálních (zaměstnání, veřejné instituce, státní správa, ostatní 

spoluobčané) vztazích.24 

                                                 
24 Peiger, J. Od milosrdenství k sociální integraci vyloučených. Kašperské Hory: Masarykova 

sociologická společnost. 2008. 8 s. 
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4. Sociální péče o bezdomovce 

Často se stává, že lidé bez domova díky neinformovanosti, plné kapacitě či 

kvůli nesplněným požadavkům nemají přístup k některým službám. 

Problémem českých státních orgánů je fakt, že poskytují sociální pomoc 

pouze těm, kteří mají trvalé bydliště. Bohužel však už neřeší to, že dotyční 

zájemci o pomoc mnohdy ani bydlení nemají, natož pak trvalé. Jedinec, který má 

doklady, ale s trvalým bydlištěm v jiné lokalitě nemá být zaevidován na úřadu 

v práci, což má za následky nepobírání hmotného zabezpečení uchazeče o 

zaměstnání. V takové situaci se může jedinec obrátit na azylové domy nebo jiné 

typy ubytoven určené pro lidi v hmotné nouzi.  

Bezdomovci, jak už jsem výše zmiňovala, mají velmi nízké sebevědomí, 

mnohdy mají i negativní zkušenosti s policií, úředníky a jinými státními zástupci, 

proto pak trpí chorobným strachem z úřadů, kvůli tomu často oddalují vyřízení 

dokladů a většinou je bez cizí pomoci ani nezískají. Důležité je tedy, aby 

pracovníci v azylových domech a organizacích pomáhajících lidem v hmotné 

nouzi  pomohli obnovit osobní doklady (změna trvalého bydliště, obnovení 

ztracených, odcizených či poškozených dokladů), bez nich lidé nemají nárok na 

sociální dávky a v podstatě se v současné době bez dokladů ani neobejdou.  

 

4.1.  Státní péče o bezdomovce 

  Státní péče o bezdomovce se řídí níže uvedenými zákony a vyhlášekami: 

 

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

• zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška č.505/2006, prováděcí k zákonu 

• zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, z. č. 
108/2006 Sb. 

• zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
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• vychází z Občanského soudního řádu a Trestního řádu 

Státní péče bezdomovce vychází z výše uvedených zákonů, samy obce, 

kraje a města si však upravují zákony podle místních vyhlášek. 

V Praze zajišťuje pomoc bezdomovcům oddělení sociální prevence a 

pomoci odboru sociální péče (OPS). Cílem tohoto oddělení je snaha znovu 

začlenění jedince do většinové společnosti.  

OPS poskytuje tyto služby: poradenskou, výchovnou a 

psychoterapeutickou péči osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně 

aktivizační služby, rozhoduje o poskytnutí, délce a úhradě za ubytování 

v azylových zařízeních Centra sociálních služeb v Praze, v rámci souvislé sociální 

práce s pachateli trestných činů uskutečňuje návštěvy v zařízeních pro výkon 

vazby a trestu odnětí svobody a spolupracuje s Vězeňskou službou ČR, nabízí a 

rozhoduje o poskytnutí služby osobní hygieny osobám v nepříznivé sociální 

situaci, zpracovává plán individuálního motivačního postupu, spolupracuje se 

soudy a orgány činnými v trestním řízení při jejich činnosti a rozhodování, 

poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci pomoc a sociálně právní 

poradenství při ochraně jejich oprávněných zájmů, provádí sociální depistáž, 

spolupracuje s úřadem práce a sociálními odbory úřadů městských částí v oblasti 

péče a osoby ohrožené soc. vyloučením, poskytuje služby krizové pomoci25 

4.2. Nestátní péče o bezdomovce 

I přesto, že se bezdomovectví ČR vyskytovalo již dříve, vyskytovalo se 

pouze ve skryté formě. Komunistická vláda by přece nemohla dopustit takovýto 

negativní jev, který by se příčil s její ideologií. Jelikož po revoluci se situace 

změnila, plánovaná ekonomika se přetransformovala na tržní, změnila se i bytová 

politika, došlo k privatizaci bytů a zároveň i postupné deregulaci nájmů, zvýšili se 

přirozeně i ceny energií. V konečném důsledku tak vzrostly nároky na občana a to 

jak v participaci v zabezpečení svých potřeb a sociálních záležitostí, tak i 

v zaměstnání. Nastalo určité riziko sociálního bezpečí, které mělo dopad na 

některé lidi v naší společnosti, ti například nedisponovali či nedisponují osobními 

                                                 
25 MEDLÍK, M.: Život na okraji společnosti-bakalářská práce, PedF MU, 2008 
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schopnostmi a sociálními dovednostmi, které by jim zajistily bezproblémový život 

ve všech jeho oblastech.  

Na tento fakt po roce 1989 zareagovaly, kromě státu, i tradiční charitativní 

a křesťanské organizace, vzniklo a vzniká i mnoho nestátních neziskových 

organizací, které se soustředí na toto cílovou skupinu. Nedlouho po revoluci 

začaly vznikat i první azylové domy a přechodné ubytovny. Ze začátku měly 

vážné finanční potíže, stát totiž vyřadí na péči o bezdomovce přibližně 10%, zbylé 

zdroje musí být získávány od sponzorů, na začátku 90. let byl však „fundraising“ 

(„tedy systematické činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných 

prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací či jednotlivců“26), ještě 

v kolébce a nikdo neměl s touto činností zkušenosti. V dnešní době se toho již 

mnoho změnilo a fundraising je považován za běžnou a v podstatě nezbytnou 

součást získávání financí na chod organizací či sdružení. 

Azylové domy a nestátní neziskové organizace (NNO) vznikají podle 

potřeb „klientů“, to jsou ve směs lidé v hmotné nouzi. Tyto organizace a azylové 

domy poskytují služby od uspokojení základních potřeb až po odbornou 

dlouhodobou pomoc. Péči o bezdomovce vykonává multidisciplinární tým, který 

zahrnuje speciální odborníky, psychology a sociální pracovníky. Další nezbytnou 

součástí pracovního kolektivu tvoří dobrovolníci, bez kterých by se organizace též 

neobešla. 

4.2.1. Nadnárodní federace sdružující národní a regionální 
organizace a sdružení pomáhající bezdomovcům 

Nejprve bych ráda uvedla mezinárodní federace, jejichž členem jsou i 

sdružení a organizace z ČR. 

4.2.1.1. Feantsa 
Je evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci. 

Feantsa je založena v roce 1989. V současné době sdružuje více než 70 

nevládních neziskových organizací z 20 zemí EU, USA a střední a východní 

Evropy, které se zabývají poskytováním služeb ledem bez domova, včetně 

pomoci s řešením otázek bydlení a sociální podpory. Členy jsou národní či lokální 

                                                 
26 http://cs.wikipedia.org/wiki/Fundraising, 11.7.2009,12:41:34 
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organizace a sdružení zaměřené na práci s bezdomovci, federace azylových 

domů, organizace sociálního bydlení, noviny pro bezdomovce a další klíčoví 

partneři. Díky mezinárodním kontaktům a výměnným programům, seminářům a 

konferencím si mohou vyměňovat zkušenosti a prodiskutovat důležitá témata 

s jinými odborníky. 

4.2.1.2. EAPN  
European Antipoverty Network je nezávislá koalice národních a 

regionálních NNO a organizacích působících v oblasti boje proti chudobě a 

sociálnímu vyloučení. 

Jejím hlavním úkolem je: 

• zasazovat o práva lidí závislých na sociálních službách je dosáhnout 

přijetí problematiky sociálního vyloučení veřejností a veřejnou správou v ČR a 

odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním 

vyloučením. 

• Usilovat o to, aby se sociální začleňování a boj proti chudobě stal 

prioritou veřejné správy na všech úrovních. 

• Podporovat, rozvíjet a realizovat aktivity směřující k sociálnímu 

začleňování. 

• Usnadňovat přístup k informačním technologiím a vzdělání osob 

ohrožených sociálním vyloučením. 

• Podporovat rozvoj kvality v sociálních službách pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením jako východiska pro dodržování jejich lidských práv. 

