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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá opakovanými návraty osob bez přístřeší  do sociálních služeb. 

Teoretická část se zaměřuje na popis a na problematické oblasti osob bez přístřeší, kulturně-

historický  vývoj  bezdomovectví  v Českých  zemích,  vymezuje  pojem  sociální  služby  a 

diskutuje model práce s cílovou skupinou v Polsku. V závěru teoretické části je prezentováno 

středisko  pro  osoby bez  přístřeší  Centrum sociálních  služeb  Bohuslava  Bureše  (CSSBB) 

Armáda spásy, jsou tak předvedeny metody  práce s cílovou skupinou, popsán způsob vedení 

dokumentace a publikovány analýzy azylového domu relevantní k tématu práce. Provedený 

výzkum  v praktické  části  hledá  faktory,  které  způsobily  návrat  bývalých  uživatelů  do 

sociálních služeb. Pro účely práce je fenomén návratů studován u osob, které v období 2007- 

duben 2012 využily azylový dům v CSSBB Armády spásy, odešly do komerčního bydlení a 

po odchodu se do jednoho roku vrací zpět do CSSBB v roli zájemce o sociální službu. Pro 

zjištění  byly  vedeny  polostandardizované  rozhovory  a  bylo  přistoupeno  k analýze  dat 

(studium dokumentace osobních spisů). Práce dochází ke zjištění faktorů, které mohou mít 

vliv na návratnost a navrhuje zavedení postupů, které by mohly snížit návratnost.

Klíčová slova:

sociální služba, azylový dům, klíčový sociální pracovník, individuální plán, zájemce, uživatel, 

osoba bez přístřeší, bezdomovec, bezdomovectví.
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Abstract

This thesis concerns repeated returns of homeless people to social services. The theoretical 

part focuses on the description and the problem areas of homeless people, cultural-historical 

development of homelessness in Czech lands – defines the term of social services and 

discusses the model of work with the target group in Poland. At the end of the theoretical part 

a Center for homeless people the Bohuslav Bures social services center (BBSSC) Salvation 

Army is presented, in this way methods of work with the target group are demonstrated, the 

way of keeping documentation is described and the analysis of the shelter home relevant to 

the theme of the work are publicized. The research carried out in the practical part looks for 

factors which have caused the return of the former users of social services. For the purposes 

of the work the phenomenon of returning is studied in persons, who in the period of 2007 – 

April 2012 used a shelter home in BBSSC in Salvation Army, left for commercial housing and 

after their departure they come back to BBSSC within one year as candidates for a social 

service. In order to find this information semi-standardized interviews were held and analysis 

of the data was carried out (a study of documentation of personal files). This work finds out 

the factors which might have influence on the return rate and it suggests an introduction of 

processes which could reduce the return rate. 

Keywords

social service, a shelter home,  a key social worker, an individual plan, candidate, user, 

homeless people, the homeless, homelessness.
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I. ÚVOD
Diplomová práce se zabývá opakovanými návraty osob bez přístřeší do sociálních služeb. Má 

se za to, že většina osob využívá sociálních služeb opakovaně i po řadu let. Někteří čerpají 

služby u jednoho poskytovatele, jiní po sociálních službách ,,migrují“. U ambulantních služeb 

lze  hodnotit  opětovné  využití  jako  žádoucí,  protože  jejich  význam  spočívá  zejména  ve 

snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se životem na ulici. Předmětem diskuse je 

jednoznačně efektivita pobytových služeb. Oproti předchozímu typu předpokládá pobytová 

služba  motivaci  a  spoluúčast  osob  na  řešení  sociální  situace  a  poskytuje  tak  zázemí 

s prostorem  pro  ucelenou  a  kontinuální  případovou  práci.  Přesto  jsou  i pobytové  služby 

zasaženy fenoménem návratů a jen malému podílu se podaří zařadit do majoritní společnosti, 

resp. odejít do komerčního ubytování, ale i z této úzké skupiny se některé osoby po čase vrací.

Cílem diplomové práce je zjistit, jaké faktory způsobily u bývalých uživatelů azylového domu 

návrat  z komerčního  typu  ubytování.   Pro  účely  diplomové  práce  je  fenomén  návratů 

studován u osob, které využily azylový dům v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše 

Armády spásy a do jednoho roku po odchodu do komerčního typu bydlení se vrací zpět v roli 

zájemce. 

V práci je zachycen kulturně historický kontext bezdomovectví, uvedeny příčiny, typologie a 

problematické oblasti bezdomovectví, typologie a typy sociálních služeb určené pro cílovou 

skupinu, a popis azylového domu v Centru sociálních služeb Armády spásy, včetně analýz 

návratů   a  důvodů k ukončení  služby.  V teoretické  části  práce  je  uveden  i model  práce  s 

cílovou skupinou v Polsku. Výzkumná část je zaměřena na zmapování faktorů, které působí 

na návratnost, ke zjištění byla využita technika polostandardizovaných rozhovorů a studium 

dokumentace (osobních spisů uživatelů).
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II. TEORETICKÁ ČÁST
1. Bezdomovectví, vymezení pojmu

Všeobecně přijímaná definice bezdomovectví doposud nebyla stanovena.1 Podle nejužší 

definice je bezdomovectví chápáno jako situace bez střechy nad hlavou. Jsou to lidé spící 

na ulicích, noví imigranti nebo oběti živelných pohrom. Bezdomovectví lze ale pojmout 

mnohem  šířeji.  Označení  ,,bez  domova,,  zahrnuje  i ty,  kteří  dlouhodobě  přebývají 

v ústavech,  pobytových  zařízeních,  v ubytovnách,  noclehárnách,  u přátel,  přechodných 

podnájmech,  ve  squtech,  v neadekvátních  bytových  podmínkách  apod.  Pojetí  vychází 

z významu slova domov, pro mnohé to není jen střecha nad hlavou, ale útočiště, rodina 

i pocit bezpečí. Být tedy bez domova neznamená být jen bez střechy nad hlavou, znamená 

to  absenci  osobních  vztahů,  izolaci  až úplné sociální  vyloučení.  (Fitzpatrick,  S.  a  kol 

2004, I.Hradecký a V.Hradecká 1996)

V současné době se terminologie odklání od pojmu bezdomovec a nahrazuje jej pojmem 

osoba bez přístřeší,  osoba bez domova. Označení bezdomovec je dle názorové většiny 

autorů  zatížen  stereotypy a  má  tak  negativně  stigmatizující  význam (Matoušek  a  kol 

2005). Ani toto označení se ale neobejde bez negativních konotací,  dle zák. č. 108/2006 

Sb. je sice používán pojem osoba bez přístřeší, příp. osoba v nepříznivé sociální situaci 

spojené se ztrátou bydlení a v sociální oblasti jsou bezdomovci zařazováni do kategorie 

občanů  společensky  nepřizpůsobivých.  Je  zřejmé,  že  i takto  označený  člověk  je 

stigmatizován a jsou mu připisovány specifické negativní vlastnosti.2 Dále v textu jsou 

tedy používána obě označení cílové skupiny.

2. Vývoj bezdomovectví v Českých zemích
Bezdomovectví  je  spjato  s chudobou.  V českých  zemích  pečovala  o chudé  církev  až  do 

vydání  nařízení  pro  Království  české  z r.  1785.  (I. Tomeš  2001)  Za  vlády  Josefa  II.  byl 

zaveden  Tereziánský  zákon,  který  ukládal  obcím  nad  800  obyvatel  povinnost  zřídit 

chudobinec, sirotčinec, základní školu a šatlavu3. Počátky chudinské péče organizované obcí 

1Ve Velké Británii existuje uzákoněná definice bezdomovectví pro účely přidělování obecních bytů. (Fitzpatrick, 
S., a kol 2004)
2Štěchová, M. a kol, Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie [online]. 1. vyd. Praha: KUFR s.r.o., 
2008 [cit. 2012-05-06]. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. ISBN 978-80-7338-069-4. Dostupné z: 
http://www.ok.cz/iksp/docs/344.pdf, S:21
3PĚNKAVA, Pavel. Sociální problematika bezdomovectví. Hradec Králové : Pedagogická fakulta Univerzity 
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byly provázené vznikem domovského práva,  zákonem o domovském právu z roku 1863 a 

chudinským zákonem z roku 1868. Zákon o domovském právu vymezil právo na pobyt v obci 

a  nárok na  zaopatření  pouze  chudým s domovským právem.  Chudinská  péče  se  tak  stala 

součástí  veřejné  správy  a  byla  svěřena  obcím.  Zahrnovala  především  ubytování  na 

minimálním  standardu  v pastouškách,  chudobincích  a  poskytování  nejnutnější  stravy.4 

Bezdomovectví, tak jak ho známe z dnešní doby, začalo na evropském kontinentě vznikat až 

od II.  poloviny 19. století  vlivem industrializace.  Jedním z jejích důsledků byla i migrace 

obyvatelstva z venkova do měst. Vývoj bezdomovectví po II. světové válce v českých zemích 

a v takzvaném východním bloku byl ovlivněn komunistickým systémem.5 

Období socialismu 

Nástupem totalitního režimu v roce 1948 nastalo ideologické popírání veškerých zjevných 

sociálně-patologických jevů. V důsledku budování „socialistické společnosti“ byl aplikován 

soubor represivních opatření, např. povinnost zdržovat se v místě trvalého pobytu, s výjimkou 

úředně hlášeného přechodného pobytu (ten musel být každoročně obnovován) a garance práva 

na práci. Toto právo však bylo podmíněné povinností pracovat. V důsledku těchto opatření 

mohly státní orgány represivně postihnout občana žijícího „nepřijatelným způsobem života“, 

který se dopustil trestného činu příživnictví podle § 203 zákona č. 140/1961 Sb.6  V období 

socialismu vznikaly podnikové ubytovny, kde bydlely osoby bez rodinného zázemí. Osoby 

s handicapem byly internovány do pečovatelského ústavu. (Marek J., Strnad, A., a kol, 2012 

S:54-55) Zdánlivým  úspěchem  strategie  bylo  zminimalizování  výskytu  zjevného 

bezdomovectví, avšak v celé řadě důsledků se vytvářelo v latentní podobě. Horáková ve svém 

článku  z r.  1995  k  problematice  bezdomovectví uvádí,  že  státní  paternalismus  oslabuje 

aktivitu a paralyzuje odpovědnost za vlastní osud a u některých jedinců způsobil neschopnost 

postarat se o sebe sama.7

Hradec Králové, 2007. Bakalářská práce.

4 PETROVÁ, P. Služby sociální péče v České republice [online]. Brno, 2006
 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/100965/pravf_r/ Rigórozní práce. Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně, S:10
5PĚNKAVA, Pavel. Sociální problematika bezdomovectví. Hradec Králové : Pedagogická fakulta Univerzity 
Hradec Králové, 2007, 39 s. Bakalářská práce.

6PĚNKAVA, Pavel. Sociální problematika bezdomovectví. Hradec Králové : Pedagogická fakulta Univerzity 
Hradec Králové, 2007. Bakalářská práce.

7PĚNKAVA, Pavel. Sociální problematika bezdomovectví. Hradec Králové : Pedagogická fakulta Univerzity 
Hradec Králové, 2007. Bakalářská práce.
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Vývoj bezdomovectví po roce 1990

Změna režimu a jeho principů od totalitního k demokratickému přinesla řadu transformačních 

problémů. Jedním z nich bylo přirozené zviditelnění  osob bez přístřeší  a  to jako následek 

zániku pracovní povinnosti, rozpadu velkých státních podniků, rušení jejich ubytoven, zrušení 

trestní  postižitelnosti  za  příživnictví,  přijetí  Listiny základních  práv a  svobod do českého 

právního  řádu,  rozsáhlé  amnestie  prezidenta  republiky  (tzv.  velká  amnestie  v r, 1990)  a 

neschopnost  čelit  velkému  tlaku  na  samostatnost  a  výkonnost  v nových  sociálně- 

ekonomických podmínkách. Do této skupiny lze zařadit lidi, kteří v důsledku státní politiky 

byli  systematicky  umísťováni  do  různých  státních  zaopatřovacích  zařízení.  Současně 

s nárůstem  této  problematiky  přicházejí  počátkem  90.  let  do  Československé  republiky 

zahraniční nestátní a církevní organizace. Nová legislativa umožnila vznik a obnovu státních i 

nestátních  organizací  tohoto  typu  a  začala  podporovat  jejich  činnost  (především 

prostřednictvím financování ze státního rozpočtu).8

3. Příčiny bezdomovectví
Příčiny  vyvolávající  bezdomovectví  lze  nahlížet  z více  rovin.  Rozhodující  jsou  faktory 

objektivní a faktory subjektivní. Faktory objektivní jsou ovlivněny sociální politikou státu a 

zákonodárstvím.  Faktory  subjektivní  jsou  ovlivněny  jednotlivci,  rodinami,  společenskými 

skupinami,  jejich  schopnostmi,  rysy,  temperamentem,  charakterem,  věkem  apod.,  lze  je 

uspořádat do čtyř základních subkategorií:

a) faktory materiální (ztráta bydlení, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost, 

nízké  příjmy,  zadluženost,  neschopnost  hospodařit  s financemi,  ztráta  živitele, 

majetku apod.),

b) faktory vztahové (změna struktury rodiny, rozvody, rozchody, týrání),

c) faktory osobní (mentální postižení, duševní onemocnění, onemocnění, závislosti, 

nezralost),

d) faktory institucionální (výstup z dětského domova, z vězení, z ústavu9). 

8 PĚNKAVA, P. Sociální problematika bezdomovectví. Hradec Králové : Pedagogická fakulta Univerzity Hradec 
Králové, 2007, Bakalářská práce.

9 David, ředitel psychiatrické léčebny uvádí: ,,Lidí, kteří sem už přišli jako bezdomovci, je 65. Ale těch, kteří by  
se bezdomovci po propuštění stali, je přibližně dalších 210. Převážně jde o pacienty, kteří se nemají kam vrátit,  
sociální zázemí si nevytvořili, nebo se jim rozpadlo.,, Rozhovor s Ivanem Davidem, ředitelem Psychiatrické 
léčebny v Bohnicích. Část bezdomovců trpí některou z duševních nemocí z 24. 2. 2008 [online].[cit. 2012-05-
14].Dostupné z: http://www.bezdomovci.estranky.cz/clanky/archiv-nejctenejsich/cast-bezdomovcu-trpi-
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Příčiny  bývají  kombinované.  Kombinace  příčin,  které  byly  zjištěny  ve  středisku  Naděje 

Bolzanova jsou: ,,...rozvod + ztráta bytu nebo práce, narušené vztahy rodičů a dětí + ztráta  

bytu  nebo  práce,  návrat  z vězení  +  narušené  rodinné  vztahy.  Podobné  kombinace  jsou  

mnohdy doprovázeny i mentálním postižením, psychickou nemocí, tělesným nebo smyslovým 

handicapem, alkoholismem nebo jinou závislostí,  někdy částečnou nebo plnou invaliditou.  

Akutní nebo chronická onemocnění nejsou výjimkou.,,( I.Hradecký a V.Hradecká 1996, S: 88) 

Dle  převládající  příčiny  lze  osoby členit  do  podskupin  na  osoby závislé  na  alkoholu nebo 

omamných  látkách;  gamblery;  zdravotně  znevýhodněné  (vrozené  vady,  epilepsie  atd.); 

společensky nebo mentálně maladaptivní (při změnách se destabilizují a hroutí);  osoby ve 

stavu deprese, úzkosti; mladé lidi nečekaně ocitnuvší na ulici; děti ulice; osoby bez trvalého 

bydliště, nezaměstnané; osamělé ženy, matky s dětmi, těhotné; osamělé seniory;  propuštěné 

vězně; smyslově postižené; migranty; nemocné HIV. ( I.Hradecký a V.Hradecká 1996, S:33-

35)10

Pěnkava  (2007)  uvádí,  že  příčinou  bezdomovectví  je  neschopnost  řešit  situace  spojené 

s možnou  ztrátou  jistot  jako  je  např.  hrozba  rozvodu,  ztráty  zaměstnání,  bydlení,   a  to 

v důsledku nedostatečných psychických schopností a oslabené socializace, která má příčinu 

v raném dětství.11

4. Rozdělení bezdomovectví dle Webba:
Webb rozděluje bezdomovectví na skryté a zjevné. Pro skryté bezdomovectví jsou typické 

nejisté a neadekvátní bytové podmínky, hlavní skupinou jsou rodiny a lidé, jejichž bydlení 

neodpovídá minimálním standardům. Zjevné bezdomovectví  se týká okruhu osob, u nichž 

bylo jejich bezdomovectví zaznamenáno v oficiálních statistikách, nebo jsou-li uznány orgány 

státní  správy  za  bezdomovce.  Do  této  skupiny  spadají  osoby,  které  jsou  v kontaktu 

s organizacemi pro osoby bez přístřeší  a spí venku na viditelných nebo známých místech, 

např. v centru města. ( I.Hradecký a V.Hradecká 1996)

nekterou-z-dusevnich-nemoci.html

10 Dostupné http://www.nadeje.cz/vz/bezdomovstvi.pdf [cit. 2012-05-31]
11 PĚNKAVA, P. Výchovně vzdělávací prvek v sociální práci s cílovou skupinou osob bez přístřeší 
[online]. Praha, 2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: 
http://digitool.is.cuni.cz:1801/view/action/nmets.do?
DOCCHOICE=702336.xml&pds_handle=14520122116533930047841709856069&dvs=1337024328
024~298&locale=cs_CZ&search_terms=&adjacency=N&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?
&DELIVERY_RULE_ID=3&usePid1=true&usePid2=true©RIGHTS_DISPLAY_FILE=licence. 
Rigórozní. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Kristina Koldinská. S:26
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5. Rozdělení bezdomovectví dle pohlaví

5.1. Ženy
Ženy  častěji  volí  latentní  formu  bezdomovectví.  Žijí  v nejrůznějších  společenstvích  a 

podmínkách, mívají s sebou děti. Osamělé ženy bezdomovkyně většinou pocházejí z nejvíce 

znevýhodněné vrstvy společnosti. Jsou to nevyhovující majetkové podmínky, neuspořádané 

rodinné  poměry  a  opakující  se  domácí  násilí,  nepřijatelné  bydlení,  nízké  vzdělání,  často 

špatný  zdravotní  stav.  (  I.Hradecký  a  V.Hradecká  1996)  Rekrutují  se  hlavně  ze  závažně 

psychicky narušených osob. (Marek J. Strnad, A a kol. 2012, S: 107-110). 

Hradečtí  (1996)  uvádí,  že  na  ulici  přibývají  mladé  dívky,  přicházejí  z dětských  domovů, 

výchovných ústavů a z domova. U dívek převládají faktory institucionální. Marek J., Strnad, 

a., a kol (2012, S:94) uvádí:  ,,Situace dětí z dětských domovů se postupně zlepšuje, na ulici  

převládají  mezi  mladými  bezdomovci  spíše  jedinci  s problematických  rodin.“ Dívky často 

střídají své partnery a nechrání se. Je pro ně typická opakující se gravidita a odložení dětí 

v porodnici. Reakce okolí na bezdomovectví žen je daleko více nepřátelštější a ve své negaci 

daleko pronikavější. ( I.Hradecký a V.Hradecká 1996) Podíl žen bez domova je v Evropě mezi 

20-30%, USA 20-25% a v České republice v roce 2004 15%, v současnosti se počet žen blíží 

k 20%,. Počet žen na ulici ubývá s narůstajícím věkem.  (Marek J., Strnad, a., a kol, 2012 S: 

107)

5.2. Muži
Bezdomovectví u mužů je často způsobeno materiálními a osobními faktory. Většina mužů 

nebyla  nikdy  ženatých.  Muži  na  ulici  projevují  podrážděnost,  zaujatost,  úzkostnost, 

nepřátelství,  egocentrismus,  cítí  křivdu  a  cítí  se  být  poníženi.  Vykazují  také  nižší  stupeň 

schopnosti spolupracovat, nižší stupeň spolehlivosti, cílevědomosti, ochoty a vůle jednat než 

ženy. (I.Hradecký a V.Hradecká 1996) Odmítavý postoj k pomoci je způsoben pocitem selhání 

a studu. Společnost má všeobecně vyšší nároky na výkon muže, proto muži na ulici prožívají 

své  vyloučení  jako životní  selhání  a  před  známými  a  příbuznými  obvykle  svůj  stav  tají. 

Případná pomoc příbuzných je nepřijatelná, a naopak stigmatizující. Muži se chtějí ze situace 

dostat  sami.  Bezdomovci  v produktivním  věku  ztrácejí  všechny  společensky  přijatelné 

příležitosti  (např.  roli  partnera,  živitele,  zaměstnaného),  v nichž  by mohli  potvrdit  atribut 

svého mužství. Vidí pak východisko v získání zaměstnání, často ale podceňují závislost na 

alkoholu,  duševní  či  fyzické  onemocnění.  Odmítají  si  vyřizovat  invalidní  nebo  starobní 
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důchod, protože by to znamenalo uznat vlastní slabost. 

Mezi muži se objevuje častěji, a to v poměru 2:1 závislost na návykových látkách (zejména 

alkoholu) než u žen, muži páchají i více trestnou činnost. Homosexualita je zastoupena více 

u romského etnika, protože tradiční pojetí rodiny homosexuální orientaci odmítá.  (Marek J., 

Strnad, A., a kol, 2012 S: 110-113)

6. Rozdělení bezdomovectví dle věku

6.1. Mladí bezdomovci do věku 26 let
Skupinu  mladých  bezdomovců  je  velmi  obtížné  blíže  popsat,  protože  "existuje  mnoho 

různých důvodů bezdomovectví mezi mladými bezdomovci. Od konfliktu s rodiči, který může  

vést k útěku z domova třeba jen na pár dnů, po drogovou závislost, která může mít trvalý  

následek; od sebedestruktivního chování jedinců po nejrůznější sociální patologie. Jedinou  

věcí, kterou mají mladí bezdomovci vždy společnou, je absence přístřeší" ( Avramov, D. 1998, 

S:42). Přesto můžeme i bez přesné definice příčin ztráty přístřeší mladých bezdomovců určit, 

jak taková skupina vypadá. 