• Sdružovat osobnosti a organizace působící v oblasti boje proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení. 
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• Přenášet osvědčené metody práce a přístupy v rámci zemí Evropské 

unie a využívat zkušeností ostatních zemí a participovat při tvorbě národních 

politik v oblasti sociálního začleňování.27 

4.2.1.3. FEBA 
Evropská federace potravinových bank (FEBA) seskupovat Potravinové 

banky pro boj proti hladu a plýtvání. Potravinové banky jsou neziskové 

organizace, které shromažďují nadbytečné potraviny, které by se vyhodily, 

zejména od zemědělců či potravních řetězců, skladují je a přidělují je 

humanitárním nebo charitativním organizacím poskytujícím potravinovou pomoc 

lidem žijícím v hmotné nouzi a společenském vyloučení. Tito lidé dostávají 

potraviny formou potravinových balíčků nebo vařených pokrmů v sociální jídelně. 

V roce 1992 vznikla první potravinová banka zásluhou Ilji Hradeckého, 

zakladatele charitativní organizace Naděje společně s dalšími lidmi. Po dvou 

letech je založena Česká Federace Potravinových Bank, která v roce 2005 

zažádala o přijetí do FEBA. Z českých charitativních a humanitárních organizací 

sem patří ADRA, Armáda Spásy, Maltézská Pomoc, Naděje a Sdružení 

Azylových Domů.28 

4.2.1.4. EUR-HOPE 
Další organizace představuje evropskou síť pro zdraví chudých a 

vyloučených. Slučuje organizace popřípadě osoby pracující ve zdravotní oblasti 

pro lidi na okraji společnosti. Cílem této federace je ochrana zdraví chudých a 

vyloučených a stejně tak jako u Feantsy si mohou členové vyměňovat zkušenosti. 

EUR-HOPE se také snaží o vytvoření národních sítí, dále o šíření a upozorňování 

na danou problematiku a o pomoc při rozhodování politiků (pozn.: něco jako 

lobbing pro sociální aktivity). 

4.2.1.5. INSP 
International network of street papers je též nezávislá mezinárodní síť 

národních a regionálních NNO a organizací bojujících proti chudobě.  

                                                 
27 http://www.eapncr.org/view.php?nazevclanku=eapn-ceska-
republika&cisloclanku=2008050003/09.07.2009 
 
28 http://www.potravinovabanka.cz/default.asp?ids=0&ch=379&typ=1&val=45970/, 
09.07.2009,1:18 
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Mezinárodní síť projektů „street papers“ je celosvětovým prostředkem pro lokální 

problémy s chudobou.   

INSP podporuje „street paper“ projekty, pouliční prodej časopisů lidmi 

v hmotné nouzi, po celém světě. Cílem je, aby vznikla nová pracovní místa pro 

bezdomovce. Síť obsahuje přes 100 časopisů ve 40 zemích a podporuje nově 

vznikající projekty v rozvojových zemích. 

Prostřednictvím INSP získají členové sítě odborné školení, poradenství, 

část finančních zdrojů potřebných k chodu společnosti. Zároveň si mohou členové 

vyměňovat cenné zkušenosti.   

Díky tomu, že INSP je hustá síť, může působit jako globální platforma pro 

potřeby a práva lidí žijících v chudobě.  

INSP v bodech: 

• Více než 100 časopisů ve 40 zemích 

• Působí na všech kontinentech 

• Má více než 100 milionů čtenářů, což může být dobrý nástroj pro 

vyřešení mnoha závažných problémů. 

• Od roku 1994 dala INSP příležitost více než 250 tisícům lidí 

• 50% z ceny za časopis dostane prodejce 

• Od roku 2006 vzniklo v Africe pomocí INSP 6 nových „street papers“ 

4.2.2. Organizace v České republice  
Jak už jsem již zmínila, v České Republice vznikaly první organizace nebo 

obnovili svojí činnost až po roce 1989. Nyní se seznámíme s několika 

významnými organizacemi, které zde působí.  

4.2.2.1. Středisko pomoci „Naděje“   
Naděje je spolek nepolitický a mezikonfesní s celostní působností. Je 

založena dle zákona č. 83/1990 SB. O sdružování občanů. Registrována je od 

21. 8. 1990 u Ministerstva vnitra.  
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Toto občanské sdružení je členem již výše zmíněních: 

• Evropské federace sdružení pomáhajících s bezdomovci FEANTSA,  

• Evropské sítě pro zdraví chudých a vyloučených EUR-HOPE,  

• jako provozovatel potravinové banky také Evropské sítě potravinových 

bank FEBA,  

• Rady humanitních sdružení RHS 

Naděje vznikla spontánně v srpnu roku 1990, kdy se na pražských 

nádražích soustřeďovali skupiny rumunských uprchlíků.  

Z počátku pouze pracovníci-dobrovolníci sdružení podávali stravu na 

nádraží, poskytovali nouzové ubytování v Praze, a až posléze vznikla činnost ve 

vládních uprchlických táborech. Již 2. září 1990 otevřela Naděje školu pro děti od 

3 do 18 let v uprchlickém táboře Jabloneček , kde byl kladen zvláštní důraz na 

znalost českého jazyka.  

 Záměrem sdružení byla integrace uprchlíků do společnosti. První verze 

integračního programu počítala se návrhem ubytování, hygieny a stravování, 

zprostředkováním práce, poradenstvím a osvětou. Brzy však mezi klienty 

převažovali českoslovenští občané, kteří přišli o domov nebo byli propuštěni 

z různých forem institucionálního zařízení. Naděje tedy musela přetransformovat 

integrační program na pomoc bezdomovcům s uplatněním vícestupňové 

struktury. Tento program uvedu níže.  

V roce 1991 pokračovala dobrovolná práce v uprchlických táborech. Po 

jejím ukončení se činnost přesunula do Prahy. Zde se začalo s přípravou 

středisek pro Integrační program. 

Cílovou skupinou integračního programu jsou lidé, kterým hrozí 

společenské vyloučení, nebo již společensky vyloučení jsou.  Mezi ně patří tito 

lidé: 

• lidé bez domova, kteří žijí na ulici 
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• matky s dětmi 

• odchovanci z dětských domovů či z výchovných ústavů 

• propuštění vězni 

• staří a opuštění lidé 

• uprchlíci 

• handicapované děti a mládež 

• opuštěné děti 

• národnostní menšiny 

 

Integrační program 

Integrační program je určen na pomoc lidem, kterým hrozí společenské 

vyloučení, nebo již společensky vyloučeni jsou. Smyslem tohoto projektu je 

spoluúčast na hledání životních cílů a společenského uplatnění. V zájmu 

programu je i pomoc při uspokojování elementárních potřeb, dále nabídka 

ubytování a dlouhodobější pomoc. 

Forma Integračního programu je strukturovaná, stupňovitá (0. - 3. stupeň) 

a obsahuje i modifikace podle příčin vzniku bezdomovectví a podle věkové 

skupiny klientů. Nultý stupeň je bezplatný a hlavním jeho úkolem krizové centrum 

s psychoterapií a možnosti uspokojit základní životní potřeby, další tři stupně se 

hradí, alespoň minimální peněžní částkou a jedná se spíše o dlouhodobou 

systematickou práci s klientem.  

Integrační program je určen osobám, které splňují několik základních 

podmínek:  

a) pomoc potřebují 

b) jsou ochotny pomoc přijmout 
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c) jsou ochotny a schopny se podřídit integračnímu programu 

Podle mého názoru je velmi důležitá přítomnost těchto podmínek, hlavně 

druhá, protože základem veškerého snažení a posouvání se někam je snaha 

chtít. Samozřejmě stejně tak je důležitý fakt, zdali má jedinec na integrační 

program nárok. Záleží na jeho životní situaci. Déle je důležité vědět, v jakém je 

psychickém a fyzickém stavu jedinec je, jestli je schopen celý program zvládnout. 