Charakteristickým znakem u mladých  bezdomovců  je  neochota  zabývat  se   budoucností, 

orientace na vrstevnickou skupinu, nejvyšší hodnotou je svoboda, objevuje se téma nudy a 

ztráty  smyslu  života.  Ztráta  domova  není  vnímána  tak  silně  jako  je  tomu  u starších 

bezdomovců, protože mladí opouští prostředí, které sami nevybudovali. Příčiny své situace 

vidí v rodině, která jim nedala prostor pro realizaci. Často uvádí, že bezdomovectví si vybrali 

dobrovolně.  Pro mladou generaci  je  běžné experimentování  s nelegálními  drogami,  někdy 

s přechodem do závislosti, závislost na alkoholu se takřka nevyskytuje, protože ta vzniká až 

po několika letech. Mezi zdroje obživy patří krádeže v obchodech, dealerství, u narkomanů 

prostituce.  Vztahy  v rámci  skupiny,  přestože  jsou  plné  emocí,  jsou  účelové  a  povrchní, 

partnerské vztahy jsou sice pevné, ale mimo ulici nefunkční. Ženy, které otěhotní, se snaží 

společně  s partnerem  vybudovat  nové  zázemí  pro  založení  rodiny,  ale  obvykle  své  úsilí 

nedotáhnou  dokonce  a  žena  upřednostní  roli  partnerky,  před  rolí  matky.  Děti  pak  končí 

v kojeneckém ústavu. Po nějaké době dochází ke ztrátě iluzí z života na ulici. Snaze změnit 

situaci brání obvykle několik bariér, hepatitida typu C, vzácně HIV, trestnost, zadluženost, 

nízká  kvalifikace,  drogová  závislost.  Poslední  dobou  spíše  na  ulici  převažují  osoby 

z problematických rodin nad osobami z dětských domovů. Mladí bezdomovci mají obvykle 

rodiče, které by se rádi o ně postarali, ale odrazuje je, že by se museli doma přizpůsobit jejich 
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pravidlům. (Marek J., Strnad, A., a kol, 2012 S: 91-96)

6.2. Bezdomovci v produktivním věku
Bezdomovectví je v produktivním věku značně stigmatizující a osobně prožíváno buď jako 

vlastní selhání (posléze následuje okamžitá identifikace s osudem bezdomovce),  nebo jako 

selhání okolí (pocity poškození, odmítání spolupráce na řešení situace, demonstrativní čekání 

na odškodnění). Obě dvě pojetí jsou nekonstruktivní a jedinec si často neuvědomuje, že by 

mohl svou situaci ovlivnit. Střední generace se hůře adaptuje, neboť ztrátu fyzického zázemí 

doprovází i ztráta dosavadního společenského postavení a společenských rolí. Propadu často 

předchází  varovné signály jako dlouhodobá nezaměstnanost,  alkoholismus,  krize středního 

věku.  Snad  nejmenší  možnost  návratu  do  společnosti  mají  lidé  kolem  50  let,  ti  bývají 

dlouhodobě  nezaměstnaní,  nemohou  najít  práci  a  zároveň  mají  nízký  věk  pro  získání 

starobního  důchod,  celkově  se  hůře  adaptují  na  změny.  Po  roce  1989  byla  prví  vlna 

bezdomovců právě kolem 50 let věku. (Marek J., Strnad, A., a kol, 2012 S: 96-99)

6.3. Bezdomovci v postproduktivním věku
Celková krize rodiny způsobila nárůst osob na ulici  jak mladých, tak osob třetí  generace. 

Sociální  systém počítá  s pomocí  seniorům v oblasti  bydlení,  ale  požaduje  určité  omezení 

v autonomii.  Příčinou bezdomovectví  třetí  generace bývá neochota vzdát  se  jistého druhu 

autonomie,  nedostatek potřebných informací,  nemoc, ztráta přivýdělku, finančně neúnosné 

bydlení.  Řada  seniorů  je  na  své  byty  citově  vázaná,  odmítají  se  stěhovat  do  cenově 

přijatelného bydlení,  odmítají  také  přijmout  nájemníka,  a  to  přestože  jim finance  nestačí. 

Pokud o byt přijdou, je život na ulici demonstrací domnělé nespravedlnosti. Senioři na ulici 

obvykle pobírají důchody v pásmu 4-6.000,-Kč, někteří jsou pod touto hranicí, vyskytují se 

i senioři s důchodem mnohem vyšším, 12.000,-Kč. Staří bezdomovci tvrdí, že nemá smysl, je 

dostat z ulice, protože stejně brzy umřou. Někteří při zhoršení zdravotního stavu pak střídavě 

využívají azylové domy a léčebny. (Marek J., Strnad, A., a kol, 2012 S: 99-102;   Prudký L., 

Šmídová M. S:123)

6.4. Podíl bezdomovců dle věku
Většina  dnešních  osob bez  přístřeší  v Evropské  unii  je  mladšího  věku,  v České republice 

převažuje  prozatím věk  starší  a  střední.  Nicméně  pyramida  věku  se  neustále  modifikuje. 

,,V Evropské unii více než 70% jsou lidé bez přístřeší mladší 40 let. V Dánsku v letech 1976-
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1989  ve  věku  18-24  let,  25-34  let  se  počet  bezdomovců  skoro  dvojnásobně  zvětšil.  Ve  

Španělsku je tendence podobná: mezi 1984-1991 proporce bezdomovců méně než třicetiletých  

byla  z 19%  zvýšena  na  32%....,,  (  I.Hradecký  a  V.Hradecká  1996,  S:58)  Dle novějších 

výsledků z Naděje byla proporcionalita věkové struktury v Praze následující: osoby do 29 let - 

30,8%;  30-39 let  -  28%;  40-49 let  -  23,3%;  50-59 let  -  14,3%; 60 let  a  více – 3,5%. 

V průběhu let se nejvíce proměnil podíl v kategorii 50-59 let, do roku 2000 bylo těchto osob 

kolem 10%,  v letech  2001-2003 kolem 15% a  v roce  2004 už 20%.  Jedná se  o průměrné 

hodnoty za období 1993-2004 ze souboru 4622 osob, které využily služby ve středisku Naděje 

Praha v Bolzanově ulici.  (Prudký L., Šmídová M.S:5,32)

7. Rozdělení bezdomovectví dle rozhodných časových 
období

7.1. Období do 1 roku na ulici
Počáteční  období  představuje  nejnáročnější  životní  etapu  na  ulici.  Šok  přechází 

k seznamování  se  s novou realitou  a  nutí  hledat  protiopatření.  Jedinec  si  z počátku  klade 

předsevzetí a hledá styčnou osobu, která by vyřešila všechny jeho problémy (např. sociální 

kurátor), mimoto hledá viníka a svůj podíl na vzniklé situaci zlehčuje a konstruuje scénáře 

spiknutí  proti  své  osobě.  Z pohledu  případové  práce  se  daří  v této  fázi  navazovat  dobře 

důvěru. Po uplynutí 1 roku obvykle nastává názorový zlom.12

7.2. Období od 1 roku do 5 let na ulici
Tlak způsobený extrémní situací ztrácí na intenzitě a osoba si začne přivykat. Jedinec opouští 

roli ,,nováčka“, čímž se mu otevírá možnost získat vyšší postavení v bezdomovecké vztahové 

struktuře.  Jen  malá  část  z různých  příčin  volí  život  mimo  komunitu,  ti  pak  získávají  na 

,,samostatnosti“.  Období  má progresivní  vliv  na úroveň hygieny,  vzhledu a  projevu.  Jsou 

voleny  únikové  prostředky  jako  např.  konzumace  alkoholu.  Dochází  postupně  k eskalaci 

různých  kombinací  problému,  např.  zhoršující  se  zdravotní  stav,  dluhy,  exekuce,  někdy 

i trestná činnost a postupná odloučenost vazeb na rodinu, dřívějších přátel. Zvolňuje se tempo 

12PĚNKAVA, P. Výchovně vzdělávací prvek v sociální práci s cílovou skupinou osob bez přístřeší [online]. 
Praha, 2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: 
http://ckis.cuni.cz/F/2C5YKCURIL62AT4CAURK4PPBVYI9A36JGELY1R1IXBVTSXMXI9-07244?
func=find-a-0&local_base=pppal&pds_handle=GUEST Rigórozní. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta. Vedoucí práce Kristina Koldinská. S:46-48
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aktivit směřující k reintegraci.13

7.3. Období nad 5 let na ulici
Dochází  k zásadnímu  zvratu,  Jde  o  změny  zdravotního  stavu  (chronická  onemocnění), 

pokročilý alkoholismus, vysoká zadluženost (neřešitelné zadlužení), ztotožnění se s životním 

stylem osob bez  přístřeší,  nárůst pasivity v řešení problémů a zpravidla i rezignace jak na 

reálnou, tak hypotetickou snahu změnit svou sociální situaci.14

8. Problematické oblasti

8.1. Zdraví
Zdraví  bezdomovecké  populace  je  negativně  ovlivněno  nemožností  zachovat  si  zdravou 

životosprávu, vystavováním se škodlivým vlivům a nedodržováním základních hygienických 

zásad. V České republice jsou sice všichni občané přihlášeni ke zdravotnímu pojištění,15 ale 

osoby bez přístřeší  obvykle nedisponují  platnými doklady a mají  dluhy na pojistném. Pak 

záleží  na  ochotě  lékaře,  zda  poskytne  ošetření  a  bude  chtít  pacienta  léčit.  Situace  bývá 

kritická,  pokud  je   zapotřebí  hospitalizace.  Lékaři  odmítají  takové  pacienty  často  do 

nemocnice  přijmout  s argumentem,  že  k hospitalizaci  nejsou  naplněny  zdravotní  důvody. 

Druhým problémem je, že osoby bez domova bývají z nemocnic předčasně propouštěni do 

domácího léčení.  Mezi lékaři  a poskytovateli  sociálních služeb se vedou diskuze,  co jsou 

problémy zdravotní a co sociální. (Hradečtí V.a I. 1996) Z dotazníkového šetření v roce 2006 

v ČR  vyplynulo,  že  zdravotnický  personál  a  sociální  pracovníci  z lůžkových  oddělení 

shledávají  problém  při  léčbě  bezdomovců  v obtížné  administrativě  (finanční  vyrovnání), 

nespolupráci  pacienta  (často  konfliktní,  ebrietní,  polymorbidní  apod.),  v oblasti  zvýšených 

nároků na ošetření z důvodu malhygieny a nárocích vyvstávající z indikace k propuštění.16 

Marek,  J.  a  Strnad,  A (2012,  S:49)  uvádí,  že  osoby bez  přístřeší  lékařskou  pomoc  často 

odmítají, existuje však skupina těch, pro které je hospitalizace cesta k teplému lůžku a stravě. 

Lékaři  se  staví  odmítavě  k ošetření,  protože  podezírají  všechny  z účelového  pobytu 

v nemocnici a argumentují, že osoba není pojištěna anebo není ze spádové oblasti.

13 Tamtéž.
14 Tamtéž.
15  §3 48/1997 Sb. zákona O veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů

16 Šupková, D. A kol Zdravotní péče o bezdomovce v ČR [online]. 1. vyd,: Grada Publishing a.s., 2007, [cit. 
2012-05-13]. ISBN 978-80-247-2245-0. Dostupné z: http://www.nadeje.cz/vz/zpb.pdf, S:15

17

http://www.nadeje.cz/vz/zpb.pdf


Statistiky z Evropské unie prokazují, že bezdomovci mají nestabilní zdraví oproti ostatnímu 

obyvatelstvu. Např. anketa o bezdomovcích spících na ulicích Londýna prokázala, že střední 

věk úmrtí těchto lidí je 47 let proti 73-79 letům ostatní populace, a že v Německu se dožívají 

bezdomovci o 10 let méně než osoby, které mají stálé bydliště. Šupková uvádí: ,,Z německých 

výsledků  vyplývá,  že  průměrný  věk,  kterého  se  bezdomovec  dožije,  je  45,5  roku,  pokud  

nezemřel z nepřirozených příčin (intoxikace činí 62,5%). Z přirozených příčin je nejčastějším 

důvodem infekce (16,8% ze sledovaných úmrtí bezdomovců).,,17 Je prokázáno, že osoby spící 

na ulici riskují: 150x více, že zemřou násilnou smrtí18, 34x více smrtí sebevraždou, 8x více 

následkem nehody, 3x více na následek zápalu plic a podchlazení. Nejvíce zastoupená jsou 

infekční onemocnění, a to počínaje nakažlivými kožními chorobami, až po závažné případy 

aktivní  TBC.   (Barták,  M.  2005,  Hradečtí  V.a  I.  1996).   V České  republice  dle  analýzy 

záznamů  vyšetřených  bezdomovců  v období  1.1.2005  –  1.5.2006  byl  nejčastější  výskyt 

nemocí  dýchací  soustavy,  nemocí  kůže  a  podkožního  vaziva.  V  oblasti  duševního 

onemocnění se jednalo o závislosti (23%), depresivní stavy (19%), poruchy spánku (17%), 

reakce na stres a poruchy přizpůsobení (16%), nemoci schizofreního okruhu (8%), poruchy 

osobnosti  (4%),  úzkostné  poruchy  (2%),  jiné  (11%).  Dle  Binesové  (1994)  lidé  spící  na 

noclehárnách mají 8x a lidé spící na ulici 11x častěji duševní onemocnění než běžná populace. 

Nejčastěji se jedná o deprese, úzkosti a nervové potíže.19

8.2. Zaměstnávání
Absence zaměstnání  bývá doprovodným jevem bezdomovectví.  Mezi  nejčastější  překážky 

patří  neschopnost  akceptovat  autority,  mylné  představy  o tom,  jakou  práci  může  jedinec 

vykonávat,  nízká  kvalifikace,  absence  tradičního  denního  režimu,  stejně  tak  pracovních 

návyků  a  neexistence  zázemí.  Mnozí  vnímají  ztrátu  zaměstnání  za  příčinu  svého 

bezdomovectví a jeho získání pak vidí jako spásný bod. Při  ztrátě zaměstnání bývá první 

strategií sehnat práci ve stejném oboru, později najít práci alespoň ve stejné platové úrovni, 

17 Šupková, D. 2008:47  In: KUBA, František. Fenomén bezdomovectví mužů a možnosti jeho řešení. 
Ostrava, 2009. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta. S:61, 

18 ,,Dle informaci Bílého kruhu bezpečí jsou trestné činy páchané na bezdomovcích velmi často značně brutální  
a vyznačuji se vysokou latenci. Sondou v azylových domech bylo zjištěno, že zkušenost s viktimizací vlastní osoby  
přiznalo 38,8% zkoumaných jedinců, z nichž většina (75%) případ ohlásila na policii., ,  V Štěchová, M. a kol, 
Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie [online]. 1. vyd. Praha: KUFR s.r.o., 2008 [cit. 2012-05-
06].  Institut  pro  kriminologii  a  sociální  prevenci.  ISBN  978-80-7338-069-4.  Dostupné  z: 
http://www.ok.cz/iksp/docs/344.pdf, S:106
19 Šupková, D. A kol Zdravotní péče o bezdomovce v ČR [online]. 1. vyd,: Grada Publishing a.s., 2007, [cit. 
2012-05-13]. ISBN 978-80-247-2245-0. Dostupné z: http://www.nadeje.cz/vz/zpb.pdf, S:22-28
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v této  fázi  se  osoby nechávají  rekvalifikovat.  Někteří  se  upínají  k přesvědčení,  že  najdou 

ideální práci a odmítají pak jít s finančními požadavky dolů. Většina tvrdí, že do práce chce 

nastoupit,  ale  zároveň  hledá  důvody,  proč  nastoupit  nemůže  nebo  proč  pracovní  poměr 

ukončit. Téma zaměstnání je často volené při rozhovoru se sociálním pracovníkem, protože 

osoby bez přístřeší mají vyzkoušené, že toto téma je vítané. Pokud neuspějí na legálním trhu 

práce,  přestupují  do  šedé  zóny ekonomiky.  (Marek  J.,  Strnad,  A.,  a kol,  2012  S:  21-24) 

,,Nejčastější pracovně-právní vztahy jsou formou příležitostného zaměstnání prostřednictvím  

pracovních agentur. Příležitostné zaměstnání volí bezdomovci proto, že mzdu za odpracované  

hodiny dostávají v hotovosti. Na rozdíl od hlavního pracovního poměru, kde v současné době 

zaměstnavatelé  vyplácejí  mzdu  pouze  bezhotovostně.  Bezdomovci  často  čelí  pohledávkám  

exekutorů,  pohledávkám  obcí,  zdravotních  pojišťoven,  alimentačním  povinnostem,  

nezaplaceným pokutám ad. Lidé v nouzi si nemohou zakládat účty, protože by byly obstaveny.  

Tím se značně komplikuje možnost úhrady ubytování, stravování apod., což je v důsledcích 

demotivující pro návrat do majoritní společnosti. K zastávaným činnostem často patří např.  

hlídač  bezpečnostní  agentury,  pomocník  ve  sběrně  druhotných  surovin,  údržba  městské  

zeleně, pomocné dělnické práce ad.,,20 Hradečtí uvádí, že se rozmáhá trh s nelegální prací, pak 

se  jedná  o zaměstnávání  ve  stavebnictví,  u cirkusů,  u provozovatelů  zábavných  atrakcích 

apod.  ( I.Hradecký a V.Hradecká 1996) 

Marek J.,  Strnad, A.,  a kol,  (2012 S: 21-24) uvádí,  že bezdomovectví nelze s pravidelnou 

prací  skloubit.  Osoby  jsou  pobytem  na  ulici  po  fyzické,  psychické  a  mentální  stránce 

ovlivněny  natolik,  že  nejsou  schopné  aktuálně  práci  zvládnout.  Je  proto  třeba  zlepšovat 

nejdříve jejich sociální fungování. Většina osob není ani evidována na úřadu práce a nejsou 

tedy oficiálně nezaměstnaní.

Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti je řešena nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, tu 

zabezpečuje  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  a  Úřad  práce  ve  spolupráci  s  dalšími 

subjekty.21  V roce 2012 se stane jedním z hlavních nástrojů veřejná služba,22jako prostředek 

pro zachování a rozvíjení pracovních dovedností. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.23 

,,Úřad práce nyní nabízí subjektům, které budou chtít organizovat veřejnou službu, podporu  

20KUBA, František. Fenomén bezdomovectví mužů a možnosti jeho řešení. Ostrava, 2009. disertační práce 
(Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta. S:74

21 V§ 104, odst. 1, zák. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
22 PLÍVOVÁ, V. Tisková zpráva: Veřejná služba není jen zametání chodníků. [online]. 2011 [cit. 2012-05-06]. 
Dostupné z: 
http://www.eurodesk.cz/sites/default/files/aktualita/2012/03/verejnasluzbanenijenzametanichodniku.pdf
23V § 18a , odst 1-2., 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
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formou  zřizování  míst  veřejně  prospěšných  prací24 a  společensky  účelných  pracovních  

míst25.,,26 Česká  republika  se  také  zavázala  ke  koordinované  strategie  zaměstnanosti.27 

Klíčovým  finančním  nástrojem  pro  realizování  Evropské  strategie  zaměstnanosti  je  pro 

Českou republiku v letech 2007 – 2013 evropský sociální fond..28 Byla tak podpořena řada 

projektů,  některé  i pro cílovou skupinu osob bez  přístřeší,29  např.  Job kluby (př.  Projekt 

Integrace30.)

9. Počty osob bez přístřeší v Praze
Počet osob bez přístřeší v celé České republice je dle údajů I. a V. Hradečtích 35.000. Pro 

Prahu do roku 2004 neexistovaly, kromě statistik neziskových organizací, žádné spolehlivé 

údaje.  Odhady počtu  bezdomovců se  pohybovaly od  3.000 do 5.000 osob,  odhad dle  L. 

Prudkého a M. Šmídové byl 10.000 osob.31 V roce 2004.proběhlo sčítání bezdomovců v Praze 

a  bylo sečteno 3.096 osob,  z toho 2662 mužů (85,99%) a 434 žen (14,01%). Na základě 

subjektivních odhadů zařazovali sčítací komisaři pozorované osoby do tří věkových kategorií. 