 

Služby nultého stupně integračního programu: 

• nabídka azylového ubytování (podle možností)  

• lékařské vyšetření a ošetření, zdravotní poradenství 

• nasycení a občerstvení (z potravinové banky) 

• ošacení a obuv (ze sbírek) 

• osobní hygiena  

• posezení a odpočinek v teplém, čistém a přívětivém prostředí 

• dobré slovo, přátelský rozhovor (psychoterapie) 

• nabídka a zprostředkování práce, pracovní poradenství 

• osvěta a poradenství, společenská výchova, sociální prevence 

• asistence při jednání s úřady 

• kulturní aktivity beneficientů 

• křesťanská misijní a pastorační služba29 

První, druhý a třetí stupeň integračního programu je založen na 

azylovém ubytování různého typu s nabídkou souvisejících služeb. Pravidla pro 

                                                 
29 HRADECKÝ, I – HRADECKÁ, V. Bezdomovství - extrémní vyloučení, 1. vydání. Praha: Naděje, 
občanské sdružení, 1996, s. 64 
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ubytování jsou poměrně přísná a jejich dodržování se bezpodmínečně vyžaduje. 

Jak už jsem již výše zmínila, za ubytování se platí, spíše symbolickou částkou, a 

je podmíněno pracovní činností.  

Stupeň 1. – čtrnáctidenní pobyt, kde se zjišťuje, zda je klient schopný a 

ochotný se resocializovat. Řeší se zde jeho životní situace a je podmínkou, aby 

alespoň příležitostně daný jedinec pracoval. 

Stupeň 2. – tříměsíční pobyt, je určen lidem, kteří jsou ochotní pracovat 

v trvalém pracovním poměru, jsou-li toho schopni. 

Stupeň 3. – dlouhodobý mezistupeň před trvalým vyřešením osobního 

problému klienta. 

Stupeň 4. – samostatné bydlení mimo středisko s občasným kontaktem 

sociálního pracovníka.  

Modifikace integračního programu 

Mezi beneficienty, kteří se zapojují do integračního programu, jsou značné 

rozdíly, každý jedinec má i jiné potřeby, proto jsou vytvořeny modifikace 

integračního programu, aby resocializace byla upravena přímo na míru 

jednotlivým skupinám a byla tím pádem i efektivnější. 

Pomoc mladým lidem  

Především se jedná o pomoc mladým lidem, kteří dovršili 18ti let, jsou 

vypuštěni z dětských domovů či výchovných ústavů a nenacházejí své vlastní 

místo ve společnosti. Jejich finanční prostředky jsou minimální a pracovní návyky 

často nedostačující. Naděje těmto lidem nabízí tyto služby: 

• terénní služba, pomoc, depistáž (streetworking) 

• soustavná pomoc v denním centru pomoci 

• komunitní ubytování 

• pracovní terapie a rekvalifikace 
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• osvěta, pasivní a aktivní kultura, sport, turistika a další volnočasové 

aktivity 

Postpenitenciární pomoc 

Postpenitenciární pomoc je služba bývalým vězňům, kteří po propuštění 

z věznice nemají osobu nebo rodinu, na kterou by se mohli obrátit. Tito jedinci 

často nemají zajištěné bydlení, práci, narůstají jim dluhy za poplatky z věznice, 

které musí záhy po propuštění splatit. Většinou se pak uchylují znovu k trestným 

činnostem a stávají se z nich recidivisti. Abychom tomuto negativnímu procesu 

zabránili, integrační program poskytuje pomoc, kterou bychom mohli shrnout do 

několika okruhů: 

• první kontakt ve věznici před propuštěním 

• soustavná pomoc v denním centru pomoci 

• azylové ubytování charakteru domu na půli cesty 

• pracovní terapie a rekvalifikace 

• výkon alternativního trestu 

• osvěta, pasivní a aktivní kultura. 

Pomoc mladým lidem a postpenitenciární pomoc jsou podle mého názory 

nesmírně důležité. Je dokázáno, že velké množství bezdomovců je rekrutováno 

z řad lidí vyrůstajících v dětském domově a lidí propuštěných z vězení, proto by 

se těmto dvěma skupinám měla poskytnout automaticky preventivně dostatečná 

péče.  

Pomoc starým lidem 

Další významnou skupinou jsou staří bezdomovci, kteří by si již těžko 

zvykali na nové vztahy a fungování v domově důchodců. I lidé v domově 

důchodců mají problémy si zvyknout na někoho, kdo má díky své minulosti, 

naprosto odlišné návyky a způsob chování.  
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Součástí programu je zvláštní domov pokojného stáří, ubytování 

komunitního typu ve více denním stacionáři, který poskytuje přechodné ubytování 

lidem starým a zdravotně handicapovaným. 

Pracovní terapie a rekvalifikace 

Je jedním ze základních pilířů lidí v produktivním věku, pokud tomu tak 

není, člověk se může dostat do vážných existencionálních problémů, které 

v konečném důsledku mohou způsobit společenské vyloučení a ztrátu domova. 

Práce je i velkým stimulem u lidí, kteří se cítí prázdně, ztratili smysl života a 

nedokážou si uspořádat svůj vlastní život.  

Zdravotní péče o bezdomovce  

Vychází ze zkušeností z aplikace integračního programu. Lidé bez 

reálného stálého bydliště jsou téměř všichni zdravotně postiženi. Mnozí z nich se 

stali bezdomovci v důsledku zdravotního postižení (mentální, psychické), protože 

se nedovedli sami vyrovnat se životními situacemi. Další choroby (kožní, 

parazitické, respirační) se přidružují v důsledku jejich životního stylu.30 

Ukončené projekty: 

• Projekt strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR- Záměrem 

tohoto projektu zmapovat současný stav bezdomovectví, služby poskytované 

bezdomovcům a ověřit některé postupy sociálních služeb.  

• Projekt práce v Naději - Projekt je realizován ve zlínské pobočce. 

Snahou projektu je vytvoření nových pracovních míst, podpora osob ohrožených 

na trhu práce a podpora rovných příležitostí.  

• Projekt profesního odborného vzdělávání pracovníků Naděje 
v roce 2007 – „Cílem tohoto odborného vzdělávání zaměstnanců je prohlubování 

kvalifikace, rozvíjení jejich znalostí a dovedností, podpora aplikace standardů 

kvality sociálních služeb, zavádění nových metod práce a vytváření pracovních 

                                                 
30 HRADECKÝ, I – HRADECKÁ, V. Bezdomovství - extrémní vyloučen, 1. vydání. Praha: Naděje, 
občanské sdružení, 1996, s.67 
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týmů na všech pracovištích. Vše úzce souvisí s podporou zvyšování kvality 

nabízených služeb a podporou misijní činnosti v Naději.“31 

 
 
Projekty aktuální  

Středisko pomoci Naděje se snaží o co nejprofesionálnější a 

nejefektivnější přístup ke klientům, proto se v posledních letech hlavně snaží o 

odborné vzdělávání svých zaměstnanců. Cesta k dosažení tohoto cíle vede skrze 

projekty, které zde nyní uvedu.  

Profesní vzdělávání v sociálních službách 

V červnu 2009 zahájila NADĚJE o. s. realizaci nového projektu Profesní 

vzdělávání v sociálních službách č. CZ.1.04/3.1.02/22.00188, podpořeného 

v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 

ČR. 

Záměrem projektu je inovace a změna stávajícího systému vzdělávání 

všech zaměstnanců organizace a vytvoření nového vzdělávacího programu pro 

sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Cílem je připravit kvalitní 

vzdělávací aktivity v souladu se zákonem o sociálních službách. 

Cílem je podpořit odborné kompetence sociálních pracovníků, pracovníků 

v sociálních službách a vedoucích pracovníků, vytvořit, akreditovat a aplikovat 

nové vzdělávací programy celoživotního vzdělávání. Obsahem vzdělávacího 

programu pro vedoucí pracovníky jsou etika, manažerské dovednosti, legislativní 

rámec poskytování sociálních služeb a zvyšování kvality. Pro vzdělávání 

vedoucích pracovníků a sociálních pracovníků je navržena v oboru sociálních 

služeb pilotní metoda e-learningu, výsledky budou multiaplikovatelné u dalších 

poskytovatelů sociálních služeb a vzdělávacích agentur. 

Záměrem je také vybudování školicího centra, které bude v budoucnu nabízet 

různé programy profesního vzdělávání pracovníkům Naděje i dalších organizací.32

                                                 
31 http://www.nadeje.cz/index.php?q=node/10,13.7.2009 12:08:52 
32 http://www.nadeje.cz/index.php?q=node/10,13.7.2009 12:16:00  
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 4.2.2.2. Armáda spásy    

       Armáda spásy je náboženské, křesťanské hnutí, působící po celém 

světě. Jejím posláním je naplňovat potřeby lidí bez jakékoli diskriminace. 

       Armáda spásy byla založená v roce 1865 metodistickým kazatelem 

Williamem Boothem. Již od mládí měl velký zájem o chudé a nevěřící lidi. Silně 

ho ovlivnilo setkání s křesťany ve Východním Londýně. Zde se také začala 

pořádat setkání pojmenovaná jako Misie Východního Londýna, pozdějším 

označením jako Křesťanská misie. 

Hnutí si osvojilo vojenský styl, uniformy a hodnosti. Z Anglie se brzy začalo 

šířit do dalších zemí. Roku 1879 začala práce Armády spásy v USA, o rok později 

v Austrálii.  Dnes pracuje Armáda spásy ve 113 zemích světa a mluví ve 160 

jazycích. Má více jak 1,5 milionu členů ve skoro 28 tisících zařízení. Jsou to 

ubytovny pro bezdomovce, dětské domovy, domovy pro seniory, nemocnice, 

školy aj. 

      Původně šlo pouze o církevní hnutí. S postupem času členové Armády 

spásy zjistili, že křesťanství má také sociální důsledky. Na londýnských ulicích 

žilo velké množství bezdomovců. W. Booth se svými spolupracovníky se rozhodli 

pro ně něco vykonat a změnit jejich život. Z jejich iniciativy v roce 1888 byla 

zřízena první ubytovna Armády spásy pro bezdomovce. 

V Československu zahájila Armády spásy svojí činnost v roce 1919. Jejím 

zakladatelem byl plukovník Karl Larsson. Téměř od začátku svého působení 

provozovala Armáda spásy mimo církevní činnost i domovy pro bezdomovce a 

jiné společensky vyloučené osoby, stanice v chudinských čtvrtí, domovy pro 

alkoholiky atd. Svoji činnost vykonávala do roku 1950, kdy byla vládnoucí stranou 

nejprve omezena a posléze zakázána. Členové Armády spásy byli perzekuováni 

a vězněni. Nejznámějším představitelem této doby byl major Josef Korbel, jehož 

jméno dnes nese azylový dům v Brně a jeho život je popsán v knize 

„V nepřátelském táboře“. 

Krátce po revoluci požádala skupina křesťanů Armádu spásy o obnovení 

své činnosti. Též tehdejší federální československá vláda měla velký zájem o 
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zkušenosti Armády spásy. Prezident Václav Havel se setkal s generálkou Evou 

Burrowsovou a přispěl tak k novodobým počátkům Armády spásy u nás. 

Armáda spásy v České republice byla zaregistrována dne 17.5.1990 jako 

občanské sdružení. 

Struktura Armády spásy 

Mezinárodní ústředí Armády spásy se nachází v Londýně. Působí tam 

generál, který velí celé organizaci. Od roku 2006 je jím Shaw Clinton. Nad 

činností Armády spásy v České republice má patronát Nizozemí. Územním 

velitelem Nizozemí a České republiky je komisař Wilem van der Harst. Armáda 

spásy v České republice má sídlo v Praze. V jejím čele je major Pieter H. Dijkstra.  

Do jeho působnosti spadá management Armády spásy v ČR:  

• zástupce národního velitele (mjr. Annelies Dijkstra), 

• národní ředitel rezidenčních sociálních služeb (env. Přemysl 

Kopeček), 

• tajemnice národního velitele (Mgr. Pavla Vopeláková), 

• hlavní ekonom, tajemnice národního ředitele rezidenčních sociálních 

služeb, personální a ekonomické oddělení, školící oddělení, koordinátor vězeňské 

péče. 

Členem Armády spásy se může stát každý křesťan, který si ji zvolí za svůj 

duchovní domov. Členové Armády spásy se nazývají vojáky. Další formou 

členství je stoupenec. Je platným členem společenství křesťanů, nebere na sebe 

pouze některé závazky vojáků a nepoužívá uniformu. Důstojník Armády spásy je 

ordinovaný duchovní, tzn. absolvent teologicko-sociálního studia Armády spásy. 
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Typy zařízení 

Armáda spásy má široký prostor působnosti: 

• sbory a komunitní centra 

• rezidenční sociální péče: terénní práce, nízkoprahová denní centra, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, zimní noclehárny, krizová 

lůžka, azylové domy, azylové domy pro matky s dětmi, byty na půli cesty, domovy 

pro seniory a invalidní důchodce, probační a mediační programy 

.Projekty v Armádě spásy 

V současné době v Armádě spásy probíhají 2 projekty s programy 

Integrace specifických cílových skupin a Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů 

sociálních služeb. Tyto projekty se ve své zásadě neliší od projektů Sdružení 

pomoci „Naděje“, Armádě spásy jde o stejné cíle; o zkvalitnění služeb pro lidi 

sociálně vyloučené a o jejich znovu začlenění do společnosti. 

Integrační program pro sociálně vyloučené osoby 

 Projekt „Integrační program Armády spásy pro sociálně vyloučené osoby“ 

byl zahájen v lednu 2006 a je navržen na 2 roky. 

Cílem projektu je zkvalitnění úrovně poskytovaných služeb, upevnění 

Standardů kvality sociálních služeb v zapojených zařízeních a vytvoření 

vzdělávacího programu pro lidi bez domova. Uživatelé si tak osvojí znalosti 

potřebné při vyhledávání zaměstnání, psaní životopisu, jak postupovat při hledání 

práce aj. 

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb 

Projekt „Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb“ probíhá v rámci 

Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, vyhlášeného Evropským 

sociálním fondem. Má za cíl zvýšit kvalifikaci a odbornou způsobilost 

zaměstnanců Armády spásy v České republice, připravit zařízení na nový zákon 

o sociálních službách a podporu při zavádění Standardů kvality sociálních služeb. 
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V rámci projektu se realizuje interní vzdělávání zaměstnanců, 

socioterapeutický výcvik, psychosociální výcvik, supervize zaměstnanců, 

nezávislé konzultace v zavádění Standardů kvality a jiné. 

V roce 2006 prošlo krátkodobými vzdělávacími aktivitami 339 pracovníků 

Armády spásy a do dlouhodobých vzdělávacích aktivit nastoupilo 60 

pracovníků.33 

4.2.2.3. Nový prostor 
Občanské sdružení Nový prostor bylo založeno s cílem pomoci lidem, kteří 

se ocitli na okraji společnosti bez střechy nad hlavou a bez finančních zdrojů. 

Dává jim možnost získat základní finanční prostředky pomocí pouličního prodeje 

časopisu, který sdružení vydává. 

Posláním tohoto sdružení je „dát možnost pracovat všem, kteří pracovat 

chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli,  pomáhat preventivně osobám, které 

se mohou dostat do tíživé životní situace a realizovat sociálně prospěšné 

projekty.“ 34 

  Sdružení vzniklo a bylo zaregistrováno v roce 1998, inspirací pro 

zakladatele byl britský časopis The big Issue. Počátkem roku 1999 se rozběhl 

prodej časopisu „Patron“, který vycházel jednou za čtrnáct dní. Rok poté vznikly 

první pobočky v Brně, Plzni a Ostravě, v dalších letech v Pardubicích, Českých 

Budějovicích, Uherském Hradišti, Olomouci aj. Roku 2001 se přejmenoval 

časopis na „Nový Prostor“ a změnil se na týdeník. V současné době je členem 

dvou mezinárodních asociací: INSP (International Network of Street Papers) a 

EAPN (European Anti Poverty Network) . 