Nejvíce bezdomovců spadalo do kategorie 25-60 let (72,78%), následovala kategorie do 25 let 

(14,20%) a nad 60 let  (8,48%). U 140 osob se nepodařilo  odhadnout  věk(4,53%). Sčítání 

proběhlo 19. února 2004 v intervalu 2 hodin, od 20:00 do 22:00. Sčítáni byli jak bezdomovci 

v neziskových organizacích, tak  v ulicích, v dopravních prostředcích a v leženích. Dále byli 

sečteni  bezdomovci  v nemocnicích,  psychiatrických  léčebnách,  pražských  věznicích  a  na 

záchytné stanici. Celé sčítání vzešlo na popud poskytovatelů sociálních služeb v Praze, kteří 

jej sami zrealizovali (Arcidiecézní charita Praha,  Armáda spásy, Městské centrum sociálních 

služeb a  prevence,  Naděje),  hlavním důvodem bylo  získat  validní  data  o počtu i struktuře 

24 v § 112  435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti - Veřejně prospěšné práce jsou pracovní příležitosti nejdéle na 
12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,  ve prospěch obcí  nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně 
prospěšných institucí. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na ně může  
zaměstnavateli poskytnout příspěvek do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy.
25 v § 112  435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti – Společensky účelná jsou pracovní místa, která zaměstnavatel 
zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze 
zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Úřad práce může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.
26 PLÍVOVÁ, V. Tisková zpráva: Veřejná služba není jen zametání chodníků. [online]. 2011 [cit. 2012-05-06].  
Dostupné  z: 
http://www.eurodesk.cz/sites/default/files/aktualita/2012/03/verejnasluzbanenijenzametanichodniku.pdf, S: 1 - 2
27 Amsterodamská smlouva [online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: 

WWW:http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/glossary/amsterodamska_smlouva.pdf
28[online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupný z WWW: <http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr.>
29 [online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupný z WWW: <http://www.esfcr.cz/modules/projects/>
30 [online]. [cit. 2012-06-04]Dostupné na WWW <http://www.projektintegrace.cz/index.php?strana=zpet-do-

prace>
31 Prudký, L., Šmídová, M.:Kudy ke dnu,S: 118
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cílové skupiny a to z důvodu dalšího plánování služeb.32. V roce 2010 na popud magistrátu 

hl.m.Prahy  proběhlo  další  sčítání,  zakázku  obdržel  soukromý  subjekt.  Číslo,  které  bylo 

prezentováno,  je  v intervalu  3500-4500  osob.  Výzkum  proběhl  jak  v zázemí  pražských 

organizací, tak i v terénu. 

V roce 2011 proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Součástí sčítání byla i evidence osob bez 

domova, do spolupráce byly zapojeni poskytovatelé sociálních služeb. Kompletní výsledky 

budou zveřejněny Český statistickým úřadem do poloviny roku 2013.33

10. Sociální služby pro osoby bez přístřeší dle typologie 
zákona o sociálních službách

10.1. Sociální služby
Sociální  služby  jsou  jedním  z nástrojů  realizace  sociální  politiky  státu34.  Termín  sociální 

služba  se  používá  k označení  druhu  sociální  péče  poskytované  konáním  (službou)  státní 

(obecní) instituce ve prospěch jiné osoby. (I. Tomeš 2010, S:38).  Jsou to  „všechny služby,  

krátkodobé  i dlouhodobé,  poskytované  oprávněným  uživatelům,  jejichž  cílem  je  zvýšení  

kvality klientova života, případně i ochrana zájmů společnosti“ (O. Matoušek 2003, S: 214). 

Pro  účely  zákona  o sociálních  službách  se  sociální  službou  rozumí  činnost  nebo  soubor 

činností,  uvedených  dále  v zákoně  o sociálních  službách,  zajišťujících  pomoc  a  podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení35. Tyto sociální 

služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, není-li v § 83 

a  84  zákona  108/2006  Sb.  stanoveno  jinak,  oprávnění  vzniká  rozhodnutím  o registraci. 

Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb36.

Sociální služby se poskytují ve 3 základních formách, a to  ve formě pobytové, ambulantní 

nebo terénní. Pobytové služby jsou ty, které jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních 

služeb.  Ambulantní  službami  se  rozumí  služby,  za  kterými  osoba  dochází  nebo  je 

doprovázena  do  zařízení  sociálních  služeb,  jejichž  součástí  není  ubytování  a  terénními 

32viz.  Hradecký, I.: Sčítání bezdomovců Praha 2004, zpráva o projektu

33  Kubala, O.: Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a   bytů 2011 [online].[cit. 2012-05-06]. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011>

34 Tomeš, I.: Sociální politika, sociální služby a sociální práce, In: Matoušek, O. a kol: Základy sociální práce.

35 V § 3 zákona 108/2006 Sb.
36V § 78 zákona 108/2006 Sb.
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službami se rozumí služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí jedince.37 Sociální 

služby zahrnují  sociální  poradenství,  služby sociální  péče  nebo  služby sociální  prevence, 

přičemž  sociální  poradenství je  základní  činností  při  poskytování  všech  druhů  sociálních 

služeb  a  poskytovatelé  jsou  povinni  tuto  činnost  zajišťovat  bezplatně.38 Prostřednictvím 

poradenství  jsou  osobám poskytovány potřebné  informace  přispívající  k řešení  nepříznivé 

situace.39 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu 

se společností, s cílem napomáhat k překonání nepříznivé sociální situace a chránit společnost 

před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Služby sociální péče  napomáhají 

osobám zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné 

míře zapojení do běžného života společnosti,  a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, 

zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.40

O poskytnutí  sociální  služby  uzavírá  osoba  smlouvu  s  poskytovatelem  sociálních 

služeb41,,K uzavření dohody dojde tehdy, jestliže se ukáže, že zájemce i zařízení mají styčné 

plochy (společný zájem) – zařízení je schopno napomoci naplnění potřeb zájemce a zájemce  

akceptuje podmínky poskytování  těchto služeb..,,42  Okruh oprávněných osob, které mohou 

čerpat sociální služby je uveden v § 4 zákona 108/2006 Sb. Sociální služby mohou být tedy 

poskytnuté: 

a) ,,osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních  

právních předpisů,43

b) osobě, které byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu44

c) cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje  

mezinárodní smlouva,45

37  V § 33 zákona 108/2006 Sb.
38Sociální služby [online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/9#sszp>
39V § 3 vyhlášky 505/2006 Sb.
40 V §  38 a 53 zák/n 108/2006 Sb.
41 V  § 91  zákona  Sb.
42K. Čermáková, M. Johnová, Závádění standardů kvality sociálních služeb do praxe: Průvodce poskytovatele, 
[online]. Praha: FOKUS, s.r.o. 2002 [cit. 2012-05-06]. Ministerstvo práce a sociálních věcí. ISBN 80-86552-
45-4, Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/5964/pruvodce.pdf> S: 41,
43 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
44Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 
45Například Příloha Evropské sociální charty (č. 14/2000 Sb. m. s.).
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d) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k  

pobytu podle zvláštního právního předpisu46 po dobu delší než 3 měsíce, nestanoví-li 

přímo použitelný předpis Evropských společenství47 jinak,

e) rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie48, pokud je hlášen na  

území  České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu49 po dobu delší  

než 3 měsíce, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství50 jinak,

f) cizinci,  který  je  držitelem  povolení  k  trvalému  pobytu  s  přiznaným  právním  

postavením  dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství  na území  

jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k  

dlouhodobému  pobytu  podle  zvláštního  právního  předpisu51 po  dobu  delší  než  3  

měsíce, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství52 jinak,

g) cizinci,  kterému  bylo  vydáno  povolení  k  dlouhodobému  pobytu  na  území  České  

republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu,53

h) cizinci,  kterému  bylo  vydáno  povolení  k  dlouhodobému  pobytu  na  území  České  

republiky  za  účelem  výkonu  zaměstnání  vyžadujícího  vysokou  kvalifikaci  podle  

zvláštního právního předpisu.54“55

V §4 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách je dále uvedeno, že sociální služby uvedené 

v  §57,  59  až  63  a  §6956 v zákoně  108/2006  Sb.,  jsou  poskytovány také  osobám legálně 

pobývajícím na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,57  a to při splnění 

podmínek stanovených v zákoně 108/2006 Sb.

Existují však 4 zákonné důvody k neuzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby, na jejichž 

základě se může poskytovatel rozhodnout smlouvu neuzavřít, pokud:

a) ,,neposkytuje  sociální  službu,  o kterou  osoba  žádá,  a  to  i s ohledem  na  vymezení  

46Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
47Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. 
48 V § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
49 Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
50  Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. 
51 Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
52 Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a 
nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují 
pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.
53 V § 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
54 V§42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
55 V §4 zákona 108/2006 Sb.
56 V  §57, 59 až 63 a §69 zákona 108/2006 Sb. - azylové domy, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční 
centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny a terénní programy
57 Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní  stav  osoby,  která  žádá  o  poskytnutí  pobytové  sociální  služby,  vylučuje  

poskytnutí  takové  sociální  služby;  tyto  zdravotní  stavy  stanoví  prováděcí  právní  

předpis,58 nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců  

před touto  žádostí  smlouvu o poskytnutí  téže sociální  služby z  důvodu porušování  

povinností vyplývajících ze smlouvy.“59

Pokud se zájemcem  není sestavena smlouva, má poskytovatel povinnost na jeho vyžádání 

vystavit  písemné  rozhodnutí  a  odůvodnit  nepřijetí.  Pokud  poskytovatel  zájemce  odmítl 

z důvodu plné kapacity, je pak povinností vést evidenci takových osob.60

10.2. Azylové domy 
Azylové  domy jsou  dle  zákona  o  sociálních  službách  pobytovou  sociální  službou  a  jsou 

řazeny do skupiny služeb sociální prevence. Poskytují ubytování na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ubytování je poskytováno po dobu 

zpravidla nepřevyšující 1 rok. Základní činnosti azylového domu spočívají v zajištění stravy 

nebo vytvoření  podmínek pro její přípravu, poskytnutí ubytování a pomoci při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.61 Uživatelé azylového domu 

musí mít možnost provedení celkové hygieny těla, mít podmínky pro zajištění úklidu, praní 

i žehlení  osobního  prádla  a  výměny  ložního  prádla.  Poskytovatel  je  povinen  pomoci 

uživatelům při vyřizování běžných  záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, pomoci 

při  obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoci v aktivitách podporující  sociální 

začlenění, včetně uplatňování zákonných  nároků a pohledávek.62 Vyhláška č. 505/2006 Sb. 

taktéž udává maximální cenu služby.63

58 V § 36 505/2006 Sb - zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 
osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by 
z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí 
pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.
59 V § 91 zákona 108/2006 Sb.
60 V § 91, odst. 7., zákon 108/2006 Sb.
61 V §57 zákona 108/2006 Sb.

62 V §22 vyhláška 505/2006 Sb.
63 V §22 odst. 2 vyhlášky 505/2006 Sb. tj. 120,-Kč/den ubytování (v předchozím znění 100,-Kč), jde-li o rodinu 
s nezletilými dětmi pak je cena ubytování max. 90,-Kč/den dospělá osoba a 60,-Kč/den za nezletilé dítě (v 
předchozím znění 70,-Kč a 40,-Kč). Celodenní strava rozsahu minimálně 3 jídel je max. 160,-Kč/den (v 
předchozím znění 150, Kč ).
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10.3. Noclehárny
Noclehárny jsou dle zákona o sociálních službách řazeny do skupiny služeb sociální prevence 

a poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického 

zařízení  a přenocování. Základní činnosti realizované v rámci služby jsou pomoc při osobní 

hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro  osobní  hygienu  a  to  prostřednictvím  zajištění 

podmínek pro běžné úkony osobní hygieny a zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla a 

poskytnutí  přenocování.  Poskytovatel  zajišťuje  výměnu  ložního  prádla  a  úklid  na 

noclehárně.64

10.4. Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra  jsou dle zákona o sociálních službách řazeny do skupiny služeb 

sociální prevence a  poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. 

Základní činnost služby je pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro celkovou 

osobní hygienu těla. Dalším úkonem je poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, jedná se zejména 

o pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s 

rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.65

Osoby  bez  přístřeší  mohou  čerpat  i další  sociální  služby,  jedná  se   zejména  o terénní 

programy, sociální rehabilitaci, občanské poradny apod, ty však nejsou součástí kapitoly.66

64 v §63 zákona 108/2006 Sb. a §28 vyhlášky 505/2006 Sb.

65 V §62 zákona 108/2006 Sb. a §26 vyhlášky 505/2006 Sb.

66V zákoně 1008/2006 Sb.
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11. Polský model
Kapitola byla zařazena do diplomové práce z důvodu autorčiny pracovní stáže v zahraničí. 

Polský  model  shledává  v jeho  idee  za  jednoduchý,  přímočarý,  ekonomicky  nenáročný  a 

především  trvale  udržitelný.  Navzdory  jednoduchosti  celé  koncepce  přináší  systém 

dlouhodobý pozitivní efekt pro cílovou skupinu, a proto se nabízí  do diskuze,  zda jej  lze 

implementovat  i do  českého  prostředí,  a  to  jako alternativu  k pobytovým službám.  Česká 

republika  má  s Polskem  několik  podobných  znaků  a  přenos  programu  by  tím  mohl  být 

usnadněn.  Mezi  příbuzné  znaky  patří  podobný  historický  vývoj  v posledních  letech  a 

zviditelnění a nárůst bezdomovectví, také shodný systém služeb, (noclehárny, denní centra a 

azylové domy).  Za pozornost  ale  stojí  aktivizační  model,  který dlouhodobě nezaměstnané 

vrací  na  trh  práce  a  také  činnost  občanské  iniciativy  Barka,  která  vytváří  osady  pro  ty 

nejchudší bez možnosti bydlení. Osady fungují na principu menších družstev a jsou finančně 

nezávislé. Oba programy vzbudily zájem v mnoha zemích světa.67

11.1. Struktura bezdomovecké populace v Polsku
Struktura bezdomovecké populace se mění, přibývá mladých lidí ve věku 20 let, ti nemají 

pracovní zkušenosti a zcela postrádají rodinné zázemí, jedná se většinou o osoby s drogovou 

závislostí.  Další  nejčetnější  skupinou  jsou  osoby  starší  60  let  s nízkými  příjmy. 

Bezdomovectvím je ohroženo mnoho dalších seniorů, důvodem jsou jejich nízké důchody, 

mnohdy zatížené  exekucí.  Hlavním charakteristickým rysem v polském prostředí  je  četná 

závislost na tvrdém alkoholu a to napříč všemi věkovými skupinami.68

11.2. Aktivizační model CENTRUM INTEGRACJI SPOLESZNEJ (CIS)
Posláním center je dlouhodobě nezaměstnané uplatnit na trhu práce. Do center tak obvykle 

dochází osoby bez přístřeší. Účastníci programu jsou doporučovány úřadem práce a podobu 

celé docházky je úřad práce vyplácí částkou 670 zlotých měsíčně. Účastníci mají také hrazené 

sociální,  zdravotní  pojištění  a  stravu  v centru.  Maximální  délka  programu  je  1,5  roku. 

V centrech  je  k dispozici  poradenství,  kurzy (např.  výuka na počítači,  základy podnikání, 

etika), a součástí programu jsou i tréninková pracoviště (zahradnictví, stavebnictví, rukodělné 

práce apod.). V poslední části programu je možné absolvovat pracovní stáže ve firmách, kde 

67 Pracovní stáž v Polsku 28.8.2011 – 2.9.2011, veškeré poznatky v kapitole vychází z exkurzí, přednášek, 
rozhovorů se zaměstnanci a účastníky  jednotlivých center a družstev, literatura je nedostupná.

68 Poznaň (stáž 31.8.2011), exkurze vedena sociálním pracovníkem pro azylový dům a noclehárnu
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jsou momentálně volná pracovní místa. Pokud je zaměstnavatel se stážistou spokojen, uzavře 

s ním pracovní  smlouvu.  Úspěšnost  projektu je  30%, tzn.  že  tento podíl  obdržel  pracovní 

smlouvu. Někteří účastníci si dokonce založili vlastní firmy a začali podnikat. Všechna centra 

jsou zakládána samotnými občany, založit jej může každý.69

11.3. Družstva - Barka
O vznik polské Barky se zasloužili v roce 1989 manželé Sadowští, které hnala kupředu jen 

vlastní  idea  a vize.  Manželé  Sadowští  vytušili,  že  nová  doba  přinese  bezdomovectví. 

Dozvěděli se, že ve Vladislawowě je stará škola v mizerném stavu, vzali rodinu a opustili svůj 

byt v Poznani. Na počátku pracovali s 15 lidmi vracejících se z výkonu trestu, tato skupina se 

rozrostla až na 30 osob, všechny tyto lidi manželé ubytovali u sebe v bývalé škole. Začátek 

práce  provázela  bída,  kdy dostávali  jídlo  pouze  darem a  od  přátel  a  podnikatelů.  Začali 

vyrábět obaly, něco s rychlým odbytem a tím i obratem. Škola se začala naplňovat lidmi a tak 

založili další střediska v okolí (cca 10 dalších). Po několika letech se přestěhovali do Poznaně, 

kde  založili  další  střediska.  Objekty většinou obdrželi  za  jeden zlotý  (daroval  je  hejtman 

z Poznaně).  Postupně  se  začínala  Barka  rozvíjet  v  obcích,  Posadowek,  Marshew  a 

Chudobczyce vznikly 1996.70

Manželé Sadowští ve své činnosti nadále pokračují a zakládají nová místa. Pronajímají si od 

obcí opuštěné objekty, které se obvykle nachází na okrajových částech. Místa jsou následně 

k dispozici  pro nastěhování  lidem bez domova.   Každé takové místo  funguje na  principu 

malého  družstva  a  je  v něm  ustanovena  samospráva  na  základě  volby.  V čele  každého 

družstva pak stojí zvolený obyvatel osady, tzv. lídr, ten hospodaří s financemi družstva, je 

kontaktní  osobou a dozoruje nad dodržováním pravidel.  Svou funkci vykonává bezplatně. 

V jedné osadě mohou být až 3 lídři, ti mají pak dělené kompetence. Volbě lídra je přikládána 

patřičná  důležitost,  už  jsou  evidovány  případy,  kdy  lídr  zpronevěřil  společné  finance  a 

ochromil tak vývoj družstva. Každé družstvo si vede svou pokladnu, do které každý měsíčně 

přispívá částkou 450 zlotých. Pokud je příspěvek nad finanční možnosti jedince, může mu být 

lídrem částka ponížena nebo odpuštěna, pak je ale povinen odvést více práce pro družstvo. 

Osobám bez finančního příjmu je obvykle umožněno bydlet bezplatně, ale pobyt a stravu si 

pak musí odpracovat každodenní 6-8 hodinovou prací. Neplacenou práci pro družstvo odvádí 

69 Pracovní stáž v Polsku: Centrum Integracji spolesznej: Pneiewy (stáž 29.8.2011),  Kwilz (stáž 29.8.2011), 
Chudobczyce (stáž 28.8.2011 – 30.8.2011) ,  Poznaň (stáž 31.8.2011 – 2.9.2011),  Darzybór (stáž 31.8.2011), 
Kavárna w starej piekarni v Poznani (stáž 31.8.2011), exkurze.

70  Pracovní stáž v Polsku: Poznaň 2.9.2011,  beseda s manželi Sadowskými.
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každý podle možností, jedná se o stavební práce v objektu, údržbu zeleně, úklidy, práce na 

poli  apod. Finance z pokladny slouží k investicím pro další  rozvoj např.  nákup stavebního 

materiálu,  rekonstrukce  a  další  výstavba.  Za  společné  peníze   probíhá  také  nákup 

zemědělských  plodin,  hospodářských  zvířat,  pronájem  přilehlých  polí.  Některá  družstva 

začala  i podnikat,  jedná  se  nejčastěji  o zemědělství  a  provoz  služeb  (většinou  provozují 

seconhandy,  restaurace).  Lépe  finančně  situovaná  družstva  stavějí  prostory,  které  pak 

pronajímají  ke  komerčním  účelům např.  campy,  konferenční  sály  apod.  Dalším  zdrojem 

výdělku družstev bývá práce pro obec. Obce upřednostňují ve veřejných zakázkách družstva. 

Jedná se nejčastěji o údržbu zeleně nebo o stavební práce. 