Každý z prodejců se rozhoduje dobrovolně, zda se zúčastní projektu a 

kdykoliv může s prodejem skončit. Je povinností, každého, kdo se chce 

zaregistrovat vyplnit tzv. prohlášení prodejce, v němž prohlásí, že je v sociálně 

obtížné situaci, nemá, kde bydlet a je starší 16ti let. Maximální doba účastníků na 

projektu je určena na dva roky. Po tuto dobu klient postupuje dle svého 

individuálního terapeutického plánu, který vytváří společně se svým sociálním 

                                                 
33 http://www.armadaspasy.cz/staticke.php?wh=kdo_jsme, 12.7.2009,14:32:45 
34 http://www.novyprostor.cz/casopis/poslani.html, 12.7.2009,14:49:47 
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pracovníkem. Co se týče vydělaných peněz, je čistě na prodejcích, jak s nimi 

naloží. Většinou si koupí jídlo, zaplatí nájem, koupí si nějaké ošacení a 

hygienické potřeby, jiní veškeré svoje výdělky utratí za alkohol, cigarety a 

automaty. Není to ideální přístup, ale je určitě lepší, když si vydělávají klienti na 

uspokojení svých závislostí legální cestou, než aby u nich došlo  k trestné 

činnosti. Každý prodejce se však zavazuje k tomu, že se pokusí v rámci projektu 

vyřešit svojí kritickou životní situaci. 

V současné době sdružení nenabízí lidem bez domova pouze možnost 

účasti na projektu „streetpaper“. Nový prostor již přesáhl svůj původní záměr, 

hlavní myšlenka je však pořád stejná a to pomáhat lidem, kteří jsou jakýmkoliv 

způsobem sociálně vyloučeni. Momentálně jsou poskytovány sociální a právní 

poradenství, podporuje klientům motivaci k práci a snaží se posílit jejich osobní 

ambice, což je velmi důležité pro jejich integraci.  

Někteří klienti NP se aktivně participují na pořádání množství kulturních a 

společenských akcí, jako například pořádání divadelních představení či 

fotbalových zápasů. Během těchto příležitostí se bezdomovci bezprostředně 

setkávají s „většinovou společností“. Na obou stranách se nabourávají zaryté 

stereotypy a o to v těchto projektech převážně jde.35 

4.2.2.4. Občanské sdružení Ježek&Čížek 
Je sdružení, které vzniklo v roce 2000 na půdě Nového prostoru. Původně 

Ježek a Čížek působil pouze divadelní soubor, až v roce 2003 se osamostatnil a 

vzniklo tak nové občanské sdružení. To již funguje nezávisle na NP. Tato 

sdružení však stále aktivně spolupracují a vytvářejí si vzájemnou podporu.  

Ježek a Čížek pomáhá lidem sociálně vyloučeným získat takové 

dovednosti, které by je dostaly ze své nepříznivé situace.  

Cílovou skupinou jsou tedy lidé bez přístřeší a lidé žijící rizikovým 

způsobem. Jedná se o skupinu, která v sobě zahrnuje i ostatní cílové skupiny: 

mentálně a psychicky postižené, závislé na alkoholu i nealkoholových drogách, 

Romy, zdravotně postižené, oběti domácího násilí a sexuálního zneužívání, HIV 

pozitivní, seniory, mládež, imigranty, osoby po výkonu trestu atd. Jde tedy o lidi, 
                                                 
35 http://www.novyprostor.cz/casopis/poslani.html, 12.7.09,17:29:34 
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kteří kvůli svému znevýhodnění, horší sociální adaptabilitě, špatným životním 

podmínkám nebo jiným nepříznivým okolnostem, nebyli schopní se se svojí 

situací vyrovnat, došlo u nich k sociálnímu vyloučení a následné ztrátě bydlení.  

Sdružení Ježek a Čížek je především znám svým divadelním souborem 

tvořeným lidmi bez domova, poskytuje však i jiné služby, mezi něž patří i terénní 

práce (streetworking) a denní centrum CeSTA. 

Denní centrum CeSTA provozuje: 

• sociálně-právní a dluhové poradenství - založeno na individuálním 

přístupu. Jedná se o jednorázovou až dlouhodobou pomoc v oblasti poradenství. 

• Job klub – v klubu je k dispozici kvalifikované poradenství 

orientované na pracovní právo, čtyři počítače s přístupem k internetu k orientaci 

v pracovních nabídkách, možnost volání na potencionální nabídky 

• Vzdělávací aktivity - Individuální kurzy práce s počítačem, semináře 

na témata z pracovního a občanského práva, komunikačních dovedností, trénink 

komunikace se zaměstnavatelem atd. 

• Aktivizační a arteterapeutické odpolední programy - Slouží jak 

k relaxaci, tak k podpoře kreativity a získání základních sociálních a 

komunikačních dovedností nenásilnou formou  filmový klub, tématické diskuze, 

autorská čtení, soutěže, hudební odpoledne, arteterapie, dramaterapie apod. 

Terénní práce (streetworking) 

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů v průběhu 

pracovního týdne, celkem 20 hodin.  Hlavním cílem je monitorovat  místa pohybu 

osob v cílové skupině, poskytovat jim sociální poradenství, informovat o 

možnostech pomoci i v jiných organizacích, doprovázet do institucí atd.36 

 

 

                                                 
36 http://www.jezekacizek.cz/content/view/26/82/, 12.7.09,19:59:17 
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Divadelní činnost – divadlo lidí bez domova Ježek a Čížek 

Pracuje s lidmi, kteří mají bezdomoveckou zkušenost, ať právě prožívanou, 

nebo již překonanou. V tomto souboru mají možnost se zapojit do kulturního dění. 

Divadlo vzniklo, jak už jsem již výše zmiňovala v roce 2000. Za dobu jeho 

existence prošlo souborem kolem 400 lidí a bylo nastudováno 17 her, dalšími 

divadelními projevy souboru Ježek a Čížek jsou příležitostné site-specific a 

performance na veřejných prostorách, například „zabydlování veřejného prostoru“ 

na Hlavním nádraží v roce 2007. Jednou z důležitých událostí, kterou sdružení 

pořádá, je mezinárodní festival bezdomoveckých divadel „HIC SUNT LEONE“, 

což vždy je významný moment v kultuře bezdomovců, lidí, kteří s nimi pracují i 

širší veřejnosti. 

Pracovníci Ježka a Čížka oslovují své klienty, lidi v sociální izolaci a bez 

domova, buďto rovnou na ulici nebo pomocí letáků, médií, zaujetím skrze 

představení. Někteří klienti přicházejí sami na doporučení přátel, kteří již 

v souboru hrají či hráli. Celkově však není jednoduché získat nové klienty. Chce 

to zkušenost, obětavost a hlavně trpělivost. 

 Sdružení nabízí klientům krom hraní i sociální, psychologické a právní 

poradenství, možnost si vyřídit telefonicky nebo přes e-mail důležité záležitosti, 

dále odkazuje na specializované služby pomáhající též bezdomovcům, které J a 

Č nenabízí, navštěvuje svoje herce-bezdomovce v nemocnici, doprovází je na 

úřad, k lékaři, k soudu, …atd. Zkrátka snaží se svým klientům vytvořit určité 

zázemí, které by bylo nahrazeno osamocením, pocitem strachu, zmatku a 

nejistoty. 

Je jasné, že sdružení má také svoje pravidla, podle kterých by se klienti 

měli řídit. Tato pravidla jsou však flexibilní a reagují na aktuální problémy. 

Vesměs týkají alkoholu a jiných drog, osobní hygieny, nevhodnému chování na 

zkoušce aj. 

Aby vůbec divadlo mělo nějaký terapeutický účinek, je důležité, aby si herci 

prošli celým procesem, od výběru, upravení či napsání hry přes nastudování, 

vytvoření kostýmů a kulis až po propagaci mezi širší veřejností. Důležité je, aby 
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klienti sami tvořili, vymýšleli nové způsoby ztvárnění. Vznikají tak nejen nové věci, 

ale i sám klient získává nové obohacující zkušenosti, dobrý pocit z hraní. Sám 

klient je do značné míry překvapen, co vše dokáže, překonává totiž sám sebe a 

vzniká tak nový rozměr jeho vlastní existence. Divadlo, jak je známo a také 

účelem tohoto projektu, má i výrazné terapeutické účinky. Mění se sebe vnímání 

a sebehodnocení jedince, způsob komunikace, v rámci souboru vznikají i hlubší 

vztahy na bázi upřímného neúčelového přátelství. Podle mého názoru je divadlo 

velice účinný způsob resocializace, nejedná se zde o direktivní přístup, ale o 

naprosto přirozenou formu poznávání sama sebe a nových pozitivních hodnot. 

Dalším velice významným jevem a zároveň cílem sdružení Ježka a Čížka 

je bourání zažitých stereotypů svých klientů, stejně tak jako stereotypů a 

předsudků širší veřejnosti, která běžně považuje bezdomovce za homogenní a 

obtížně zvládnutelnou skupinu obyvatel (Z výše uvedených zdrojů víme, že tomu 

tak vskutku není).    
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 
5. Úvod k výzkumné části 
V teoretické části této práce se zabývám vymezením fenoménu domova a 

fenoménu bezdomovectví, snažím se zde popsat druhy a příčiny bezdomovectví, 

životní styl bezdomovců, sociální dopad na jedince a na závěr podrobně popisuji 

možnou intervenci lidí bez domova, státní sociální pomoc a pomoc nestátních 

neziskových organizací a občanských sdružení.  

5.1 Cíle výzkum 
Svojí praktickou část bych ráda zaměřila na ověření poznatků z teoretické 

části. Hlavním problémem fenoménu bezdomovectví je „extrémní vyloučení“. 

Stejně tak pojmenovali Ilja a Vladislava Hradečtí svojí knihu, která se zabývá 

nejen příčinami a formami bezdomovectví, ale i jeho dopadem na člověka. 

Sociální vyloučení má dopad na všechny složky lidské bytosti a značným 

způsobem ji deformuje. Člověk ztrácí svoje schopnosti, sebevědomí, nastává 

rezignace a pasivní postoj. Jak už jsem již několikrát zmiňovala, v zájmu člověka 

je pouze uspokojení těch nejzákladnějších potřeb. Dotazníkovým šetřením chci 

zjistit, zda tomu doopravdy a pokud ano, jaký to má dopad na využívání služeb 

poskytovaných státem či ze strany nestátních neziskových organizací a 

občanských sdružení. V rámci šetření se dále pokouším zjisti:   

• Jaké jsou příčiny bezdomovectví u mužů a u žen. 

• Zda jsou lidé v životní nouzi dostatečně informováni o službách, které 

jim jsou ze strany státu, NNO a o.s. nabízeny. 

• Jestli těchto služeb využívají 

• Do jaké míry se lidem bez domova zredukovali jejich potřeby 
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5.2. Metody šetření 
Odpověď na první tři body jsem zjišťovala pomocí dotazníkové ankety 

(první část výzkumu), na poslední otázku jsem hledala odpověď skrze rozhovory 

(druhá část výzkumu). Respondenti obou dvou částí se shodují. 

5.2.1. Dotazníkové šetření 
Je nejznámější dotazníkovou metodou, kdy tazatelé pomocí dotazníku 

zjišťují odpovědi na předem připravené otázky. 

U dotazníku se využívá otevřená, uzavřená a škálová forma otázek. 

V mém případě se jedná jak o otevřenou, tak i o uzavřenou formu. 

Může se vykonávat osobně, telefonicky, písemně nebo za pomocí 

počítače. Já jsem zvolila osobní přístup, jelikož je spolehlivý z hlediska 

reprezentativnosti vzorku, pravdivosti odpovědí (nemůžeme to stoprocentně 

zaručit vzhledem k možnému zkreslení reality lidí bez domova, ať už cílené nebo 

nechtěné) i časových hranic výzkumu, dalšími výhodami je, že je pružnější než 

dotazování písemné - umožňuje přidat pozorování, struktura výběrového vzorku 

je tazatelem vybírána a odpadají potíže s návratností dotazníků, bohužel však 

nemůžeme zaručit, že nás vybraný potencionální respondent neodmítne, i to je 

možné a u této cílové skupiny dost pravděpodobné. Výhodou je i to, když 

schopný tazatel svým osobním přístupem  vyvolá zájem odpovídat, vysvětlí i 

náročnější otázky a hlavně dokáže touto formou respondentovy v některých 

případech i poradit. 

Negativním rysem, který může nastat, je obava respondenta ze ztráty 

anonymity a z ní vyplývající zábrany. Respondenti se mohou bát důsledků, které 

by mohlo přinést odkrytí jejich osobních údajů. To je však neetické a v mém 

případě nepřípustné.37 

Jako nestandardizovaný rozhovor se blíží ke kvalitativním metodám, 

protože zkoumá motivaci respondenta a dává mu prostor pro rozsáhlejší 

vyjádření. O to jsem se snažila v druhé časti výzkumu, kde jsem chtěla přijít na to, 

zda jejich potřeby klesly na ty elementární či nikoliv. V tomto případě je vhodnější 

                                                 
37 http://www.augur-consulting.cz/metody/kvantitativni-vyzkum.html#reprezentativni-dotaznikove-
reseni, 13.7.2009 16:03:01 
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tato forma dotazníkového šetření. U informací ohledně věku, využití služeb a 

příčin bezdomovectví jsou naopak ideální uzavřené otázky.   

5.2.2. Výběr respondentů 
Výzkum jsem prováděla formou dotazníkového šetření na veřejných 

místech Prahy, kde jsem již ze zkušenosti očekávala jejich přítomnost. Začala 

jsem v parku u tramvajové zastávky I. P. Pavlova, pokračovala jsem na místo, 

kde je největší kumulace lidí bez domova, na Hlavní nádraží, dále jsem 

pokračovala Masarykovým nádražím, Národní třídou, Karlovým náměstím, 

Ječnou a uzavřela jsem kruh opět zastávkou I. P. Pavlova. Nejvíce respondentů 

jsem zachytila na Hlavním nádraží a Národní třídě.  

Na mém výzkumu je patrné, že nemůže mít, vzhledem k nízkému počtu 

respondentů, vypovídající všeobecně platnou hodnotu, proto jsem záměrně 

vybírala různé typy bezdomovců, tak aby dotazníkové šetření obsáhlo co možná 

nejširší spektrum této části populace. 

5.2.3. Popis respondentů  
Cílovou skupinou pro dotazníkové šetření jsou lidé bez domova. Když jsem 

prováděla samotné řešení, bála jsem se toho, že oslovím člověka, který má rysy 

charakteristické pro bezdomovce (nápadný svým zjevem, přístupem k hygieně, 

„igelitkami“ v ruce, sedící na zastávce či na lavičce v parku a popíjející (v 

některých případech; nechci generalizovat) krabicové víno či pivo a kouřící 

cigaretu) a až následně s odmítnutím zjistím, že daný jedinec bezdomovcem 

není, pouze se mi tak jeví. Naštěstí tato nepříjemná situace nenastala. Všichni 

oslovení byli lidé bez domova a ochotně, až na dva, odpovídali na dotazy. 

Z výzkumu jsem nabyla dojem, že tito lidé jsou často velice potěšeni, když si s 

nimi někdo povídá a jeví o ně zájem. Někteří jsou otevření a mají tendence vám 

vyprávět celý svůj život. Co jsem však mimo jiné zpozorovala, mnoho 

bezdomovců má tendence nacházet příčiny svého kritické životní situace ve stavu 

ekonomiky státu, sociální politiky státu, politiky zaměstnanosti, důchodového 

zabezpečení, zdravotní politiky…atd. 
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5. 3. Vyhodnocení dotazníkového šetření 
Celkově jsem oslovila 24 osob, z čehož 2 lidé se odmítli zúčastnit 

dotazníkového šetření. Z toho vyplívá, že 92% z oslovených bylo ochotných ke 

spolupráci a pouze 8% nesouhlasilo. Z toho 28% dotazovaných byly ženy a 72% 

muži.  

5.3.1. První část – dotazování formou uzavřených otázek  
Otázka č. 1: Jaký je váš věk? 

Tabulka č. 1: Věk respondentů 

 Pod 
18let 

18-
25let 

26-40let 41-55let Nad 56let 

Muži 
v % 

0 0 33 67 0 

Ženy 
v % 

0 0 12,5 75 12,5 

 Touto otázkou jsem zjišťovala věkové složení respondentů. Z výsledků 

vyšlo, že u dotazovaných žen 33% bylo ve věku 26 až 40 a 67% ve věku 41 až 55 

let. U mužů pouze 12,5% respondentů bylo ve věku 26-40 let, 75% v letech 41 až 

55 a opět 12,5%  mužů bylo nad 55 let. 