Pobyt  v objektu  (osadě)  se  řídí  základními  pravidly,  jimiž  jsou  povinnost  pravidelně 

vykonávat práci pro družstvo a odvádět pravidelné příspěvky do společné pokladny. Naopak 

platí  naprostý  zákaz  agresivních  projevů  chování  a  platí  i zákaz  konzumace  alkoholu  a 

návykových látek. Pokud jsou pravidla porušována, může lídr rozhodnout o vyhoštění nebo 

podmínit  další  pobyt  např.  absolvováním protialkoholního  programu.  Obvykle  před  svým 

rozhodnutím svolá poradu celé osady. Do osady je přijat každý, kdo je bez domova a to až do 

naplnění  kapacity.  Délka  pobytu  v osadě  není  nikterak  limitována.  Někteří  obyvatelé  se 

rozhodnou v družstvu strávit zbytek života, jiní po čase z družstva vystoupí a odchází bydlet 

do  komerčního  typu  bydlení.  71 Manželé  Sadowští  uvedli,  že  nedůvěřují  ,,moderním,, 

metodám práce, nevidí v ní efekt pro cílovou skupinu. Uvedli, že lidé bez domova potřebují 

někam patřit, být přijatí, mít své místo ve skupině, jedině tak se lze docílit trvalé změny, a 

proto v osadách vidí jediné možné východisko.72

71 Pracovní stáž v Polsku, organizace Barka v Chudobczyce (stáž 28.8.2011 – 30.8.2011), exkurze vedená lídry
72 Pracovní stáž v Polsku: Poznaň 2.9.2011,  beseda s manželi Sadowštími.
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12. Azylový dům - Centrum sociálních služeb Bohuslava 
Bureše Armáda spásy

V budově  pražského  Centra  sociálních  služeb  Bohuslava  Bureše  (dále  jen  CSSBB)  se 

poskytují  čtyři  sociální  služby,  jedná  se  o azylový  dům 108 lůžek  (80  muži  a  28  ženy), 

noclehárnu 56 lůžek (38 muži, 18 ženy), nízkoprahové denní centrum (100 míst) a sociální 

rehabilitaci.73

12.1. Poslání azylového domu
,,Posláním Azylového  domu pro  muže  a  ženy  v  CSSBB je  poskytovat  lidem bez  přístřeší  

ubytování  na  přechodnou  dobu  a  prostřednictvím  individuální  sociální  práce  se  snažit  

napomáhat  při  jejich  začlenění  do  společnosti  a  podporovat  nezávislost  na  sociálních  

službách. Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší,  starší 18 let,  kteří jsou fyzicky  

soběstační a chtějí se aktivně podílet na řešení své sociální situace.,,74

12.2. Cíle azylového domu
a) Obnovení pracovních návyků u uživatelů pomocí aktivizačního programu,

b) řešení problémů, které uživatele přivedli do azylového domu (např.: dluhy, nepříznivý 

zdravotní stav nebo nedostupnost vhodné služby apod.),

c) naučit uživatele pomocí postupných kroků samostatnosti a odpovědnosti,

d) podpora při zajištění jiné pobytové služby těm, kteří ji  potřebují (např. domovy se 

zvláštním režimem, domov pro seniory, terapeutickou komunitu apod.),

e) podpora uživatele při obnovení kontaktů s rodinou,

f) vést uživatele k získání zaměstnání nebo udržení svého stávajícího zaměstnání,

g) provázet uživatele k získání vhodného bydlení,

h) vést  uživatele  k  vyřízení  úředních  záležitostí  (např.  potřebné  doklady,  kontakt  s 

odborem sociálních věcí, úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení atd.).75

73Směrnice  ředitele  stanovující  poslání,  cíle,  zásady služby,  cílovou skupinu a základní  obsah poskytované 
služby ze dne 1.3.2011,  Směrnice ředitele stanovující poslání, cíle, zásady služby, cílovou skupinu a základní 
obsah  poskytované  služby nízkoprahového  denního  centra  ze  dne  17.1.2011,  Směrnice  ředitele  stanovující 
poslání, cíle, zásady služby, cílovou skupinu a základní obsah poskytované služby noclehárna ze dne11.7.2011
74Směrnice  ředitele  stanovující  poslání,  cíle,  zásady služby,  cílovou skupinu a základní  obsah poskytované 
služby ze dne 1.3.2011
75 Směrnice ředitele stanovující  poslání,  cíle,  zásady služby,  cílovou skupinu a základní obsah poskytované 
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12.3. Individuální plánování
Individuální  plánování  je  aktivita,  která  slouží  k podpoření  aktivního  přístupu  uživatelů 

k řešení jejich problémů.  Celé poskytování služby vychází z předem zjištěných osobních cílů 

(potřeb) uživatele. Průběh služby je s každým uživatelem plánován a dojednán. Individuální 

plán je dohoda mezi uživatelem a poskytovatelem, je v něm uveden cíl uživatele a kroky, 

které k tomuto cíli vedou  Individuální plán je základem plánování průběhu sociální služby, 

ten  se zpracovává zpravidla  písemně.  Při  individuální  plánování  je  snahou se přiblížit  co 

nejvíce ke společensky přijatelnému způsobu života (bydlení, pracovní zařazení, volno-časové 

aktivity)  a  podpořit  uživatele k tomu, aby si  zachoval  své zájmy,  případně je rozvíjel.  Za 

proces individuálního plánování nese zodpovědnost klíčový sociální pracovník, ten v průběhu 

jednotlivých setkání pracuje s uživatelem na splnění stanoveného cíle.76

Individuální  plánování  je  rozděleno do několika  fází.  Nejprve jsou zjištěny potřeby (cíle) 

uživatele. Zjištění potřeb probíhá již při jednání se zájemcem o službu a tyto potřeby jsou 

zaznamenané v rámci formuláře „žádost o přijetí na azylový dům“77. Při  projednání žádosti je 

zájemci  přidělen  klíčový  sociální  pracovník,  (v  případě  neschválení  žádosti  se  klíčový 

pracovník nepřidělí). Při sestavení smlouvy si uživatel stanovuje předběžný cíl, který klíčový 

pracovník  do  smlouvy  zaznamená.  Po  přijetí  uživatele  do  azylového  domu  si  klíčový 

pracovník s uživatelem sjedná schůzku v co nejbližší době v záležitosti sepsání individuálního 

plánu.  Plán  musí  být  sestaven  nejpozději  do  2  měsíců  od  přijetí. O sjednané  schůzce  je 

proveden zápis do dokumentace. Uživatelům se nechává tento čas na to, aby se adaptovali na 

prostředí azylového domu a seznámili se s praktickým chodem zařízení. Klíčový pracovník 

v této  době  navazuje  profesionální  vztah  s  uživatelem,  který  je  důležitý  pro  poskytování 

individuální sociální práce. 

Individuální  plán  zpracovává  klíčový  pracovník  společně  s uživatelem.  Plán  se  sestavuje 

písemně do předepsaného formuláře.  Formulář je variabilní a lze jej  přizpůsobit  potřebám 

uživatele,  lze  jej  sestavit  i v obrázkové podobě. Plánování může probíhat  také jen formou 

záznamů z jednání  a  to  u uživatelů,  kteří  odmítají  předepsaný formulář  kvůli  svému věku 

(např. zmatenost apod.), zdravotnímu stavu (např. demence, mentální znevýhodnění apod.) a 

služby ze dne 1.3.2011
76 Směrnice ředitele stanovující stanovující metodiku individuálního plánování průběhu poskytované služby ze 
dne 13.1.2012
77Cíl,  který zájemce uvede do  žádosti  o azylový dům, je  jedním z rozhodných kritérií  pro  kladné vyřízení 
žádosti. Do konce r.  2010 se cíl v žádosti považoval za nepovinný údaj. V praxi však docházelo k tomu, že 
žadatelé, kteří si nestanovili žádný cíl, nebo cíl, který není možné v rámci azylového domu realizovat, byli se 
službou nespokojeni a jejich pobyt neměl dlouhého trvání.
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psychickému stavu (např. poruchy osobnosti, snížený intelekt) nebo nerozumí formuláři pro 

individuální plánování. Záznamy z jednotlivých setkání jsou vedeny v elektronické databázi 

v programu  New People Vision.

Individuální plán je tvořen vždy s ohledem na možnosti a schopnosti uživatele a to za jeho 

aktivní účasti. V případě pasivity vede klíčový pracovník uživatele k aktivitě (např. formou 

otázek, zda potřebuje službu a který cíl je pro něj důležitý).  Při sestavování individuálního 

plánu  vede  klíčový  pracovník  s uživatelem  rozhovor,  jehož  výstupem  je  rozpracování 

případně  aktualizace  osobního  cíle  vycházejícího  z potřeb  uživatele,  které  si  stanovil  při 

příchodu do zařízení. Společně definují kroky, které mohou vést k řešení stanoveného cíle a 

společně sestaví pořadí těchto kroků. Klíčový pracovník uživatele vede tak, aby kroky a cíle 

byly reálné  a  dosažitelné  ve  stanovených termínech,  také  s ním dojedná,  jaké  kroky kdo 

provede  a  je-li  to  možné  tak  termín  splnění  těchto  kroků.  V individuálním plánu  je  pak 

vyjádřen cíl uživatele a uvedené jednotlivé kroky, které k tomuto cíli vedou. Kroky bývají 

z počátku  velmi  malé,  jejich  náročnost  se  pak  postupně  zvyšuje.  Osobní  cíle  musí  být 

měřitelné.  Cíle  se  měří  dle  naplňování  stanovených  kroků a  stanovených  jasných  kritérií 

naplnění. Individuální plány se pravidelně aktualizují a sleduje se jejich efektivita, tzn., jak se 

daří naplňovat jednotlivé kroky, cíle a zda jsou správně nastavené Po uplynutí stanovené doby 

(maximálně  do  3  měsíců  po  sepsání  individuálního plánu a  posléze  minimálně  1  x  za  3 

měsíce) se provede společné zhodnocení, zda a které kroky se podařilo uskutečnit, jaké byly 

výsledky a které kroky zůstaly. Potom se opět vyberou kroky, na kterých bude nutné pracovat 

a pokračuje se v plánování.   Při další práci se sleduje, zda bylo předchozího cíle dosaženo 

natrvalo nebo se vyskytují  problémy,  které  klíčový pracovník dříve pokládal za vyřešené. 

Uživatel  má možnost měnit své osobní cíle. Cíle uživatele by se ale měly shodovat s cíli  

služby. V náhlých a nepředvídatelných situacích se může přistoupit k tzv. krizovému plánu. 

Jsou to  situace,  které  potřebují  okamžité  řešení  např.  zhoršení  zdravotního a  psychického 

stavu,  ztráta  dokladu,  riziko ukončení  poskytované sociální  služby.  V těchto případech se 

odsune současný individuální  plán na dobu trvání  krizového plánu. Krizový plán se vede 

zpravidla jen v elektronické dokumentaci uživatele. Po uzavření krizového plánu se pokračuje 

v individuálním plánu, tudíž je možné, že zhodnocení individuálního plánu se posune o dobu 

řešení krizového plánu.

Klíčový  pracovník  při  individuálním  plánování  nevychází  jen  z nabídky  služeb  zařízení, 

k dosahování  uživatelem  stanovených  osobních  cílů,  ale  nabízí  využití  běžných  zdrojů, 
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zejména místní služby poskytované nejširší veřejnosti. Pro tyto účely má klíčový pracovník 

k dispozici seznam spolupracujících subjektů s potřebnými kontakty, jejich služby uživatelům 

dle potřeby zprostředkovává.78

Klíčový pracovník je v azylovém domě sociální pracovník a je hlavní kontaktní osobou pro 

uživatele, je odpovědný za vypracování, realizaci a kontrolu individuálního plánu. O přidělení 

klíčového pracovníka rozhoduje vedoucí sociální pracovník. Zpravidla tak činní po poradě 

v sociálním týmu. Základní kritéria pro přidělení jsou: počet uživatelů (maximální kapacita je 

27  uživatelů  na  jednoho  klíčového  pracovníka),  zaměření  klíčového  pracovníka  na 

preferenční skupinu v rámci subkultury bezdomovectví (senioři, mladí dospělí, osoby zbavené 

způsobilosti k právním úkonům a osoby závislé - omamné látky, gambling, alkohol). Uživateli 

nesmí být přidělen klíčový pracovník, který je s uživatelem v příbuzenském nebo přátelském 

vztahu. Vedoucí sociální pracovník poskytuje klíčovému pracovníkovi přiměřenou podporu a 

možnost  konzultací.  Klíčoví  pracovníci  jsou  vzájemně  zástupní.  V případě  plánované 

nepřítomnosti jednoho, jej jiný pověřený klíčový pracovník plně zastupuje. Uživatel má právo 

na změnu klíčového pracovníka.79 Do procesu individuálního plánování jsou zapojováni 

i pracovníci v sociálních službách (dále jen PvSS) , a to  v několika oblastech: 

·         získávání  informací  od  uživatelů –  PvSS  získávají  informace  především 

prostřednictvím  vlastního  pozorování,  dále  při  běžné  komunikaci  s uživatelem. 

Důležité  informace  jsou  povinni  předat  klíčovému  pracovníkovi.  Při  své  práci  si 

všímají zejména  zdravotního stavu uživatele, hygienických návyků, duševního stavu 

uživatele apod. 

·         předávání  informací  uživatelům –  klíčový  pracovník  se  obrací  na  PvSS 

v případech,  kdy  potřebuje  předat  informace  uživatelům.  Pracovníci  v sociálních 

službách v této oblasti spolupracují.

·         zvýšená  pozornost  u  uživatelů  ohrožených  nadužíváním  alkoholu (popř. 

návykových  látek) – u uživatelů, kde je zvýšené riziko zneužívání alkoholu (popř. 

jiných návykových látek)  se  dbá o zvýšenou pozornost  (např.  častější  kontroly na 

pokojích,  častější  testování  alko-tester,  pozorování  chování  uživatelů).  Vždy  je 

s uživatelem zvýšená pozornost sjednaná  v rámci individuálního plánu. Při  zvýšené 

78Směrnice ředitele stanovující stanovující metodiku individuálního plánování průběhu poskytované služby ze 
dne 13.1.2012
79Směrnice ředitele stanovující stanovující metodiku individuálního plánování průběhu poskytované služby ze 
dne 13.1.2012
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pozornosti  se  vždy  dbá  na  to,  aby  nebyla  porušena  práva  uživatelů,  jak  jich 

samotných, tak práva ostatních uživatelů.  

·         doprovody  uživatelů –  v případech,  kdy  uživatel  potřebuje  doprovod  (úřady, 

zdravotnické zařízení atd.), po vzájemné dohodě s vedoucím pracovníků v sociálních 

službách,  tento  doprovod  provádí  PvSS.  Pracovník  následně  informuje  klíčového 

pracovníka o výsledku doprovodu.

·         motivace uživatelů – klíčový pracovník může požádat PvSS (vždy ve spolupráci 

s vedoucím  PvSS),  aby  se  podílel  v rámci  individuálního  plánování  na  motivaci 

uživatele. Pracovníci v sociálních službách jsou v častém kontaktu s uživateli a mohou 

na  ně  pozitivně  působit,  zejména  častým  a  vhodným opakováním nosných  témat 

individuálního plánu. 

·         aktivizační  program  –  vedoucí  PvSS  organizuje  a  vyhodnocuje  aktivizační 

program a  informuje o průběhu klíčové pracovníky v rámci porady sociálního týmu. 

Informace si může vyžádat také klíčový pracovník v průběhu poskytování služby.80

12.4. Dokumentace uživatelů
Zařízení zpracovává, vede a uchovává dokumentaci o zájemcích o službu a uživatelích služby. 

Dokumentace se zpracovává a vede v písemné a elektronické podobě. Zpracování a vedení je 

vždy s písemným souhlasem zájemce nebo uživatele služby. Anonymní evidence zájemců a 

uživatelů není vedena a to z důvodu, že charakter služby tento způsob vedení neumožňuje. 

Uživatel má možnost odvolat souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů o jeho osobě. 

V těchto případech je služba uživateli ukončena a osobní a citlivé údaje skartovány. Zájemci a 

uživatelé mají právo nahlížet do své dokumentace, o tomto právu jsou informován.81

Písemné dokumenty: 

osobní  spis  (složka)  –  o  každém  uživateli  se  vede  osobní  spis,  ten  obsahuje  smlouvy 

o poskytované sociální službě azylový dům, posudek praktického lékaře o zdravotním stavu, 

individuální plány a jejich zhodnocení, poučný list o BOZP a PO, další písemnosti potřebné 

pro sociální práci s uživatelem,

složka platebních karet  – každý uživatel má vedenou tzv. platební kartu, kde jsou vedeny 

80 Směrnice ředitele stanovující stanovující metodiku individuálního plánování průběhu poskytované služby ze 
dne 13.1.2012

81Směrnice ředitele stanovující pravidla pro dokumentaci o poskytované sociální službě ze dne 26.7.2010
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veškeré finanční transakce spojené s poskytováním služby, tj. předpis plateb, příjmy, výdaje, 

případně uložené kapesné,

složka uzavřených smluv o poskytované sociální  službě a centrální  složka žádosti  do 

azylového domu.82

Elektronické dokumenty: 

New  People  Vision  –  jedná  se  o  databázový  počítačový  program.  Každý  uživatel  má 

v programu zřízenou elektronickou kartu, která umožňuje zpracovávat osobní a citlivé údaje a 

kam se zaznamenává průběh služby. Rozsah těchto údajů se řídí smluvním ujednáním mezi 

zařízením a uživatelem,

adresář  „socialni“  – zřízen  v  intranetové  počítačové  síti  pro  potřeby sdílení  společných 

informací určených k sociální práci s uživatelem.83

82Směrnice ředitele stanovující pravidla pro dokumentaci o poskytované sociální službě ze dne 26.7.2010
83Směrnice ředitele stanovující pravidla pro dokumentaci o poskytované sociální službě ze dne 26.7.2010
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12.5. Analýzy návratů uživatelů azylového domu z komerčního ubytování, 
metoda

Analýzy mapují  návraty uživatelů azylového domu CSSBB, kteří  v období  2007 – duben 

2012  odešli do komerčního typu ubytování a  do 1 roku po odchodu se vrátili v roli zájemce 

o služby do CSSBB, do statistik byly zahrnuty i návraty, které se uskutečnily po delší době 

něž  1  rok.  Do  výzkumu  bylo  zařazeno  610  osob  (základní  soubor),  jedná  se  o všechny 

uživatele, kteří v uvedeném období využili v CSSBB azylový dům. Za účelem zjištění dílčích 

charakteristik byly některé analýzy provedeny jen na vzorku ze souboru (výběrový soubor). 

Pro analýzy byla použita metoda analýzy dat, technika studium dokumentace.

K analýze  byla  využita  filtrovaná  sestava  uživatelů  v databázovém  program  New  People 

Vision.  Filtry byly nastaveny po obdobích 1.1.2007 – 31.12.2007, 1.1.2008 – 31.12.2008, 

1.1.2009 – 31.12.2009, 1.1.2010 – 31.3.2010, 1.1.2010 - 31.12.2010, 1.1.2011-31.12.2011 a 

1.1.2012 – 30.4.2012. Pro zjištění  jedinečných osob pro delší  časové úseky,  byl  také filtr 

nastaven zvlášť na období 1.1.2007 – 31.3.2010, 1.1.2007-31.12.2010 a 1.1.2007 – 30.4.2012. 

Data  v programu  byla  filtrována  v  režimu  sestavy  v těchto  krocích:  výběr  ,,Pobyt“, 

v nabídce  ,,v období  od“  a  ,,využil  služeb  v období  od“  bylo  nastaveno  datum  prvního 

kalendářního dne sledovaného období, a to ve formátu RRRR-MM-DD (např. 2010-01-01) a 

do nabídky ,,do“ a ,,do“ datum posledního kalendářní dne sledovaného období  ve formátu 

RRRR-MM-DD  (např.  2010-12-31).  Do  nabídky  ,,Druh  sociální  pomoci“  bylo  vybráno 

z přednastavených možností ,,ubytování“84 (vzhled, viz. Příloha 1). Po tomto kroku (kliknutím 

na  panel  ,,sestava,,)  byla  k  dispozici  sestava  uživatelů  (jedinečných osob),  kteří  v daném 

období byli ubytovaní v azylovém domě85. Pro zjištění odchodů uživatelů do komerčního typu 

ubytovaní:  výběr  ,,,Odchod“  a  rozšíření  filtru  o další  parametr,  do  nabídky  ,,způsob 

odchodu“86 se zadala z přednastavených možností volba ,,do podnájmu“, čímž byla získána 

sestava uživatelů, kteří v daném období odešli do podnájmu, dále zadán výběr ,,do podnikové 

ubytovny“  ,,pronájmu“  a  ,,do  ubytovny“(vhled,  viz.  Příloha  2).  Každé  období  bylo  tedy 

analyzováno z 5-ti různých sestav. 

84 Sociální pracovníci při každém ubytování uživatele do azylového domu zadávají z přednastavených možností 
do elektronické karty uživatele, v záložce ,,příchod-odchod,,, do řádku ,,druh sociální pomoci,, nabídku 
,,ubytování,, a zadají datum, od kdy je uživatel ubytován.

85  v Tab. 2 – 3  je počet jedinečných osob z jednotlivých sestav zanesen do sloupce ,,počet osob (ubytování 
AD)“.

86 Sociální pracovníci při každém odchodu uživatele zadávají z přednastavených možností do elektronické karty 
uživatele, kam uživatel odchází, (v záložce ,,příchod-odchod,,, kolonka ,,způsob odchodu,,) a zadávají také 
datum odchodu. Způsob odchodu uživatele je sociálním pracovníkem ověřený.
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Pro  zjištění  návratnosti  se  vycházelo  ze  sestav   pro  odchod  -  do  podnájmu,  podnikové 

ubytovny, pronájmu a do ubytovny, u každého uživatele uvedeného v těchto sestavách bylo 

následně přistoupeno ke studiu jeho elektronické karty v programu New people Vision a to 

tak, že v záložce ,,příchod-odchod“ bylo sledováno zda a do jakého období se uživatel po 

odchodu do komerčního typu ubytování navrátil.87 (vhled, viz. Příloha 3)

87 V záložce příchod-odchod se evidují: noclehy na noclehárně, ubytování v azylovém domě, od června 2011 
také poradenství na nízkoprahovém denním centrum a října 2011 poskytnuté poradenství na noclehárně.
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12.6. Analýza návratů uživatelů, období 2007 – duben 2012
Velikost základního souboru: 610 osob

Popis  základního  souboru: všichni  uživatelé,  kteří  v letech  2007  –  duben  2012  využili 

azylový dům CSSBB.

Tab. 1. Návraty 2007 – duben 2012

zdroj: vlastní výzkum

Legenda:

období – kalendářní období,

počet  osob (odchody)  –  počet  jedinečných  osob,  které  odešly za  kalendářní  období  z azylového  domu do 
komerčního typu ubytování tj. do podnájmu, podnikové ubytovny, pronájmu nebo do ubytovny,

odchody (%) osob – procento uživatelů, které odešlo do komerčního typu ubytování

počet osob (AD) – počet jedinečných osob , které byly ubytované v azylovém domě během období,

V pásu: Návraty do 1 roku AD 2007 – duben 2012, je uveden počet osob, které se vrátily do 1 roku do CSSBB 
po svém odchodu do komerčního typu ubytování. Návraty jsou členěny po časových úsecích 3 měsíců.

osob do 1 roku – celkový počet osob, které se vrátily do 1 roku,

návraty (%) osob – procento osob, které se navrátilo do 1 roku (podíl: osob do 1 roku/počet osob (odchody)),

návraty po 1 roce (počet osob) – počet jedinečných osob, které se vrátily do CSSBB po více než 1 roce.

V jednotlivých řádcích jsou statistiky pro dané období, to platí i pro poslední řádek ,, Celkem 2007 – duben 
2012“. V posledním řádku tedy nejsou přepočtené hodnoty ročních statistik, ale celé období je vyhodnoceno 
samostatně88.  Výjimkou  jsou  v posledním  řádku  návraty,  členěné  po  3 měsících,  někteří  uživatelé  měli 
opakovaný pobyt v azylovém domě s opakovaným návratem a nebylo je tedy možné jednoznačně zařadit do 
příslušného časového pásma, přistoupilo se tedy k součtu hodnot celého sloupce a jedná se tedy o počet návratů. 
Naopak ve sloupci ,,osob do 1 roku“, se jedná už o počet jedinečných osob, které se za celé období navrátily.

88 Při součtu hodnot ve sloupcích za jednotlivé roky by došlo k výraznému zkreslení.
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Odchody Návraty do 1 roku AD 2007 – duben 2012

období
2007 26 12,04% 216 3 2 4 1 10 38,46% 1
2008 21 14,09% 149 1 2 0 1 4 19,05% 3
2009 4 3,31% 121 1 1 0 1 3 75,00% 0
2010 10 5,52% 181 1 2 0 0 3 30,00% 1
2011 22 9,91% 222 5 3 1 0 9 40,91% 0

19 13,29% 143 4 1 0 0 5 26,32% 0
Celkem 98 16,07% 610 15 11 5 3 28 28,57% 3

počet 
osob 

(odchody)
Odchody 
(%) osob

počet osob 
(AD)

do 3 měsíců 
(počet osob)

 4-6 měsíců 
(počet osob)

7-9 měsíců 
(počet osob)

10-12 měsíců 
(počet osob)

osob do 1 
roku

Návraty 
(%) osob

návraty 
po 1 roce 

(počet 
osob)

2012 (leden-
duben)



V azylovém domě  bylo  v období  2007  –  duben  2012  postupně  ubytováno  610  osob, do 

komerčního ubytování odešlo 98 osob (16,09% uživatelů), každoročně se jednalo o ca 20 

lidí, v období 2008 a 2009 odešlo nejméně osob (4 a 10). Oproti předešlým letům lze v roce 

2012 očekávat významný nárůst v odchodech do komerčního ubytování, už za první 4 měsíce 

odešlo 19 osob.  K nejvyššímu počtu návratů došlo do 1 roku po odchodu, navrátila se 

necelá třetina uživatelů (28 osob, tj. 28,57%).  Hlavní  vlna návratů proběhla v období 

prvního  půl  roku po odchodu,  (do  3  měsíců  po  odchodu  15 návratů,  4-6  měsíců  -  11 

návratů, 7-10 měsíců - 5 návratů a 10-12 měsíců 3 návraty. Návraty nad 1 rok se vyskytují 

ojediněle (3 jedinečné osoby).

12.7. Vývoj návratnosti od roku 2007 – duben 2012
Velikost výběrového souboru: 98 osob.

Popis  výběrového  souboru:  všichni  uživatelé  azylového  domu  CSSBB,  kteří  odešli 

z azylového domu do komerčního ubytování v letech 2007 – duben 2012.

Graf. 1 Vývoj návratnosti 2007 - duben 2012

Zdroj:  Vlastní výzkum

V grafu  je  uveden vývoj  návratů  (návratnost),  tj.  (%)  osob,  které  se  do  1  roku po svém 

odchodu do komerčního typu ubytování vrátilo do CSSBB. Jedná se o přenesené hodnoty ze 
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sloupce ,,návraty (%) osob“ z Tab.1. V grafu je osa (x) časovou přímkou, na svislé ose (y) je 

zanesena  návratnost  (%).  Z grafu  je  patrné,  že  návratnost  měla  kolísavou  tendenci, 

pohybovala se v pásmu od 19,08%-75%. V roce 2007–38,46%, 2008–19,05%,2009-75%, 

2010-30%, 2011-40,91% a v období leden-duben 2012-26,32%. V roce 2009 bylo procento 

návratnosti nejvyšší (75%), výrazné vychýlení způsobil nízký počet osob  (odešly 4 osoby, 

z toho se 3 vrátily), výsledky za rok 2009 tedy nelze považovat za reprezentativní. Celková 

návratnost za celé období byla 28,57%,89 Hodnoty pro období 2007 – 2010 jsou uzavřené. Lze 

ale předpokládat, že hodnoty za rok 2011 a 2012 se navýší, protože od odchodu některých 

uživatelů neuběhl 1 rok.90

12.8. Analýza návratů dle rozhodných časových období, období 2007-2010
Velikost výběrového souboru: 60 osob.

Popis výběrového souboru: všichni uživatelé azylového domu CSSBB, kteří v letech 2007-
2010 odešli z azylového domu do komerčního typu ubytování.

Tab.2 Návratnost dle rozhodných období (roky 2007-2010)

Zdroj: vlastní výzkum

Legenda:

bez přístřeší – kategorie, jak dlouho je osoba bez přístřeší.
V pásu Odchody: 
počet osob (AD) – počet osob, který odešel do komerčního ubytování,
osob (% )-  poměrové zastoupení osob dle kategorií,
návraty (%) osob – procento návratů, vypočítáno zvlášť v každé kategorii.
ostatní sloupce viz. Legenda k Tab. 1.

Délka bezdomovectví byla u každé osoby odvozena z dokumentace, a to ze 2 údajů, úplně 

prvního záznamu o uživateli v elektronické kartě NPV (záložka příchod-odchod) a z datumu 

posledního odchodu (do r. 2010) z azylového domu do komerčního ubytování, následně byla 

89 Viz. Tab.1
90 Doba 1 roku od ukončení služby neuběhla v r. 2011 u 8 uživatelů a v r. 2012 u dalších 14. Hypoteticky tedy 
může návratnost stoupnout  v roce 2011 až na 80,95% (navrácení 8 osob) a 2012 na 100% (navrácení 14 osob).

39

Odchody Návraty do 1 roku 2007-2010

bez přístřeší Osob (%)
do 1 roku 20 33,33% 2 2 0 1 5 25,00% 1

nad 1 – 5 let 19 31,67% 0 2 0 1 3 15,79% 1
nad 5 let 21 35,00% 2 6 2 0 10 47,62% 1

počet osob 
(AD)

do 3 měsíců 
(počet osob)

 4-6 měsíců 
(počet osob)

7-9 měsíců 
(počet osob)

10-12 měsíců 
(počet osob)

návraty do 1 
roku (počet 

osob)
Návraty (%) 

osob

návraty po 1 
roce (počet 

osob)



osoba zařazena  do  příslušné  kategorie.  Zvolenou  metodou mohlo  dojít  ke  zkreslení,  a  to 

v prvních 2 kategoriích - do 1 roku a nad 1-5 let, osoby mohly být reálně bez přístřeší delší 

dobu. 

Zastoupení uživatelů v jednotlivých kategoriích bylo rovnoměrné, bezdomovectví do 1 roku 

33%,  nad  1-5let(včetně)  31,67% a  nad  5  let  35%.  Z výsledku  je  patrné,  že uživatelé  se 

nejčastěji vraceli během prvního půl roku  (do 3 měsíců – 4 osoby, 4-6 měsíců – 10 osob). 

Výrazně méně se vraceli po době delší než je půl rok (7-9 měsíců – 2 osoby, 10-12 měsíců – 2 

osoby).  Návraty nad 1 rok se vyskytovaly ojediněle, (1 osoba v každé kategorii). Návratnost 

dle časových rozhodných období je zanesena v následujícím grafu.

Graf 2  návratnost dle rozhodných období

Zdroj: vlastní výzkum

V grafu  je  nanesena  návratnost  do  1  roku  po  odchodu  do  komerčního  ubytování,  byla 

vypočtena zvlášť u každé kategorie pro rozhodné časové období.  Významně nejvíce, skoro 

až v polovině případů (47,62%), se vracely osoby  u kterých trvalo bezdomovectví nad 5 

let.  Druhou  nejčastější  kategorii  v návratech  představovaly  osoby,  které  byly  bez 

přístřeší nově, tj. do 1 roku (25%), a nejméně  se vraceli uživatelé ze střední kategorie, 

bez přístřeší nad 1-5let (15,79%).
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12.9. Analýza porovnání návratů z programu Azylový dům CSSBB, II. 
stupeň a azylového domu, období 2007 – březen 2010

Velikost výběrového soubor: 378 osob.

Popis  výběrového souboru:  všichni  uživatelé,  kteří  v letech  2007 – březen 2010 využili 

azylový dům CSSBB.

Popis programu Azylový dům II. stupeň v CSSBB

Do prvního čtvrtletí 2010 byl azylový dům dvoustupňový. Délka programu v druhém stupni 

byla nastavena maximálně na 1 rok. Program byl určen pro uživatele z azylového domu, kteří 

měli zaměstnání na hlavní pracovní poměr a připravovali se na samostatný život. Ve výběru se 

také  zohledňovalo,  jak  uživatel  spolupracuje  na  řešení  své  sociální  situace  a  dodržuje 

domovního řád. Oslovený jedinec mohl vstup do programu odmítnout. Ubytování v II. stupni 

bylo  na  jednolůžkových pokojích,   k dispozici  byla  vybavená  kuchyňka,  kde  si  uživatelé 

samostatně  připravovali  stravu,  hotovou  stravu  již  nesměli  odebírat,  také  si  sami  prali 

oblečení  apod.  Na tyto  uživatele  se  nevztahovaly režimové prvky z azylového domu.  II., 

stupeň  tak  simuloval  přirozené  prostředí.  Systém individuálního  plánování  byl  zachován. 

Samostatných  pokojů  bylo  v druhém  stupni  7,  ale  vzhledem  k tomu  že  druhého  stupně 

dosáhlo jen několik málo uživatelů a někteří i vstup do programu odmítli, byly pokoje z více 

než 50% neobsazené. Program tedy skončil v I. čtvrtletí 2010.

Tab. 3. Návraty ADII. a AD

Zdroj: vlastní výzkum

Legenda: AD II. - azylový dům II. stupeň, AD – azylový dům, ostatní viz. legenda k Tab. 1.
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Odchody Návraty do 1 roku AD II. a AD 2007 – březen 2010

období

2007
AD II. 1 33,33% 3 0 0 0 0 0 0,00% 0
AD 25 11,74% 213 3 2 4 1 10 40,00% 2

2008
AD II. 4 80,00% 5 1 0 0 0 1 25,00% 0
AD 17 11,81% 144 0 2 0 1 3 17,65% 3

2009
AD II. 1 33,33% 3 1 0 0 0 1 100,00% 0
AD 3 2,54% 118 0 1 0 1 2 66,67% 0

2010
AD II. 4 100,00% 4 0 2 0 0 2 50,00% 0
AD 2 1,90% 105 1 0 0 0 1 50,00% 2
AD II. 10 90,91% 11 2 2 0 0 4 40,00% 0

AD 46 12,53% 367 4 5 4 3 16 34,78% 3

56 14,81% 378 6 7 4 3 20 35,71% 3

typ 
služby

počet 
osob 

(odchody)
Odchody (%) 

osob
počet osob 

(AD)
do 3 měsíců 
(počet osob)

 4-6 měsíců 
(počet osob)

7-9 měsíců 
(počet osob)

10-12 měsíců 
(počet osob)

osob do 1 
roku

Návraty (%) 
osob

návraty po 
1 roce 
(počet 
osob)

Celkem 
2007 – 
březen 

2010
AD II. 
a AD



Analýza  porovnává  návraty  uživatelů  z Azylového  domu  II.  stupeň  a  azylového  domu 

v CSSBB, kteří v období období let 2007 – březen 2010 odešli do komerčního typu ubytování 

a navrátili se do 1 roku po odchodu v roli zájemce o služby do CSSBB, do statistiky byly 

zahrnuty i návraty, které se uskutečnily po delší době něž 1 rok (poslední sloupec). Vzhledem 

k nízkému zastoupení osob v II. stupni nelze plnohodnotně porovnávat jednotlivé roky, proto 

je vyhodnoceno celé období komplexně. 

V období 1.1.2007 – 31.3.2010 využilo službu azylového domu 378 jedinečných osob, do 

programu  II. stupně  bylo  z  tohoto  počtu  zařazeno  postupně  11 uživatelů,  tj. 2,91% 

ubytovaných.  Z programu  Azylový  dům  II.  stupeň  10  osob  (90,91%)  odešlo  do 

komerčního typu bydlení, návratnost  uživatelů do 1 roku byla 4 osoby, tj.(  40%).  (2 

osoby se vrátily do 3 měsíců po odchodu a 2 osoby do 6 měsíců). Zbylých 6 osob se doposud. 

do 30.4.2012, nevrátilo.

Srov.,  v azylovém domě odešlo do komerčního typu ubytování za uvedené období 46 

osob  (12,53%) a návratnost byla 16 osob (34,78%).  (4 osoby se vrátily do 3 měsíců,  5 

osoby pak v období  mezi  4-6měsíci,  4  osoby mezi  6-9 měsíci  a  3  osoby v období  10-12 

měsíců). Po delší době než 1 rok se vrátily 3 osoby.
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12.10.Analýza, důvody k ukončení služby azylového domu CSSBB, období 
2010 – duben 2012, metoda

Tab. 4 Analýza ukončení služby

zdroj: Interní dokumenty CSSBB – Analýzy ukončení poskytované služby azylový dům a program New People 
Vision – filtrované sestavy 1.1.2012 – 30.4.2012

Legenda: 
důvody k ukončení poskytované služby -  kategorie důvodů, na základě kterých byly vypovězeny smlouvy 
azylového domu ze strany zařízení a ze strany uživatele,
Celkový počet ubytovaných osob v azylovém domě – počet jedinečných osob, které v daném období využily 
azylovým dům CSSBB,
počet osob - počet jedinečných osob, kterým byla v daném období vypovězena nebo sami vypověděly smlouvu 
o poskytnutí sociální služby azylového domu.
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období
2010 2011 2012

I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí leden - duben
celkový počet ubytovaných osob v azylovém domě 131 136 148 168 143
důvody k ukončení poskytované služby
ze strany zařízení počet osob počet osob počet osob počet osob počet osob
vnesení alkoholu 6 1 6 8 10
vnesení omamných látek 0 0 1 1 2

2 0 1 1 0

kouření na zařízení mimo vyhrazené prostory 6 1 2 10 2
neúčast v aktivizačním programu 0 0 0 4 2

0 0 2 1 0
Verbální agrese k pracovníkovi 1 2 1 7 0
vyhrožování 1 0 0 0 1
verbální agrese k jinému uživateli 0 1 2 0 0
fyzická agrese k uživateli 0 1 2 4 1
neodůvodněná nepřítomnost delší nž 3 dny 9 10 9 7 6
nezaplacení za službu 21 10 18 10 7
Ničení majetku CSSBB 3 0 0 0 0

2 4 1 0 0
hromadění věcí na pokoji 0 1 1 0 0

0 0 7 8 0
celkem 51 31 53 61 31
ze strany uživatele počet osob počet osob počet osob počet osob počet osob
bez uvedení důvodů 5 8 4 3 4
odchod do zdravotnického zařízení 6 5 8 12 6

0 3 6 13 5
návrat do rodiny 0 2 2 3 1
najití bydlení (ubytovny, podnájmy) 5 5 11 10 19
za prací 0 0 0 1 1
odchod na léčení 1 0 0 0 1
uživatel neprojevil zájem o sestavení další smlouvy 9 5 4 5 2
vězení 0 0 1 1 1
úmrtí 0 1 0 1
celkem 26 29 36 49 40

Vnesení alkoholu + kouření na zařízení mimo vyhrazené 
prostory

nespolupráce na své situaci (opakovaná absence na 
schůzkách s klíčovým sociálním pracovníkem)

Nerespektování výzvy k opuštění zařízení v případě, že je 
uživatel v podnapilém stavu

Ze strany zařízení nebyla sestavena nová smlouva

jiná pobytová sociální služba (např. Domov pro seniory, 
azylový dům)



Podkladem  byly  zpracované  analýzy  za  jednotlivá  pololetí,  jednalo  se  o analýzy  všech 

písemných  výpovědí  smluv  o poskytnutí  sociální  služby  azylového  domu  za  relevantní 

období. Pro rok 2012 tyto analýzy nebyly ještě zpracované. Pro zjištění důvodů k ukončení 

služby za rok 2012 (leden-duben) byly využity filtry v programu New People Vision, zadaný 

rozsah ,,2012-01-01 – 2012-04-30“,  do nabídky ,,způsob odchodu“ byly postupně zadány 

všechny  přednastavené  možnosti  v programu.   U ukončeních,  která  nebylo  možné 

jednoznačně  zařadit  např.  filtr  ,,Vyloučen  pro  problémy“  se  přistoupilo  ke  studium 

elektronické karty uživatele v jeho poznámce, posléze došlo k zařazení do příslušné kategorie. 

Získaná data za 2012 lze považovat za stejně validní, ale oproti předchozím období jsou data 

jen za první 4 kalendářní měsíce, poměrové zastoupení v jednotlivých kategorií  pro rok 2012 

se tedy může na konci roku 2012 změnit.

Analýza ukončení služby azylového domu CSSBB je za jednotlivá kalendářní  pololetí  let 

2010 –2011 a v roce 2012 za první 4 kalendářní měsíce. V první části jsou zmapované důvody 

vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele, druhá část mapuje důvody uživatelů, na základě 

kterých vypověděli smlouvu.

V roce  2010  byla  smlouva  o poskytnutí  sociální  služby  vypovězena  poskytovatelem 

z důvodu porušování  domovního řádu  a  nedodržení  smluvních podmínek celkem 82 

osobám (tj. 30,86%),91 v roce 2011 pak 114 osobám (36,06%) a v roce 2012 (leden-duben) 

31  osobám  (21,68%). Nejčastějším  důvodem  k vypovězení  smlouvy  bylo  neuhrazení 

poplatku  za  sociální  službu (ubytování  a  stravné).  V roce  2010  byl  ukončen  pobyt 

v azylovém domě za nezaplacení služby 31 osobám (11,69%), v roce 2011 celkem 28 osobám 

(9,06%), v roce 2012 (leden-duben) pak 7 osobám (4,9%). (U dalších 30% uživatelů nelze 

platební  zodpovědnost  vyhodnotit,  tomuto  podílu  bylo  propláceno ubytování  z  městských 

úřadů  a  úřadů  práce  přímo  na  účet  Armády  spásy). Druhým  nejčastějším  důvodem 

k ukončení služby byla neodůvodněná nepřítomnost na zařízení delší než 3 dny, v roce 

2010 to bylo 19 osob (tj. 7,11%), v roce 2011 celkem  16 osob (tj. 5,12%) a v roce 2012 

(leden-duben)  se  jednalo  o  6 osob (4,1%).  Třetím nejčastějším  důvodem bylo  vnesení 

alkoholu, v roce 2010 alkoholický nápoj vneslo 7 osob (2,62%) a v roce 2011 to bylo 14 osob 

(4,48%),  a  v roce  2012   (leden-duben)  se  jednalo  o 10 osob (6,99%) podobně tomu bylo 

i s kouřením mimo vyhrazené prostory. 

Uživatelů, kteří vypověděli smlouvu v azylovém domě sami, bylo v roce 2010 celkem 55 

91 Procentuální vyjádření jsou aritmetickým průměrem za jednotlivá pololetí z Tab. 4 (počet osob/ celkový 
počet osob ubytovaných v azylovém domě v daném pololetí), procenta jsou tedy orientační.
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(20,58%), v roce 2011 to bylo 85 (26,74%) osob a v roce 2012 (leden-duben) se jednalo o 

40 osob (27,27%). Nejčastějším důvodem byl odchod do ubytoven a podnájmů,  v roce 

2010 se  jednalo o 10 osob (3,76%/ resp.  5,52%92),  v roce 2011 vzrostl  počet  na 21 osob93 

(6,65%/ resp. 9,91%94) a v roce 2012   (leden-duben)   to bylo 19 osob (13,29%).  Druhým 

nejčastějším  důvodem  byla  hospitalizace  ve  zdravotnickém  zařízení,  v roce  2010  se 

jednalo o 11 osob (4,14%), které byly hospitalizované, v roce 2011 to bylo 20 osob (6,33%) a 

v roce 2012   (leden-duben)  se jednalo o 6 osob (4,2%).  Třetím nejčastějším důvodem byl 

odchod do jiné pobytové sociální služby, v roce 2010 se jednalo o 3 osoby (1,12%) (2 x jiný 

azylový dům a 1x domov pro seniory), v roce 2011  celkem 19 osob (5,98%) přešlo do jiné 

pobytové sociální služby (11x azylový dům, 1x azylový dům pro matky s dětmi, 6x domov 

pro seniory a 1x dům s pečovatelskou službou) a v roce 2012  (leden-duben)  tomu bylo tak 

u 5 osob (3,2%, 3x azylový dům, 2x noclehárna).

12.11. Interpretace analýz
V prostředí  sociálních  služeb  je  ukazatelem  úspěchu  vyvedení  jedince  ze  sítě  sociálních 

služeb.  Významným  parametrem  úspěšnosti  je  pak  odchod  uživatele  do  komerčního 

ubytování. 