Otázka č. 2: Jaké jste národnosti? 

Tabulka č. 2: Národnost 

 česká národnost slovenská národnost jiná národnost 

% 72 28 0 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda se bezdomovectví u nás týká pouze 

lidí české národnosti nebo i imigrantů, uprchlíku či lidí s lidí jinou národnosti, kteří 

kvůli své finanční situaci či životní úrovni hledají práci na území ČR. Podle 
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výsledků je 78% bezdomovců české národnosti, 28% slovenské. Jiná národnost 

v mém výzkumném vzorku není zastoupená, ale podle dostupných zdrojů je 

známo, že mezi bezdomovce v ČR nepatří pouze lidé české a slovenské 

národnosti, ale i z jiných zemí (mění se to podle místní politiky daných národů) 

Otázka č. 3: Co zapříčinilo vaší současnou situaci (bezdomovectví)? 

Tabulka č. 3: Příčiny bezdomovectví 

 Ztráta 
zaměs
tnání  

Rodinné 
problémy 

Výko
n 
trestu 

Institucion
ální péče 
(DD, VÚ) 

Finanč
ní 
potíže 

J
i
n
é 
p
ří
č
i
n
y 

Dobrovolná 
volba 

% 18,2 27,3 4,5 9,1 18,2 18,

2 

4,5 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jaké příčiny bezdomovectví převládají. 

Když vezmeme jednotlivé příčiny zvlášť, převažují rodinné problémy s 27%, 

následně ztráta zaměstnání, finanční potíže a jiné příčiny s 18,2%, institucionální 

péče 9,1% a dobrovolná volba a výkon trestu po 4,5%. Pokud však rozdělíme 

příčiny na ty, které působí na jedince ze strany a společnosti v globálním měřítku 

a na ty, které souvisí s osobním životem, všechny případy patří do subjektivních 

příčin (materiální příčiny-36,4%, institucionální faktory-13,6%, vztahové-27,3% a 

osobnostní- 4,5%), jiné příčiny zde nemůžeme zařadit. 
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Otázka č. 4: Kde v současné době přespáváte? 

Tabulka č. 4: Místo přenocování 

Nejisté 
bydlení 

Opuštěný 
barák, 
squat 

Azylový dům, 
ubytovna 

U známých venku jinde 

0 18,2 18,2 9,1 4

5,5 

9,1 

Z této tabulky vyplívá, že i přes poskytované služby azylových domů a 

jiných organizacích, téměř polovina (45%) lidí bez domova spí venku. Toto 

vysoké číslo vzniklo i kvůli tomu, že jsem prováděla výzkum na ulici, kde se 

pohybují vesměs zjevní bezdomovci. Pouze 9,1% respondentů spí u známých, 

což vypovídá o jejich sociálním vyloučení. 

Otázka č. 5: Jak dlouho jste již na ulici? 

Tabulka č. 5: Délka strávená na ulici 

 Méně než rok 1-5let 6-10let 11 a více 

% 18,2 27,3 9,1 45,4 

Z výsledků uvedených v tabulce vyplívá, že téměř půlka (45,4%) 

respondentů žije na ulici přes 10 let. Jelikož jsem dělala výzkum na ulici 

v místech, kde se shlukují převážně zjevní bezdomovci, jsou tato čísla 

odpovídající. Bohužel v tomto případě vzniká přímá úměra. Čím déle je člověk na 

ulici, tím více je společností vyloučen. 
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Otázka č. 6: Jste v kontaktu s rodinou? 

Tabulka č. 6: Kontakt s rodinou 

 Ano Ne Občas 

% 9,1 54,5 36,4 

 I zde je jasně vidět, jak extrémní vyloučení sebou nese bezdomovectví!!! 

Více jak polovina (54,5%) respondentů se vůbec nestýká se svojí rodinou, 36,4% 

se stýká příležitostně a pouhých 9,1% je se svojí rodinou v kontaktu. 

Otázka č. 7: Kde a s kým nejčastěji přes den pobýváte? 

Tabulka č. 7: Volný čas  

 Sám 
na ulici 

Na ulici 
s ostatními 

Využití 
služeb 

% 72 28 0 

Tento výsledek je naprosto alarmující. Téměř ¾ (72%) respondentů 

přežívá samo na ulici, pouze 28% s ostatními a nikdo nevyužívá volnočasových 

aktivit v denních centrech. Nejenže je zde patrná opět sociální exkluze, ale 

zároveň je z výsledků zřetelný pokles o jakékoliv zájmy mimo aktuální uspokojení 

základních životních potřeb. 

Otázka č. 8: Pracujete v současné době? 

Tabulka č. 8:  Přítomnost pracovní náplně v životě respondenta 

 Ano Ne Občas Ilegálně 

% 9,1 45,6 18,2 9,1 

Lidé na ulici mají kvůli svému špatnému životnímu stylu či osobním 

dispozicím sníženy schopnosti, sebevědomí a motivaci k čemukoliv. Ze začátku 
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práci hledají, někdy i mají, bohužel však po několika neúspěších, jsou, někdy i 

dobrovolně (ztráta motivace) vyloučení i z pracovního procesu. To vidíme i u 

tohoto výsledku, kdy téměř polovina respondentů vůbec nepracuje.  
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Otázka č. 9: Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

Tabulka č. 9: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 ZŠ SOU SŠ VŠ 

% 9,1 54,5 31,8 4,5 

Jednou z možných příčin bezdomovectví může být i nízké vzdělání, které 

může být spojeno s horšími osobními dispozicemi, orientací ve světě, menší 

samostatností a pohotovostí. Tito lidé snáze podlehnou sociálnímu vyloučení. 

Z výsledku je patrné, že téměř 2/3 respondentů má nejvyšší dosažené vzdělání 

střední odborné učiliště, necelá 1/3 středoškolské vzdělání a pouze jeden 

respondent (4,5%) má dokončenou vysokou školu. 

Otázka č. 10: Znáte nějaké organizace či sdružení, která poskytují 
pomoc lidem bez domova? 

Tabulka č. 10: Informovanost bezdomovců o případné pomoci ze 
strany státu či nestátního sektoru    

 Ano Ne 

% 72 28 

Z výsledku vyplívá, že téměř ¾ (72%) je informováno o službách pro ně 

určených. Zbylých 28% o případné pomoci neví.  I to je však na dnešní dobu 

vysoké číslo, a proto by bylo vhodné podporovat práci streetworkerů, kteří by byli 

s bezdomovci ve spojení a informovali je o způsobech pomoci. 
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Otázka č. 11: Využíváte jejich služeb?  

Tabulka č. 11: Využití služeb 

 Ano Ne  Občas 

% 36,4 45,5 18,2 

Přibližně polovina (45,5%) dotazovaných, i přesto, že ví o možných 

službách, nejeví o ně zájem. Zbylých 54,6% využívá služeb buďto často nebo 

jenom příležitostně.  

Otázka č. 12: Jaké služby to jsou? 

Tabulka č. 12:  Využívané služby 

Uspokojení 
základní potřeb 

Lékařská pomoc Poradenství   Asistence na 
úřadech, u 
lékaře…atd. 

Volno
časov
é 
aktivit
y 

54% 45% 36% 12% 0% 

Zde vidíme, že pokud u člověka nejsou uspokojeny základní potřeby, nemá 

motivaci ukojit i potřeby vyšší. 
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Otázka č. 13: Jaké organizace či sdružení navštěvujete? 

Tabulka č. 13: NNO, o.s. 

 Nový 
Prostor 

Naděje Armáda 
Spásy 

Charita 

% 7 43 28 14 

Z výsledků jasně vyplívá, že nejvíce vyhledávanou organizací je Naděje 

s 43%, následuje ji Armáda Spásy s 28%, na třetím místě je Charita. 