Od roku 2007 – dubna 2012 prošlo azylovým domem 610 osob, z toho se podařilo 98 

osob zařadit do komerčního bydlení. Úspěšnost tedy byla 16,07%. Z této úzké skupiny se 

do 1 roku vrátila necelá třetina (28,57% - 28 osob).  Vývoj návratnosti byl na první pohled 

kolísavý, ale přesto lze postřehnout v návratech od roku 2010 vzrůstající tendenci, a to pokud 

se hodnoty v grafu 1 pomyslně vyčistí od proměnných, jako jsou nereprezentativní hodnoty v 

roce 2009 a zohlední se neuzavřené hodnoty v posledních 2 letech, které budou s vysokou 

pravděpodobností tendovat směrem ke zvýšení podílu návratů (viz. Graf 1). Lze se domnívat, 

že vzrůstající trend návratnosti ovlivnil systém práce při jednání se zájemcem o azylový dům. 

Do  začátku  roku  2010  se  při  projednávání  žádostí  do  azylového  domu  přihlíželo 

k předchozímu pobytu uživatele a jeho finanční situaci (lidé s vyššími příjmy byli odmítaní). 

Tento faktor  mohl významně ovlivnit  nižší  návratnost  v období 2007- zač.  2010. Od roku 

2010 je služba azylového domu prostupná ve smyslu přijímání zájemců, tak jak garantuje 

veřejný závazek.

92 Druhá hodnota procentuálního vyjádření v závorce je přesná hodnota použitá z Tab. 1., ve které jsou použity 
roční statistiky.

93 V Tab. 1 je uvedeno, že v roce 2011 odešlo do komerčního ubytování 22 osob. Rozdíl vznikl čerpáním 
z rozdílných zdrojů zvlášť pro Tab.1 a Tab.4.

94 Platí totéž.
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Největší vlny návratů proběhly do 6 měsíců od odchodu, (v prvních 3 měsících se vracelo 

ale  nejvíce  lidí).  Po  delší  době  než  1  rok  jsou  návraty  zanedbatelné (viz.  Tab.1). 

Návratností je ohrožena především skupina osob, která je bez přístřeší déle než 5 let, z té 

se vrací téměř každý druhý (47,62%), výrazně méně jsou pak ohroženy skupiny, které jsou 

bez domova kratší dobu (viz. Graf.2).   Dalším zaznamenaným jevem je  výrazné navýšení 

odchodů do komerčního ubytování v roce 2012, už za první čtyři měsíce odešlo srovnatelné 

množství osob, jako byl roční objem v minulých letech (viz. Tab.1). Při zachování vývoje se 

odchody do komerčního bydlení na konci roku 2012 trojnásobně navýší oproti předchozím 

letům.  Lze se domnívat,  že  trend rozpohybovala  ,,reforma“ nepojistných dávek.  Od 2012 

úřady práce proplácí komerční ubytování do vyšší částky, než tomu bylo v předchozích letech, 

v Praze se nyní obvykle jedná ca o 4000-4500,-Kč měsíčně.95

Další  sadu  dat  přineslo  vyhodnocení  návratnosti  v programu  azylový  dům  II.  stupeň. 

Paradoxně výsledky z tréninkového bydlení  v II.  stupni  dopadly hůře,  než u skupiny osob 

v základním programu azylového  domu.  Návratnost  z II.  stupně  byla  o  víc  než 5% vyšší 

(viz.Tab. 3).  Předpokladem  tedy  je,  že  prostředí  sociální  služby  a  míra  nácviku 

samostatnosti  denních  činností  v azylových domech nemá významný vliv  na návraty 

uživatelů do sociálních služeb.   Hlavní přínos programu lze spíše spatřit  v odchodovosti 

z  II.  stupně  do  komerčního  ubytování  (90,91%  uživatelů  II.  stupně  odešlo  bydlet  do 

komerčního ubytování),  oproti  tomu bylo v azylovém domě (základní  program) takových 

odchodů mnohonásobně méně (10,63%). Efekt vysokého procenta odchodů v II. stupni lze 

považovat za uměle vytvořený, a to v důsledku nastavených vstupních parametrů, které 

měly za následek jinou skladbu uživatelů  (např. podmínka zaměstnaní zapříčinila, že se 

jednalo  jen  o uživatele  v produktivním  věku). Z uvedeného  lze  dovodit,  že  tréninkové 

bydlení,  kde jsou osoby zařazeny jen dočasně, je ve svém důsledku neefektivní.  Tato 

domněnka podporuje preferovat uvedený model práce na ubytovnách (viz. níže), kde se 

jedná o stabilnější zázemí z pohledu nelimitované délky ubytovaní. Získané výstupy jsou 

orientační, je potřeba počítat i s faktory, že některé osoby po skončení komerčního ubytování 

využily služby u jiného poskytovatele.

Z výsledků  také  vyplynulo,  že  smlouva  o poskytnutí  sociální  služby  byla  za  nedodržení 

smluvních  podmínek  vypovězena  zhruba  třetině  osob.  Nejčastěji  z důvodu  nedodržení 

splatnosti  za  poskytované  služby,  neodůvodněné  delší  nepřítomnosti  a  vnesení  alkoholu. 

95 Zjištěno z telefonátů s úřady práce v Praze. Jsou však městské části, které poskytují nižší částky nebo 
doplatek na bydlení poskytují pouze zdravotně znevýhodněným.
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Zhruba čtvrtina osob smlouvu vypověděla sama. Za pozornost stojí, že při odchodu do jiné 

sociální služby dominují přestupy do jiných azylových domů.

Bývalí uživatelé jsou tedy nejvíce ohroženy ztrátou bydlení v období prvních 3, někteří 6 

ti měsíců po odchodu. Z uvedených dat lze usuzovat na vhodnost zavedení  nabídkových 

podpůrných terénní programů, jakožto návazné služby pro bývalé uživatele azylových 

domů,  kteří  odchází  do  komerčního  bydlení.  Potřebu  takové  služby  lze  vyvodit 

i z hypoteticky  několikanásobného rozšíření této skupiny v roce 2012. Základní délku 

programu je optimální nastavit na 3 měsíce, dle individuální potřeby maximálně až na 6 

měsíců. Oblast podpory je vhodné zaměřit na osoby, které jsou bez přístřeší do 5 let,  kde 

je riziko návratu prokazatelně nižší. Krokem by mohlo být předjednání bydlení v ubytovnách 

a do vybraných ubytoven pak zařadit po menších, asi 5ti členných skupinách, uživatele. Účast 

v programu by byla dobrovolná a bonifikovaná po celou dobu trvání terénního programu, 

např. sleva za ubytování (formou vratek) a to z důvodu motivovanosti uživatelů, účastnit se 

schůzek  s pracovníkem.  Do  spolupráce  byl  byl  zapojen  i majitel  ubytovny.  Po  skončení 

programu by uživatel zůstával dál v ubytovně. Takto by se postupně vyjednávaly stále nová 

místa.
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III. PRAKTICKÁ ČÁST
1. Popis výzkumu
Cíl výzkumu
Zjistit  jaké faktory  způsobily  u bývalých  uživatelů  azylového  domu CSSBB  návrat 
z komerčního ubytování do sociálních služeb. Pro účely výzkumu je komerčním ubytováním 
myšlen podnájem, podniková ubytovna, pronájem nebo ubytovna.96

Charakteristika výzkumného souboru
Respondenti  jsou osoby bez přístřeší,  starší  18ti  let,  které mezi lety 2007 – duben 201297 
využily azylový dům v CSSBB Armády spásy Praha, odešly z něj do komerčního bydlení a po 
odchodu  do  1  roku  požádaly  o poskytnutí  některé  sociální  služby  v CSSBB (soubor  1). 
Druhou  skupinou  respondentů  jsou  klíčoví  sociální  pracovníci,  kteří  s jednotlivými 
respondenty  ze  souboru  1  spolupracovali  při  posledním pobytu  v azylovém domě  a  jsou 
doposud zaměstnaní v CSSBB (soubor 2). 

Velikost základního a výběrového souboru98

Základní soubor 1 (uživatelé) - 28 osob (viz. Tab. 1)
Výběrový soubor: 5 osob

Základní soubor 2 (klíčoví sociální pracovníci) - 5 osob
Výběrový soubor: 3 osoby

Výběr respondentů
Soubor 1 – záměrem bylo zařadit do výzkumu 5-8 osob ze souboru 1. Se seznamu všech 28 

osob,  který  byl  filtrovaný  se  sestav  z Programu  New  People  Vison,  bylo  v období  od 

1.6.2012-18.6.2012  postupně  osloveno  6  osob  ze  základního  souboru  1,  které  aktuálně 

využívaly  sociálních  služeb  v CSSBB.  Ostatní  jedinci  ze  souboru  1  v uvedeném  období 

sociální služby nevyužívali a jejich pobyt nebyl znám. Všichni oslovení uživatelé souhlasili 

s rozhovory,  nakonec  se zúčastnilo  5  z nich.  1 osoba totiž  záhy přestala  využívat  sociální 

službu a odcestovala mimo Prahu a rozhovor se nestačil  uskutečnit.  Rozhovory probíhaly 

v období  4.6.2012 – 18.6.2012 v kancelářích v CSSBB a 1 rozhovor proběhl  v terénu (na 

ulici).

Soubor 2 – oslovení byli všichni klíčoví sociální pracovníci, kteří s jednotlivými respondenty 

96 Taxativně vymezeno z důvodu PC aplikace programu NPV Vision, kde jsou v klientských kartách 
přednastavené právě tyto možnosti odchodu do komerčního ubytování.

97 Časové pásmu oproti zadání diplomové práce rozšířeno do dubna 2012 z důvodu aktuálnosti dat.
98 Disman, M. 2000, S: 93
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ze souboru 1 spolupracovali při posledním pobytu v azylovém domě a to po realizaci všech 

rozhovorů s respondenty se souboru 1. Celkem se jednalo o 3 sociální pracovníky, z toho byl 

1 sociální pracovník bývalým klíčovým pracovníkem 3 respondentů ze souboru 1. Všichni 

oslovení  sociální  pracovníci  s rozhovory  souhlasili.  Rozhovory  probíhaly  v týdnu  18.6.-

24.6.2012 v kancelářích v CSSBB.

Metoda a technika
a) Analýza dat, technika studium dokumentace uživatelů99:

• Osobní spis: smlouvy o poskytované sociální službě azylový dům, individuální 
plány a jejich zhodnocení a příp. další relevantní dokumenty.

• Platební karty
• Elektronická karta uživatele v programu New People Vision 

b) Dotazování,  technika  polostandardizovaný  rozhovor100 (individuální  rozhovory 
s respondenty za pomoci  návodu101 (viz  příloha 4 a  5).  Pro záznam rozhovorů byl 
použit písemný zhuštěný záznam.

Dokumentace uživatelů byla studovaná za období posledního pobytu v azylovém domě, po 
kterém následoval odchod do komerčního ubytování. Celá dokumentace uživatele (tzn. od 
úplně prvního záznamu) byla studována jen pro stanovení délky bezdomovectví, doby návratu 
po odchodu, počtů pobytů a zjištění počtu lůžkodnů v azylovém domě. Délka bezdomovectví 
byla  u každé  osoby  odvozena  z dokumentace,  a  to  ze  2 údajů,  úplně  prvního  záznamu 
o uživateli  v elektronické  kartě  NPV  (záložka  příchod-odchod)  a  z datumu  posledního 
odchodu do komerčního ubytování.  Rozhovory se vztahovaly k období  posledního pobytu 
v azylovém domě, před odchodem do komerčního ubytování.

Označení respondenta
Pro označení respondentů byly využity číselné řady, pro soubor 1  - řada 101, 102,…10X, pro 
soubor  2  byla  využita  číselná  řada  201,  202,....20X,  přičemž  poslední  hodnota  (X)  je 
pořadovým číslem, respondenti jsou číslováni vzestupně. Každý respondent má své unikátní 
číslo.

Členění praktické části práce
Data jsou uspořádány do tzv. karet uživatelů. Každá karta je členěna do 2 částí, a to na výpis 
z dokumentace uživatele a výpis ze zápisů z rozhovoru s respondenty ze souboru 1 a 2. Úplné 
zápisy z rozhovorů jsou pak řazeny do příloh. V závěru praktické části je vyhodnocení celého 
výzkumu.

99 Jeřábek, H. 1992, S: 73-78
100Jeřábek, H. 1992, S: 65-67
101Hendl, J. 2008, S:174-175
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1.1. Karta 101
a) Výpis z dokumentace, respondent č.101 ze souboru 1
pohlaví : žena
věk: 35 (produktivní)
délka bezdomovectví dle rozhodného období: nad 5 let
návrat z komerčního ubytování do azylového domu proběhl do. 10- 12 měsíců po odchodu.
délka posledního pobytu v azylovém domě v CSSBB 100 lůžkodnů
délka pobytu v azylovém domě do posledního odchodu celkem v CSSBB  394 lůžkodnů
počet pobytů v azylovém domě do posledního odchodu v CSSBB  3x
další služby v CSSBB, noclehárna: 117 nocí, nízkoprahové denní centrum

Tab. 5 Výpis z dokumentace respondenta 101 ze souboru 1

Legenda:
Smlouva AD: jedná se o smlouvu o poskytnutí sociální služby azylového domu
od-do – období platnosti smlouvy o poskytnutí sociální služby azylového domu,
předběžný cíl – cíl uživatele uvedený ve smlouvě o poskytnutí sociální služby azylového domu,
Platba:
Zp. - Způsob platby za poskytované služby (tj. ubytovací poplatek a případně i poplatek za stravu).

O – uživatel platil u sociálního pracovníka osobně v hotovosti, 
B – platba chodila bankovním převodem z úřadu (městský úřad, úřad práce),
O/B - kombinace, část platby bankovním převodem a část osobně,

T – termín splatnosti, 
A- platba proběhla v termínu splatnosti, 
N – platba proběhla až po termínu splatnosti, 
X – platba neproběhla vůbec, nebo jen její část.

Individuální plánování:
cíl – cíl uživatele stanovený v individuálním plánu,
V – vyhodnocení naplnění cíle v individuálním plánu, (A – cíl splněn, N – cíl nesplněn, Č – cíl naplněn z části), 
kroky – kroky v individuálním plánu vedoucí k cíli, 
V – vyhodnocení naplnění kroku, (A – krok splněn, N – krok nesplněn),
P – počet setkáních uživatele se sociálním pracovníkem, na kterých se tento krok řešil, pokud se objeví hodnota 
1, znamená to, že krok byl řešen jen při sestavení individuálního plánu
další dokumenty – další relevantní dokumentace.

Průběh služby dle dokumentace
Průběh služby byl zaměřen na hledání jiného ubytování. Kroky stanovené v individuálním 
plánu byly plynule řešeny. Ze záznamů je patrné, že se respondent 101 s cílem odchodu do 
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R: 101 Výpis z dokumentace uživatele z posledního pobytu v azylovém domě
smlouva AD Platba Individuální plán

od-do předběžný cíl Zp. T. cíl V. kroky V. P. další dokumenty

B A A A 5 upozornění: absence na schůzce

A 4

B A Nástup na ubytovnu A Nástup na ubytovnu A 2
Žádost do jiného AD

24.5.2010 – 
31.7.2010

hledat jiný typ 
ubytování

hledat jiný typ 
ubytování

zmapovat ubytovny/ dle 
publikace V Praze doma 
bez domova
zeptat se na MÚ zda 
platba převodem z MÚ a 
do jaké max. částky 
proplácí

Stížnost uživatelky na soužití, 
stala se obětí šikany

1.8.2010 – 
31.8.2010

Nástup do jiného 
typu ubytování 
(ubytovna, jiný AD)

upozornění: vulgární jednání k 
zaměstnanci CSSBB



komerčního  bydlení  neztotožňoval,  podával  klíčovému  sociálnímu  pracovníkovi  nepravé 
informace,  byla  i evidentní  jeho nižší  iniciativa  v plnění  kroků  a  naopak vyvíjel  tlak  na 
klíčového  sociálního  pracovníka  na  sestavení  další  smlouvy  v azylovém  domě.  Cíle 
v individuálním plánu se i přesto podařilo naplnit a respondent odešel do komerčního bydlení.

Zhuštěné zápisy z rozhovorů viz. Příloha 6 – respondent 101 a Příloha 11 – respondent 201

Názory na problematiku návratů (101)
Respondent uvedl, že důvodem návratů bývalých uživatelů do sociálních služeb mohou být 
přísná pravidla  na ubytovnách (povinnost hlášení  nepřítomnosti,  akceptovaná je omluvená 
nepřítomnost do 1 týdne, zákaz chovu zvířat, poplatky za elektrospotřebiče, pokuty) a také je 
důvodem kvalita soužití, která je odvislá od počtu lůžek na pokoji, (3 a více-lůžkový pokoj 
respondent  označuje  za  problematický).  Soužití  na  ubytovnách  shledává  jako  celkově 
zátěžové:  ,,...odcházej  lidi,  že  tam jsou degešáry.  To jsou cigáni  a Ukrajinci.“.  V případě 
levných  ubytoven  jsou  pak  problémem  i příliš  vzdálené  samoobsluhy  s levnějšími 
potravinami, poblíž jsou jen malé předražené obchody, kde si nemohou lidé na sociálních 
dávkách dovolit  nakupovat  a  jako poslední  důvod byl  uveden nerovný přístup  vedoucího 
ubytovny: ,,...Taky záleží jestli si na Vás vedoucí ubytovny zasedne, pak jste venku raz dva,  
třeba  když  nezaplatíte,  jdete  hned.“  Respondent  uvedl,  že  výpovědi  z ubytoven  bývají 
okamžité: ,,Tam skončíte rychle z minuty na minutu, většinou jste bez peněz, tak nemáte kam  
jít. Někdy vás vyrazej i v noci.“ a  proto není možné se jít s předstihem někam poradit, většina 
osob pak nemá momentálně finance, a proto skončí okamžitě na ulici. 

Respondent měl přehled o místech, kde by se mohl poradit v případě hrozby ztráty ubytování, 
jmenoval  městský  úřad  a  poskytovatele  sociálních  služeb  pro  osoby  bez  přístřeší:  ,,za 
sociálkou na úřadě, do Armády spásy nebo Naděje...“

Důvod odchodu z azylového domu do komerčního bydlení (101 a 201)

(101) Respondent uvedl, že důvodem byla výpověď ze strany poskytovatele, vinu přikládal 
bývalému klíčovému pracovníkovi: ,, ...vždyť že jste mě vyhodila...“

(201)  Respondent  uvedl,  že  důvodem bylo  nesestavení  další  smlouvy  v azylovém domě. 
Uživatel byl více jak 2 měsíce o tomto informován. Důvodem k nesestavení smlouvy bylo 
naplnění cíle, a to najít ubytovnu: ,,Zakázka najít ubytovnu byla naplněna a nenaskytla se jiná 
oblast,  na  které  by  potřebovala  uživatelka  pracovat....“  Vše  potřebné  bylo  v rámci 
individuálního plánu dořešené, podařilo se najít komerční bydlení a dojednat jeho proplácení 
na městském úřadě.

Průběh v komerčním ubytování (101)

Oblast volného času se v komerčním bydlení nezměnila, respondent chodil se svou družkou 
ven:  ,,...bylo  to  stejný  jako  tady.“  Vztahy  s bývalými  uživateli  CSSBB  po  odchodu  na 
ubytovnu přerušil, protože mu nebyly prospěšné: ,,... k ničemu je nepotřebuju.“, po odchodu 
z ubytovny přerušil i vztahy s lidmi z ubytovny: ,,Ani ty k ničemu nepotřebuju, nevídám se  
s nimi.“ S penězi nevyšel, nakupoval raději jídlo na celý měsíc dopředu. Další výdaj byl za 
cigarety a drogy (ca 600,-Kč/měs pervitin, respondent uvedl, že po požití drogy nepotřeboval 
4 dny jíst, což vnímal pozitivně vzhledem ke stavu zásob potravin). Další zdroj peněz bylo 
žebrání jeho družky: ,,....somrovala, takže ta vždycky něco přinesla.“  V případě potřeby se 
respondent obracel na svého bratra, který pravidelně poskytoval finance: ,,...Nouze nebyla ...“. 
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Pobyt na ubytovně se řídil domovním řádem, večerka začínala ve 22:00, po večerce nebyla 
možnost se navštěvovat ani vzájemně na pokojích. Kouřit se smělo na vyhrazených místech, 
při porušení tohoto pravidla následovala 500,-Kč pokuta, při opakování pak ukončení pobytu. 
Domovní  řád  také  podmiňoval  hlásit  návštěvy  předem,  v případě  nocování  bylo  nutné 
návštěvě zaplatit nocleh. Kontroly pokojů probíhaly 1x měsíčně, a to při předávání faktury, 
jednalo se o letmé shlédnutí pokoje. Alkohol se mohl konzumovat, pokud se jedinec choval 
způsobně,  platil  ale  naprostý  zákaz  drog:  ,,Co ale  nesnesou,  tak  když  fetujete  a  buchny  
necháváte na pokoji....měl buchny na posteli a hnedka ho vyrazili.“ 

Co se týče individuálního plánu v azylovém domě, respondent uvedl, že vše měl vyřešené.

Negativa komerčního ubytování (101)

Respondent  uvedl  mezi  negativa  problémové  soužití  na  ubytovnách  a  nerovné  jednání 
majitele  ubytovny:  ,,...jestli  si  na Vás vedoucí  ubytovny zasedne,  pak jste  venku raz  dva,  
....ubytování...chtěli vždycky dopředu. Ale jak jsem už řekla, to záleží na oblíbenosti. S jedním 
Slovákem se třeba majitel dohodl na splácení zpětně, .....taky se stalo, že za Váma po deseti  
minutách přišli a návštěvu ukončili“  Problematické také vnímal okamžité výpovědi: ,,Tam 
skončíte  rychle  z minuty  na  minutu,  ...Někdy  vás  vyrazej  i v noci.“ a  negativně  hodnotil 
personál  (uklízečku),  na  kterou  upozorňoval  majitele,  ta  pak  i  fyzicky  napadla  družku 
respondenta:  „Nejhorší tam byla uklízečka, nikdo nám to nevěřil...“ Nepříjemné byly i časté 
krádeže.  Také  jej  mrzelo,  že  nebylo  možné  chovat  zvířata,  chtěl  si  pořídit  kočku. 
Problematickým shledává i nedostupnost služeb v okolí levných ubytoven, uvedl, že tam jsou 
jen předražené malé obchody s potravinami.

Důvod návratu z komerčního ubytování (101 a 201)
(101) Respondent  se  rozhodl  sám  opustit  komerční  ubytování  pro  neshody  s družkou:  
,,...nedá  se  s ní žít.“  O odchodu  hypoteticky  přemýšlel  delší  dobu,  nakonec  byl  odchod 
impulzivní a předem neplánovaný: ,,Plánovala jsem to skoro rok a znáte mě, když mě chytne  
nerv. Prostě jsem se naráz rozhodla, protože už to nešlo, sbalila si věci a odešla od ní.“Jiné 
ubytování si nehledal, respondent neměl momentálně finance. Do CSSBB se vrátil, protože je 
možné platit za ubytování zpětně u osob v hmotné nouzi: ,,Tady je jistota, všude chtějí peníze  
dopředu a tady je ochota počkat na zaplacení ze sociálky měsíc pozadu.“

(201)  Respondent se domnívá, že návrat způsobil rozchod s družkou a určitá fixace na službu 
v CSSBB: ,,Uživatelka naše středisko zná a je zde zvyklá a myslím, že se rozešla se svou  
přítelkyní, od které musela odejít, jinak by se zde objevily spolu.“

Východiska pro stabilizaci bydlení (101 a 201)
(101) Respondent uvedl, že by pomohlo, pokud by mu jeho bratr pořídil byt nebo poskytl 
vyšší finanční obnos: ,,...na to že má miliony, tak se nepostará ani o matku, natož pořádně  
o mě. Kdyby mi aspoň pustil pár set tisíc, nebo mi koupil byt....“ V samotném ubytování by 
pro stabilizaci nejvíce prospěly dobré mezilidské vztahy, vhodnější partnerka nebo samostatný 
pokoj. Z nabízených možností respondenta nejvíce zaujala služba terénního pracovníka, který 
by  docházel  za  bývalými  uživateli  do  komerčního  bydlení.  Respondenta  napadlo,  že  by 
terénní  pracovník  měl  být  i na  telefonu,  aby  mu  mohl  kdykoliv  zatelefonovat.  Měl  by 
poskytovat potravinovou pomoc, psychickou podporu, urovnávat spory s majitelem a hledat 
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kompromisní  řešení,  které  by  zamezilo  okamžitým  výpovědím:  ,,….  aby  byl  ve  spojení  
i s majitelem.  Třeba,  kdyby  jsme udělali  průser  a  majitel  by  nás  chtěl  vyrazit,  tak  by  se  
zavolalo tereňákovi. Ten by to vyjednal s majitelem, aby nás tam ještě chvíli nechal a mezitím  
by  nám vyjednal  na sociálce,  aby nám platili  jinou ubytovnu a taky by nám našel  jinou  
ubytovnu....“  Naopak  respondent  jednoznačně  zavrhoval  varianty  svépomocných 
skupin:  ,,...nepadá  v úvahu,  ty  ksichty  bych  dál  nechtěla  vidět,  abych  se  někde  s nima 
setkávala jako na doléčováku, to fakt ne, ty lidi já k ničemu nepotřebuju a jsem ráda, že mám  
od nich klid...“ z podobného důvodu zamítl i variantu docházet za klíčovým pracovníkem po 
svém odchodu do CSSBB: ,,...nechtělo by se mi docházet sem do týhle hegešárny.“

(201) Respondent  uvedl,  že  by  pomohl  angažovaný  přístup  uživatele  k řešení  své 
situace:  ,,...Situaci  komplikuje  i laxní  postoj...“, dále  lepší  vystupování  uživatele  a 
respektování  dojednaných  pravidel:,,...akceptace  autorit  a  dodržování  domovních  řádů  a  
pravidel...“  Další  oblast  pro  stabilizaci  shledává  ve  vyřešení  zdravotního  stavu,  který  je 
narušený  dřívější  závislostí  na  tvrdých  drogách  a  řešení  zadluženosti.  Situaci  komplikuje 
i záznam v rejstříku trestů a také dlouhodobá nezaměstnanost.

Další informace o respondentovi (101)
Respondent uvedl, že je bez přístřeší od 17 let věku (celková délka bezdomovectví 18 let), ale  
počátek  svého bezdomovectví  vidí  už  od  12 let.  Od dětství  utíkal  s nejmladší  sestrou  od 
rodiny. Uvedl, že matka byla závislá na alkoholu a všechny děti v rodině týrala, jak psychicky, 
tak  uplatňovala  i tělesné  tresty:  ,,...museli  jsme na nákupy,  každej  den  uklízet  úplně  celej  
barák  a  ona  nám  jenom  nadávala,  mlátila  nás  a  zamykala.  Já  jsem  byla  třeba  tři  dny  
zamčená....  Mlátila  nás  i když  byla  střízlivá.  Utíkala  jsem  už  od  dvanácti.“ V 17  letech 
respondent nastoupil do školy v Praze: ,,Byla jsem ráda, že jsem se v sedmnácti dostala na  
školu do Prahy, úplný vysvobození.“ Ze školy byl respondent krátce po nástupu vyloučen, ale 
domů se nevrátil, na ulici začal brát pak drogy. Respondent vyrůstal v adoptivní rodiny, má 4 
nevlastní  sourozence.  3  sestry,  všechny jsou adoptované a  1 bratra,  který  byl  vlastní  syn 
matky, která je všechny vychovávala. Matka je dnes nesoběstačná, respondent se sestrami 
nevychází,  občasně  mu  vypomůže  nouzově  bratr.  V době  komerčního  ubytování  pobíral 
respondent dávky hmotné nouze, ubytování bylo propláceno městským úřadem - doplatkem 
na bydlení a 2.000,-Kč pak zbylo na živobytí po odečtu nákladů na cigarety a drogy, další 
finanční příjem plynul z občasné finanční výpomoci bratra a partnerka občas přinesla nějaké 
peníze, které vyžebrala. Délku svého pobytu v ubytovně respondent odhadl na 1 rok.

Zhodnocení spolupráce uživatele bývalým klíčovým pracovníkem (201)
Respondent s uživatelem spolupracoval i v předchozím pobytu,  a proto uživatele znal delší 
dobu. Povšiml si tak pravidelných střídání 2 cílů (zaměstnání a léčba ze závislosti).  Časté 
střídání vyhodnotil za taktiku uživatele vyhnout se finálnímu řešení situace. Na tomto základě 
považoval cíle za nevhodně nastavené:  ,,... Bylo pro ní typické časté střídání osobních cílů.  
Cyklila se ve dvou cílech, a to najít zaměstnání a léčba ze závislosti. Vždy když se přiblížilo  
k dosažení cíle, např. se blížil nástup do rozjednaného zaměstnání, uvedla uživatelka, že se  
ještě necítí jít pracovat, protože má znovu problém se závislostí. Na její žádost se tedy začal  
vyřizovat  detox,  ale  před nástupem na léčbu uživatelka obvykle  uvedla,  že  už  delší  dobu  
abstinuje  a  tudíž  léčbu nechce,  a  ráda by  naopak nastoupila  do  zaměstnání.  Takto  si  už  
počínala i  u sociální  pracovnice,  která ji  měla  přede mnou.“ S uživatelkou pak došlo po 
dohodě k přenastavení cíle, a to jít do komerčního bydlení. Na tomto cíli uživatelka pracovala 
aktivněji,  přesto byl patrný motiv zůstat v azylovém domě co nejdéle, a proto i část práce 
uživatelka mařila:  ,,...např, uvedla, že městský úřad ji neproplatí ubytovnu. Volala jsem tam  
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tedy,  a tam mi sdělili  jinou informaci.“ Když měla uživateli  vypršet  smlouva v azylovém 
domě, vyvíjel úsilí o sestavení nové smlouvy.
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1.2. Karta 102
a) Výpis z dokumentace, respondent 102 ze souboru 1
pohlaví :Žena
věk: 40 (produktivní)
délka bezdomovectví dle rozhodného období: nad 5 let
návrat z komerčního ubytování do azylového domu proběhl do 3 měsíců po odchodu.
délka posledního pobytu v azylovém domě v CSSBB 242 lůžkodnů
délka pobytu v azylovém domě do posledního odchodu celkem v CSSBB  1594 lůžkodnů
počet pobytů v azylovém domě do posledního odchodu v CSSBB  3x
další služby v CSSBB, noclehárna 172 nocí, nízkoprahové denní centrum

Tab. 6 Výpis z dokumentace respondenta 102 ze souboru 1

Legenda viz. Tab. 5
Průběh služby dle dokumentace
Studium dokumentace  prokázalo  systematickou práci  s respondentem 102 a  zjištěná  fakta 
korespondují  s výpovědmi  obou  respondentů  (102  a  202).  Individuální  plán  a  cíle  byly 
nastaveny dle zakázky respondenta 102 (zaměstnání a bydlení). V průběhu služby docházelo 
k odklonu  od  původního  individuálního  plánu,  a  proto  v druhé  fázi  pobytu  byly  kroky 
v individuálním  plánu  řešeny  s menší  intenzitou.  Odklon  lze  hodnotit  pozitivně,  protože 
sociální pracovník reagoval v průběhu služby na aktuální potřeby respondenta 102. Řešila se 
tak   zadluženost  (konkrétní  dluhy,  insolvence)  a zdravotní  stav.  Některé  cíle  se  podařilo 
naplnit.
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R: 102 Výpis z dokumentace uživatele z posledního pobytu v azylovém domě
smlouva AD Platba Individuální plán

od-do předběžný cíl T. cíl V. kroky V. P. další dokumenty

Najít zaměstnání O A A Vypracovat životopis A 3 Profesní životopis
Návštěva Job klubu A 5

A 8

Jiné bydlení O A N A 3 Vyjádření k výpisu pohledávky

A 3
Prohlídka bydlení N 3

O A Hledat zaměstnání N N 2

N 1

N 1
Zdravotní stav  (zuby) N objednání se N 1

N 1

Zp.
16.5.2011 – 
16.8.2011

Najít zaměstnání – 
nejlépe venku

Na společných schůzkách 
vyhledávání zaměstnání na 
internetu

17.8.2011-
30.11.2011

Hledání dostupného 
bydlení

Vyhledávání na 
společných schůzkách se 
SP (bydlení)
Obvolání vybraného 
bydlení

Odvolání o insolvenčním návrhu 
dlužníka

1.12.2012 – 
13.1.2012

Hledání bydlení a 
zdravotní stav

Na společných schůzkách 
vyhledávání zaměstnání  
na internetu

Výpověď smlouvy AD k 13.1.2012 
(původně smlouva do 29.2.2012), 
smlouvu vypověděl respondent

Po novém roce se paní 
půjde zeptat do Firmy X
Pokud se najde vhodné 
zaměstnání, tak paní 
zkontaktuje od sociální 
pracovnice

doprovod sociální 
pracovnice



Zhuštěné zápisy z rozhovorů viz. Příloha 7– respondent 102 a Příloha 12 – respondent 202

Názory na problematiku návratů (102)
Respondent uvedl, že hlavní ohnisko problému vidí ve finančně nedostupném bydlení. Bývalí 
uživatelé  jsou  tak  nuceni,  vracet  se  z komerčního  bydlení  do  sociálních  služeb  zejména 
pobytových,  které  si  mohou  dovolit.  Pokud  hrozí  výpověď  z komerčního  ubytování, 
respondent se domnívá, že nikdo nevyužije možnosti konzultace s odborným pracovníkem, 
důvodem je pasivní přístup:  ,,Já to soudím podle sebe, čekaj, jak se to vyvrbí, já bych taky  
čekala.“ O pracovištích, na které by se mohl v době komerčního ubytování případně obrátit 
o radu, měl přehled, jmenoval pracoviště, která se specializují na cílovou skupinu osob bez 
přístřeší: ,,Kurátor, Charita, Naděje, Pernerka“.

Důvod odchodu z azylového domu do komerčního bydlení (102 a 202)

(102) Respondent uvedl, že se cítil dotlačen ředitelem zařízení CSSBB k odchodu, protože 
během pobytu v azylovém domě získal zaměstnání. Jednalo se o veřejně prospěšné práce, kde 
bylo místem výkonu právě CSSBB. Ředitel se všemi, kteří byli zaměstnaní vedl rozhovor, kde 
promlouval k uživatelům a motivoval je k hledání bydlení. Respondent toto vnímal jako jasný 
signál  k odchodu.  Dalším důvodem byly vztahy mezi  uživateli  a  režim azylového domu: 
,,Taky už jsem tu z toho tady byla vymatlaná, z toho skladu, kde jsem makala a taky z těch 
sčítáků a rajónů tady.“ Respondent uvedl, že v individuálním plánu nebyly vyřešené všechny 
kroky (dluhy).

(202) Respondent uvedl, že se uživatel rozhodl pro odchod sám, utkvěla mu v paměti věta, 
kterou uživatel zdůvodnil svůj odchod, citoval uživatele: ,,...říkala, že jí tady z toho švihá,  
vadí ji jiné ženy, a zamyká se na pokoji, aby měla klid a proto musí odejít.“  Průběh služby byl 
zaměřen spíše na jiné oblasti,  než byly dojednány v individuálním plánu,  protože potřeba 
uživatele  se  měnila,  řešil  se  pak  často  zdravotní  stav  a  především  jeho  zadluženost. 
Respondent byl překvapen náhlým rozhodnutím uživatele odejít, protože spolupráce nebyla 
ještě u konce: ,,Vyřešeno nebylo skoro nic, tím že rychle odešla.“

Průběh v komerčním ubytování (102)

Pobyt v ubytovně se řídil domovním řádem, který byl vyvěšený (např. zákaz návštěv, večerka 
ve 22:00, zákaz kouření na pokojích,  zákaz praní osobního prádla v umyvadle a ve sprše, 
zákaz přímotopů, vysoké pokuty za nedodržení až ukončení pobytu). Podle domovního řádu 
se ale nepostupovalo, což vedlo k nerovnému přístupu a různým sankcím. Ve volném čase se 
respondent nudil, čas trávil úklidem pokoje a sledováním televize. Dřívější osoby s Armády 
spásy cíleně nevyhledával, uvedl, že nemá žádné přátele, kromě družky. Během ubytování 
vyšel  s penězi,  bral  minimální  mzdu,  z toho  posílal  alimenty  (200,-Kč/měs)  a  1x  týdně 
docházel ještě na brigády, kde se dostávaly peníze ,,na ruku“. Pokud došlo jídlo, došel si na 
polévku zdarma do Armády spásy.

Negativa komerčního ubytování (102)

Respondent  negativně  hodnotil  některá  pravidla  ubytovny,  především nemožnost  ručního 
praní. Chod ubytovny srovnával s vězením: ,,...To je jak na Ruzyni, akorát tam jsem si mohla  
zapálit na cele.“  Ještě s větší negací vyprávěl o správci ubytovny, odsuzoval jeho nerovný 
přístup  a  přizpůsobování  si  pravidel:  ,,Pro  každýho  platily  jiný  pravidla.  Třeba  tam byli  
Úkáčka, ty dělali do půl třetí do rána bordel, a to bylo oukej, to neviděli, ani to nechtěli vidět.  
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A pak tam byl třeba jeden pán, on byl na jiný frekvenci,  ten když neměl, tak si šel  třeba  
k někomu říct o cigáro, ale pak to vrátil. Vzal cigáro a pak třeba vrátil celou krabičku. On  
říkal, pujč mi a já ti to vrátím dvakrát a ta jedna to tam šla říct a oni ho vyrazili.“  Také 
respondent  podezříval  správce  z podvodů,  jednalo  se  o pofidérní  ubytovací  smlouvy,  bez 
možnosti je někde konzultovat ,,Taky bylo divný, že ty smlouvy nechtěli nechat, aby jsme si  
překontrolovaly  někde  jinde.  Musely  jsme  je  hned  podepsat.“,  nevypisování  příjmových 
dokladů ,,...i když jsme platily nájem, nikdy jsme od toho nedostaly  účtenku. A pokuty,  co  
vybírali, byly taky bez dokladu, určitě to šlo tomu provoznímu do kapsy.“ a domníval se, že 
některé  poplatky jsou  nadsazené.  Také technické  zázemí  nebylo  v pořádku,  respondent  si 
stěžoval na zimu. Negativně hodnotil i nerespektovaní soukromí a záměrné kontroly pokoje a 
prohlídky v nepřítomnosti ubytovaných: ,,Byla jsem v práci, jak jsem se vrátila, tak na pokoji  
byla rozhrabaná postel.“ 

Důvod návratu z komerčního ubytování (102 a 202)
(102) Respondent byl z ubytovny vyloučen za porušení pravidel, pořídil si přímotop a správce 
to zjistil při  kontrole pokoje, vyžadoval na místě pokutu 1.000,-Kč. Respondent neměl na 
úhradu, a tak musel ihned opustit ubytovnu. ,, ...počkal, až půjdu do práce, pak mi vlítl na  
pokoj a hrabal se mi ve věcech, pak našel ty kamna. Řek mi, že buď do tří minut vysolím  
tisícovku, nebo pudu.“  Jiné komerční ubytování si nehledal ani v průběhu, ani po skončení 
ubytování. Do CSSBB se navrátil, protože ve středisku zná prostředí: ,,Už vás všechny znám, 
tady člověk může říct otevřeně o všem a vy řeknete, bude to tak, tak a tak.“

(202) Respondent se domnívá, že návrat zapříčinila závislost na sociální službě, způsobená 
dlouhodobým využíváním služby: ,,...v jejím případě to zapříčinily dlouhé pobyty v azylovém 
domě, v minulých letech.... I když je na ubytovně, tak se sem stále vrací, často jsem ji zde  
vídávala a to už bydlela.“  Dalším uvedeným důvodem byly společenské vazby na skupinu 
uživatelů: ,,...Také zde mají známé, ty lidi mají ve skupině určité postavení, po odchodu se cítí  
odstrčení....“  Posledním důvodem bylo uvedeno jméno konkrétního zaměstnance, který má 
u řady uživatelů velký respekt a vyhledávají proto jeho přítomnost.

Východiska pro stabilizaci bydlení (102 a 202)
(102) Respondent uvedl, získat zaměstnání, nemít ,,tmavou pleť“: ,,..hned jak viděj černou 
hubu, tak najednou mají plno, nebo že se ozvou. ...Taky mi na jednom místě řekli, že nemaj  
čas  hlídat,  jestli  jim  tam  nebudu  krást...“, dále  by  uvítal  takové  bydlení,  kde  bude  mít 
dostatečné soukromí a bude si interiér moci vybavit podle svého: ,,...Jedině chatky. Tam Vás  
nikdo  neočumuje  a  uděláte  si  to  po  svým.“  a všechny  dohody týkající  se  ubytování  mít 
podložené  písemným  smluvním  vztahem  a  uváženě  vybírat  ubytování,  prohlídka 
prostor: ,,Ale jestli budou ty chatky, tak si si od toho nechám napsat smlouvu, protože já tomu  
nerozumím, abych se šla nejdřív poradit, aby z toho pak nebyly další dluhy, kdyby to byl zas  
podvod a všechno budu chtít  na papíře.“.  Respondent  uvedl,  že  by mu také pomohl pro 
stabilizaci  bydlení  pravidelný  kontakt  s klíčovým  pracovníkem  z azylového  domu  i po 
odchodu  a  navrhoval  zavést  finančně  dostupnou  nízkokapacitní  ubytovna  pro  osoby  bez 
přístřeší, kde se bude dodržovat domovní řád a bude rovný přístup, osoby do této ubytovny by 
měly být pečlivě vybírané. Také by se potřeboval oddlužit (neřešitelná zadluženost).

(202) Respondent uvedl, že ke stabilizaci by pomohlo pokračování ve spolupráci s klíčovým 
sociálním pracovníkem z azylového domu i po odchodu. Předmětem spolupráce by mohla být 
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i pomoc při  řešení  sporů  na  ubytovnách,  které  by pak nutně  nemusely končit  odchodem. 
Velkou roli připisuje ,,černé pleti“, pro uživatele je jeho původ skutečnou překážkou. Dále by 
pomohlo, pokud by byl uživatel přizpůsobivý prostředí, ovládal své impulzy (výbušnost) a 
více si věřil, nepodceňoval se a dbal na svůj zevnějšek.