Mimochodem všechny tyto organizace jsou církevní. Pomáhat chudým a 

nemocným je jeden ze základních pilířů křesťanství, patří i mezi Desatero 

přikázání. 

5. 3. 2. Druhá část – dotazování formou otevřených otázek 
V této části jsem se snažila zjistit, jaký mají lidé bez domova soukromý 

život, zda mají přátele, partnera/ku, jestli žijí pouze přežívají či vytvářejí i jiné 

snahy o aktivitu. Dotazovala jsem se stejných lidí jako v první části( 22 

respondentů ). 

Z odpovědí, co jsem získala, jsem zjistila, že převážná většina 

respondentů nemá žádné přátele, stýká se občas pouze s lidmi z ulice, ale 

většinou to jsou spíše povrchní a účelové vztahy. 

Tři respondenti (dva muži a jedna žena) uvedli, že mají druha/družku, u 

kterého/které občas přespávají, ve všech třech případech partner/ka pracují a 

mají pronajatý byt. Není to však trvalý vztah a občas se také stane, že se partneři 

několik týdnů nevidí. 

Stejně tak jako v jiných věcech se dotazovaní shodli v tom, že kromě 

shánění peněz na jídlo, alkohol a cigarety nic nedělají. Občas se přemisťují 

z místa na místo, podle toho, kde mají větší šanci uspět se získáním peněz a 

někteří párkrát za týden dochází do nějakého sdružení, organizace či azylového 

domu, kde získají, to co momentálně potřebují (jídlo, pití, možnost se 
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vysprchovat, vyspat…atd.), jeden respondent, jeden z těch tří, co měl partnerku, 

si vydělává prodejem Nového Prostoru a věnuje čas své přítelkyni.  

Když jsem se optala respondentů, co si představují pod pojmem domov, 

jaké první asociace u nich vzniknou, odpovědi byly různé, někteří uvedli 

ubytování, střeechu nad hlavou, další zase klid a pocit bezpečí, který již několik 

let nemají. Jeden muž se vyjádřil o domově jako o místě, kam člověk může 

kdykoliv přijít, má tam blízkou osobu, o kterou se může opřít, která mu pomůže, 

místo, kam se těší. Další si představoval karavan s televizí a jeho kamarád 

pronesl myšlenku, že domov je základ, který člověk potřebuje, aby mohl normálně 

fungovat. Jeden z respondentů uvedl, že domov je pro něj rodina, partnerka, byt a 

práce. Odpověď, která se mi vryla do paměti je:  „Domov je vše, co já nemám!“ 

Bohužel u většiny respondentů tomu vskutku tak je. Chybí jim veškeré atributy, 

které se ke slovu domov vážou.  

Většina respondentů bohužel také nevidí žádné východisko ze své situace. 

Nejčastěji uvádí, že kdyby si našli práci, našli by si i bydlení, ale práci si nemohou 

najít, protože nemají doklady a bez nich je nikdo nezaměstná a pokud ano, 

zaměstnává je na černo a často jim ani výplatu nedá. Nemůžou se nijak bránit, 

jsou absolutně bezmocní a mají dojem, že jim nechce nikdo pomoct.  

Z průzkumu jsem nabyla dojmu, že respondenti vesměs rezignovali na 

zlepšení situace, ztratili energii a motivaci, cokoliv změnit a postavili se do pasivní 

role, kde doufají, že se někdy v budoucnu „zadaří“ a oni se z tohoto utrpení 

dostanou 
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6. Závěr  
Dotazníkovým šetřením jsem dospěla ke zjištění, která se vesměs 

shodovala s informacemi uvedenými v teoretické části. Nejčastější a hlavní 

příčinou vzniku bezdomovectví vidím v nefunkčnosti rodiny či její úplné absenci. 

Zde bych chtěla upozornit na význam rodinného zázemí, poněvadž ať nastane 

jakákoliv nepříznivá situace, například ztráta zaměstnání, vznik zdravotních 

problémů, finanční krize nebo jiné negativní faktory, pokud jedinec má oporu 

v rodině či blízké osobě, nikdy nemůže upadnout tak dolů jako tomu je 

v případech, kdy člověk nikoho nemá.  

Důsledky takového společenské pádu jsou pak často děsivé. U 

bezdomovců dochází k selhání v socializaci a postupnému vyloučení ze 

společnosti. Známou věcí u bezdomovců je, že čím déle jsou na ulici, tím více 

jsou izolováni. Ztrácí pak veškeré sociální vazby a orientaci ve světě. Přestávají 

zvládat každodenní činnosti a být schopni si zařídit jednoduché administrativní 

úkony. Chybí jim základní předpoklad fungujícího jedince, a to být zodpovědný 

sám za sebe a čelit tak nepřízni osudu. Jejich psychický stav se zhoršuje, 

sebevědomí snižuje. Dochází i k rychlému průběhu fyzického chátrání. 

Důsledkem toho všeho dochází i k postupné ztrátě životní energie, motivace a 

zájmů. Člověk se pouze snaží přežít. Je jak štvaná zvěř. 

U člověka, který vyloučeného ze společnosti dochází zároveň k závislosti 

na ni. Jakmile k tomu dojde, začnou se v jeho vědomí a jednání projevovat prvky 

jakéhosi společenského parazitismu, člověk si na situaci a pomoc od okolí zvyká, 

což dále vede k prohloubení společenského vyloučení. Vzniká tak začarovaný 

kruh, ze kterého je nesmírně těžké se vymanit. Sami bezdomovci to nezvládnou. 

Hlavní je intervence tohoto stavu, je na místě člověka co nejrychleji 

aktivizovat a kromě nabídnuté pomoci spočívající v dočasném ubytování s ním 

společně tuto situaci vyřešit a to například formou integračního program či jinými 

způsoby sociální inkluze. Možné způsoby společenského začleňování uvádím 

v kapitole o sociální péči lidem bez domova.  

Bezdomovectví bohužel nelze řešit pouze individuálně, nýbrž systémově. 

Bez pomocí státu není možno této cílové skupině pomoci. Jedním z problémů, 
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zde v České republice je nedostatek sociálních bytů, které by bylo možno 

dlouhodobě nabídnout lidem překonávající životní krizi, lidem propuštěným 

z vězení nebo i těm, kteří momentálně nemají dostatek prostředků na pořízení 

vlastního bydlení a jsou tak v nepříznivé situaci. 

Bylo by i vhodné vytvořit nová pracovní místa pro obtížně zaměstnatelné i 

přesto, že by nebyla ziskové. Byla by dotovaná z peněz na péči o bezdomovce, 

ze sociálních dávek a či peněz na podporu v nezaměstnanosti. Příležitost 

pracovat by navíc těmto lidem zvýšila sebevědomí, zapojila je do společnosti, 

dodala pocit soběstačnosti a konečně i nezávislosti. A o to tady převážně jde.   
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RESUMÉ 
Bezdomovectví je závažný problém současné doby. Jedná se o extrémní 

vyloučení ze společnosti.  

Chyba! Nenalezena položka seznamu obrázků. 

Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu bezdomovectví, o sociálním 

vyloučení a o státní a nestátní sociální péči. Je rozdělena na tři části. 

V úvodu je vymezen pojem domov, v další části pak fenomén 

bezdomovectví, jeho charakter, výskyt, formy, příčiny, životní styl bezdomovectví 

a jeho sociální dopad. Poslední kapitola druhé části se věnuje sociální pomoci 

bezdomovcům. Je zde uvedena státní i nestátní pomoc.  

Třetí část se věnuje dotazníkovému šetření a poodkrývá především dopad 

bezdomovectví na člověka, pojednává o sociální exkluzi a snížení lidských potřeb 

v důsledku sociálního a fyzického strádání.  
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SUMMARY 
Homelessness is a big problem of this age. It´s an extream exclusion out of 

society.  

This bachelor´s essay deals about homelessness, exclusion out of society 

and also is about welfare working. 

This work is divided  in to three part. First part speaks about character of 

homelessness, forms, causes and incidences, life style people on the street and 

generaly about people in need.  

The last chapter of second part is whole about welfare working in the Word 

and in Our country.  

Third part is an empiricical section and one of the main aim is: found  rul 

sof social exclusion and defective human needs of homeless people.  
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