Další informace o respondentovi (102)
Respondent uvedl, že je bez přístřeší od 18 let věku (celkem 22 let na ulici), příčinou byl 
odchod z rodiny pro neshody s matkou, která často připomínala, že si respondenta adoptovala, 
sourozence nemá. Po smrti otce zcela skončil kontakt s rodinou. Na ulici začal brát drogy

Zhodnocení spolupráce uživatele bývalým klíčovým pracovníkem (202)
Respondent uvedl, že uživatel měl aktivní přístup, na schůzky chodil připraven, ale někdy 
nabyl dojmu, že uživatel spíše o svých plánech jen hovořil. Přístup uživatele k řešení sociální 
situace shledává jako nárazový ,,...Nabyla jsem dojmu, že se snaží jen v době, kdy musí.“ Od 
1.8.2011  získal  uživatel  zaměstnání,  byli  dohodnuti  v té  době,  že  se  jejich  spolupráce 
zaměření na monitoring jiného ubytování, ale uživatel uskutečnil telefonát jen 1x, nabídku 
nemohl  přijmout  kvůli  vysoké  kauci,  na  kterou  neměl.  V průběhu  služby  byly  řešeny 
především dluhy a zdravotní stav: ,,.. jeden dluh skoro splatila.“. Po dohodě s uživatelem se 
upustilo od hledání ubytování, to vystřídalo hledání zaměstnání, protože dosavadní bylo jen 
na dobu určitou a řešení zdravotního stavu (ca prosinec 2011). Na začátku ledna uživatel 
oznámil,  že  se  stěhuje.  Uživatel  požádal  o případné  schůzky  i po  skončení  ubytování, 
vyhověno, avšak této možnosti nevyužil.
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1.3. Karta 103
a) Výpis z dokumentace, respondent 103 ze souboru 1
pohlaví : žena
věk: 37 let (produktivní)
délka bezdomovectví dle rozhodného období: nad 5 let
návrat z komerčního ubytování do azylového domu proběhl do 3 měsíců po odchodu.
délka posledního pobytu v azylovém domě v CSSBB 207  lůžkodnů
délka pobytu v azylovém domě do posledního odchodu celkem v CSSBB 1560 lůžkodnů
počet pobytů v azylovém domě do posledního odchodu v CSSBB  3x
další služby v CSSBB, noclehárna: 118 nocí, nízkoprahové denní centrum

Tab. 7 Výpis z dokumentace respondenta 103 ze souboru 1

Legenda viz. Tab. 5
Průběh služby dle dokumentace
Průběh  služby  korespondoval  s nastavenými  cíli,  byl  zaměřen  zejména  na  řešení 
alimentačních povinnosti,  ostatní oblasti byly řešeny s menší intenzitou. Oblast studia byla 
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R: 103 Výpis z dokumentace uživatele z posledního pobytu v azylovém domě
smlouva AD Platba Individuální plán

od-do předběžný cíl Zp. T. cíl V. kroky V. P. další dokumenty

O A Splácet výživné A splatit dluh na výživném N 3 dotaz na výživné a dohoda splátek

A 3
domluvit se s OSPOD A 7

studium N zahájit studijní program N 3

N vybrat kurz A 3

O A Splácet výživné A A 3

A 3
Syn – splácet výživné A 3

A 3

N 3

N 3

N 3
Bydlení N monitoring N 2

Zaměstnání u firmy X N A 1

N N 1

O A

20.6.2011 – 
30.11.2011

Dluhy, bydlení, 
rekvalifikace

posílat pravidelně splátky 
výživného

zdokonalení v 
angličtině

1.10.2011 – 
31.12.2011 

Výživné na dceru X 
dořešit (zjistit výši 
dluhu a č.účtu), 
Adekvátní 
zaměstnání, Bydlení

Zjistit, zda syn nastoupil 
do školy (nezaopatřenost)
Syn – nadále splácet dluh 
na výživném

Dcera – zjistit spádový 
OSPOD
Dcera – zjistit č. Účtu pro 
zasílání výživného
Dcera – dohodnout splátky 
dluhu na výživném
Dcera – začít posílat 
výživné

projevovat pravidelný 
zájem o přislíbené místo

Změna zdravotní 
pojišťovny

Vyřídit během své 
dovolené na vybrané 
pobočce

1.1.2012 
13.1.2012

Nastoupit na 
ubytovnu

Výpověď smlouvy AD k 13.1.2012 
(původně smlouva do 15.1.2012), 
smlouvu vypověděl respondent



řešena částečně, respondent 103 si měl vytipovat z dostupných zdrojů vhodné studijní obory, 
ale odradila jej délka studia, u kurzů cizího jazyka pak vysoká cena lekcí. Sociální pracovník 
navrhoval varianty, absolvovat kurz pracovníka v sociálních službách, který by respondenta 
103 opravňoval  pro výkon jeho preferované profese a  pro výuku cizího jazyka si  pořídit 
učebnici pro samouky. K těmto tématům se již dále nepřistoupilo.  Oblast bydlení byla řešena 
také okrajově, respondent 103 v tomto podnikal kroky samostatně a klíčového pracovníkova 
informoval o průběhu. V oblasti zaměstnání měl respondent 103 přislíbená 3 pracovní místa. 
V posledním měsíci svého pobytu na schůzky docházel nepravidelně nebo se z nich omlouval. 
Při  odchodu do komerčního bydlení nebyly vyřešena klíčová oblast,  a to zajištění dalšího 
zaměstnání. Respondent 103 měl sice přislíbeno více pracovních míst, ale smlouvy uzavřené 
neměl, přesto se rozhodl opustit azylový dům. Cíle se podařilo naplnit z části,  podařilo se 
pravidelně odesílat výživné na 1 z dětí.

Zhuštěné zápisy z rozhovorů viz. Příloha 8 – respondent 103 a Příloha 11 – respondent 201

Názory na problematiku návratů (103)
Respondent  uvedl,  že  důvody  k odchodu  z komerčního  bydlení  jsou  nevystavování 
ubytovacích smluv na ubytovnách, vysoké ceny ubytoven (3.500 - 4.500,-Kč) a pokuty za 
nedodržení podružných pravidel: ,,...třeba když si vypere tričko ve dřezu, tak po Vás chtějí  
tisíc korun...“Dalším důvodem jsou neshody v soužití: ,,pak po Vás žebrají mouku, cukr a  
když jim nedáte, tak nadávají a pak z nich máte strach, že Vám něco udělají.“ Také technické 
zázemí  bývá  důvodem k odchodu,  často  bývá  na  ubytovnách  zima.  Osoby,  které  opouští 
komerční  ubytování,  si  následně  hledat  jiné  bydlení  nemohou,  často  opouští  ubytovny a 
nemají  při  sobě  finanční  prostředky.  Problém  také  shledává  v nepravdivé  inzerci:  ,,...na 
internetu píšou, že tam bydlení stojí devadesát, a když tam přijdete, tak se dozvíte, že je to sto  
padesát a to se děje běžně...“ Respondent se domnívá, že v případě hrozby ztráty ubytování se 
nikdo nejde předběžně poradit, přičítá to k nedůvěře v pracovníky v organizacích poskytující 
sociální služby a odměřené jednání: ,,...třeba špatně poradí. Některý se chovají arogantně,  
nebo řeknou, že nemají teď čas, že se pak na to podívají a už nepřijdou, prostě Vás poníží.  
Byla jsem jinde v Job klubech a bylo to špatné.“
Důvod odchodu z azylového domu do komerčního bydlení (103 a 201)

(103) Respondent  uvedl,  že  musel  opustit  azylový dům, protože v něm byl  zaměstnán na 
veřejně prospěšných pracích.  Se sociálním pracovníkem neměl vyřešené oblasti,  předně si 
představoval jiné bydlení (chatičky) a také se nepodařily vyřešit dluhy.

(201)  Respondent  uvedl,  že  uživatelka  vypověděla  smlouvu  o poskytnutí  sociální  služby. 
Odcházela na ubytovnu, kterou si zajistila sama. Řada kroků v individuálním plánu nebyla 
naplněna.  Jako  nejvíce  problematické  bylo  nezajištění  kontinuity  zaměstnání.  Uživatelce 
končil pracovní poměr měsíc poté, co odešla z azylového domu (veřejně prospěšné práce). 
Nepodařilo se také zajistit odvody výživného pro dceru.

Průběh v komerčním ubytování (103)

Volný  čas  se  nezměnil.  Ostatní  uživatele  z CSSBB  cíleně  nevyhledával  z důvodu  jejich 
negativních charakterových vlastností: ,, uvědomila jsem si, že jen ode mě brali...“ a z důvodu 
nepsaného pravidla ,,vyhoštění“: ,,...když tu nebydlíš, nepatříš mezi ně“., vídával se s nimi, 
jen když docházel do CSSBB na své pracoviště. V ubytovně si nevybudoval nové přátelské 
vazby, protože nedošlo k porozumění: ,,...nikdo tomu nerozumí. Jen tady vědí, co je ulice.“  
Finance stačily jen na prvních 14 dní, jídlo nakupoval na celý měsíc a pokud došlo, chodil do 
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Armády spásy se stravovat. Chod ubytovny se řídil domovním řádem, respondent uvedl, že 
domovní řád ale nikdy neviděl, mezi pravidla patřila večerka od 22:00, kontroly pokojů, bylo 
zakázáno praní oblečení v umyvadlech a ve sprše, alkohol se mohl konzumovat.

Negativa komerčního ubytování (103)

Respondent uvedl, že nebyl seznámen s domovním řádem ubytovny a neměl informace, za co 
mu může být ukončen pobyt. Při nástupu byl seznámen jen, kdy je večerka, a kde se smí 
kouřit.  Za porušení pravidel byly stanovené pokuty,  splatnost pokuty byla okamžitá,  jinak 
následovalo okamžité  ukončení  pobytu:  ,,...platilo,  že  když  jste  něco porušila  musela jste  
okamžitě  zaplatit  pokutu,  nebo  ven.“.   Stěžoval  si  na  opakované  kontroly  pokoje  v jeho 
nepřítomnosti. Problémem bylo také nadřazené jednání správce, když se respondent na něj 
obrátil s potřebou řešit nějaký problém, dostalo se mu odpovědi: ,,...že na Armádě spásy to  
tak  taky bylo,  a  že  bysme na to  měly  být  zvyklé.....řekli  nám, to  není  hotel,  neřešili  to.“  
Agresivní  jednání  se  řešilo  obvykle  okamžitým ukončením:  ,,Když  se  strhla  rvačka,  tak  
všichni ven, nadobro, někdy se ale mohli vrátit a dál bydlet.“  Problematické shledával, že mu 
nebyla vystavena ubytovací smlouva a po zaplacení nikdy neobdržel doklad.

Důvod návratu z komerčního ubytování (103 a 201)
(103)  K ukončení  pobytu  došlo  porušením  domovního  řádu  v komerčním  ubytování, 
respondent  si  pořídil  neschválený  elektrospotřebič  (teplomet).  Správce  elektrospotřebič 
objevil při prohlídce pokoje, když v době jeho nepřítomnosti vstoupil do jeho osobních věcí. 
Když se respondent vrátil ze zaměstnání, požadoval správce okamžitou úhradu ve výši 4.000,-
Kč, (1000,-Kč pokuta a 3.000,-Kč spotřeba elektřiny: ,,...buď mi dáš do deseti minut tisícovku  
pokutu a tři  tisíce,  co mi stála elektřina,  nebo skončíš.“  Osobní věci ,  které na ubytovně 
zůstaly si bude moci respondent vyzvednout, až složí 3.000,-Kč. Na jinou ubytovnu nešel, 
neměl u sebe finance. Respondent uvedl, že se poohlížel po jiném ubytování, když zjistil, že 
toto  ubytování  mu  nevyhovuje,  byl  v R-R  a  Armádě  spásy,  ale  překážkou  byly  vysoké 
ceny: ,,Všude chtěli kolem jedenácti až dvanácti tisíc, pro nás jsou přednější alimenty a proto  
jsme  se  shodly,  že  si  znovu  podáme  žádost  o  azylový  dům.  Neměly  by  jsme  na  jinou  
ubytovnu.“ Preferuje sociální služby z důvodu finanční dostupnosti: ,, azylák finančně ujde,  
ubytovna je drahá.“, také byl důvod přístup ke stravě: ,,,,Tady je ve tři jídlo zadarmo,  i se dá 
pořídit levně oběd, zaplatím za něj dvacetpět a ještě se o něj můžu podělit.“

(201) Respondent uvedl, že uživatelku přivedla zpět přijatelná cena za ubytování v azylovém 
domě  a také její fixace na službu a citové vazby na osoby v CSSBB ( závislost na službě).

Východiska pro stabilizaci bydlení (103 a 201)
(103) Rodinu,  na  kterou  by se  mohl  respondent  obrátit,  nemá:  ,,... úplně  jsem se  od  ní  
distancovala. Od smrti mé matky uběhlo deset let, sestra je v zahraničí, zbytek se nevídáme.“ 
Podmínkou pro ustálení bydlení, uvedl získat zaměstnání, ze kterého by mohl splácet výživné 
a exekuce. Z nabízených možností by uvítal službu terénního pracovníka, který by docházel 
do ubytoven a doprovázel by bývalé uživatele vyřizovat si např. sociální dávky a motivoval 
je: ,, on se totiž sám člověk nezvedne...“ K terénnímu pracovníkovi by respondent měl důvěru. 
Systém svépomocných skupin  jednoznačně, bez zaváhání zavrhl. Respondent také navrhoval 
ubytovnu určenou osobám bez přístřeší, kde by byl sociální pracovník. Také by uvítal, kdyby 
po odchodu zůstali uživatelé v kontaktu s klíčovým pracovníkem z azylového domu a dále by 
uvítal delší možnost bydlet v azylovém domě: ,,Rok je strašně málo na bydlení a na našetření  
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kauce. Pak člověk odejde a dává i část vinu sociálnímu pracovníkovy z azylového domu, když 
to neběží dobře.“  Také by uvítal,  aby sociální pracovníci celkově hovořili  více s uživateli 
o všem možném /individuální plán, dětství atd.)

(201) Respondent vnímá jako překážky ke stabilizaci bydlení časté přehodnocování životních 
priorit,  nízké  úsilí  je  naplnit,  zadluženost,  neschopnost  hospodařit  s penězi  (utrácení  za 
zbytečnosti), časté neuvážené půjčky. Východiskem by mohlo být oddlužení, přestat si brát 
další půjčky, vytrvalost při uskutečňování životních plánů  a v rámci osobních vztahů větší 
tolerance a menší kritika k ostatním.

Další informace o respondentovi (103)
Respondent  uvedl,  že  v době  komerčního  ubytování  byl  jeho  příjem  8.000,-Kč  hrubého, 
(7.200,-Kč čistého).  Délku, trvání posledního komerčního ubytování stanovil na 3 měsíce. 
Uvedl, že 7 let je bez přístřeší, a to z důvodu soudního vystěhování, který zapříčinil bývalý 
partner, který okrádal respondenta o finance, byl závislý na výherních automatech.

Zhodnocení spolupráce uživatele bývalým klíčovým pracovníkem (201)
Respondent uvádí, že ačkoliv uživatelka na schůzky docházela, nebývala na  ně připravená. 
Stávalo  se  tedy,  že  uživatelka  nezajistila  na  schůzky dostatečné  podklady (např.  koncept 
dopisu na OSPOD), odůvodněním bylo, že přípravu sama nesvede. Jako problematické se 
ukázalo časté  přehodnocování  priorit  a  osobních cílů  uživatelky (studium, jiné ubytování, 
najít zaměstnání a naučit se anglicky). Dokázala se jen krátkodobě zaměřit na některý z cílů. 
O svých plánech spíše jen hovořila. Výživné se jí podařilo odesílat jen na 1 dítě. Po uzavření 
pracovní smlouvy (veřejně prospěšné práce),  začala mít  uživatelka absence na schůzkách. 
Ubytovnu si našla sama.
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1.4. Karta 104
a) Výpis z dokumentace, respondent 104 ze souboru 1
pohlaví : muž
věk: 43 (produktivní)
délka bezdomovectví dle rozhodného období: nad 5 let / (dle respondenta 104, do 5 let)
návrat z komerčního ubytování do azylového domu proběhl  v kategorii do 7-9 měsíců  po 
odchodu.
délka posledního pobytu v azylovém domě v CSSBB 402 lůžkodnů
délka pobytu v azylovém domě do posledního odchodu celkem v CSSBB  402 lůžkodnů
počet pobytů v azylovém domě do posledního odchodu v CSSBB  1x
další služby v CSSBB, noclehárna: 137 nocí, nízkoprahové denní centrum

Tab. 8 Výpis z dokumentace respondenta 104 ze souboru 1

Legenda viz. Tab. 5

Průběh služby dle dokumentace
Průběh služby v období prvních 6 měsíců byl výhradně zaměřen na vykonání trestu obecně 
prospěšných  prací  (200  hodin)  a  následného  výmazu  z rejstříku  trestů.  Trest  se  podařilo 
vykonat do 2 měsíců po nástupu do azylového domu, k zahlazení trestu došlo až po dalších 4 
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R: 104 Výpis z dokumentace uživatele z posledního pobytu v azylovém domě
smlouva AD Platba Individuální plánování

od-do předběžný cíl Zp. T. cíl V. kroky V. P. další dokumenty

B A A Výmaz z rejstříku trestů N 8 (výmaz RT až 2/2011)

A 7

A 3

Najít si zaměstnání B A A 4

Najít si zaměstnání B A Najít zaměstnání A A 9

A 9

A N 1

A 3

B A A A 2

B N

26.7.2010- 
26.10.2010

Odpracovat trest 
OPP a následně si 
najít zaměstnání

Intenzivně hledat 
zaměstnání

Chodit na pracovní  
pohovory
Spolupráce s úřadem 
práce – sám kontaktovat 
zaměstnavatele

27.10.2010-
27.1.2011

Průběžné informování 
sociální pracovnice, 
předkládat seznamy 
oslovených pracovních 
míst

28.1.2011-
30.4.2011

Sám hledat zaměstnání, 
inzerce, internet, 
spolupráce s úřadem 
práce
Chodit na pracovní  
pohovory

Najít si nové,stálé 
zaměstnání na HPP

Nová registrace na úřadu 
práce
Sám hledat zaměstnání, 
inzerce, internet, 
spolupráce s úřadem 
práce

1.5.2011-
1.7.2011

Najít si zaměstnání 
na hlavní pracovní 
poměr

Hledat vhodné 
finančně dostupné 
ubytování

Informování sociální 
pracovnice

Výzva za neuhrazení 
elektrospotřebiče v AD
Kopie pracovní smlouvy, prac. 
Poměr od 6.8.2011-31.12.2011)

2.7.2011-
30.9.2011

najít si jiné vhodné 
ubytování

 Výpověď smlouvy AD  k 1.9.2011 
(původně smlouva do 2.10.2011) 
smlouvu vypověděl respondent. 
Dluh za ubytování v AD 1399,-Kč



měsících, a to až po upozornění probační a mediační služby. (Bylo zjištěno, že se k soudu 
nedostala zpráva o vykonání trestu,  do měsíce tedy došlo k nápravě a trest  byl  zahlazen.) 
Respondent 104 měl do té doby stíženou možnost získat zaměstnání (vyžadován čistý rejstřík 
trestů),  přesto se mu podařilo rozjednat 2 pracovní místa. V dalším běhu navázal s jednou 
firmou spolupráci (brigády)  a u druhé nastoupil.  Druhé zaměstnání bylo nestabilní,  rozsah 
skutečné pracovní doby určoval zaměstnavatel. Následně se podařilo najít trvalé zaměstnání 
i s ubytováním. Měsíc před koncem pobytu vznikl respondentovi 104 v azylovém domě dluh 
90,-Kč,  (ponížený  doplatek  na  bydlení)  respondent  104  se  zavázal  do  konce  aktuálního 
měsíce dluh uhradit, k úhradě nedošlo. Zbylá část dluhu vznikla až po odchodu respondenta z 
azylového domu, snížení doplatku na bydlení (platba chodila zpětně, na základě předložených 
odůvodněných nákladů). Celková dlužná částka 1399,-Kč. Cíle respondenta 104 se podařilo 
naplnit.

Zhuštěné zápisy z rozhovorů viz. Příloha 9 – respondent 104 a Příloha 13 – respondent 203

Názory na problematiku návratů (104)
Respondent byl přesvědčen, že k návratům nedochází, a proto zaujal stanovisko až po delší 
úvaze,  vycházel ze své zkušenosti. Typoval, že příčinou může být snížení finančního příjmu 
z důvodu pracovní neschopnosti, jako tomu bylo v jeho případě. Respondentovi bylo sděleno, 
že se vrací mnohem širší okruh osob, například lidi v invalidním důchodu. Pro respondenta 
tato informace  vyzněla  překvapivě:,,Opravdu? To jsem nevěděl, to nechápu. Vždyť ty by měli  
být ve výhodě,...“ U těchto osob pak typoval, že důvodem může být neschopnost finančního 
hospodaření: ,,...neuměj zacházet s penězma, když někdo utratí všechno na začátku měsíce,  
pak je to těžký.“.Respondent uvedl, že v případě hrozby ztráty ubytování se lze obrátit na 
městský úřad: ,,...na sociálku za specialistou.“, neziskový sektor nejmenoval.

Důvod odchodu z azylového domu do komerčního bydlení (104 a 203)

(104)  Respondent  odešel  z azylového  domu  na  vlastní  žádost,  získal  zaměstnání  a 
zaměstnavatel mu nabídl podnikovou ubytovnu:  ,,No říkal jsem si, že když jsem si našel tu  
práci, že bych měl odejít,...“.  Dalším jeho motivem byla potřeba osamostatnit se: ,,Taky jsem 
se  chtěl  postavit  už  na  vlastní  nohy.“  Důvodem  k odchodu  bylo  i uvolnit  své  místo 
v azylovém domě dalším potřebným lidem: ,,...abych uvolnil místo někomu potřebnějšímu...“. 
Nakonec vyjádřil pochyby, zda se s odchodem neunáhlil: ,,Možná že jsem odešel moc brzo,...  
ona mi říkala  moje sociální  pracovnice … ať  s tím ještě  počkám“.  Respondent  uvedl,  že 
v individuálním  plánu  měl  vše  potřebné  vyřešeno:  ,,...Chtěl  jsem  najít  práci  a  tu  jsem 
našel....“

(203) Respondent uvedl, že uživatel získal zaměstnání i s ubytovnou, kterou mu první měsíc 
zaměstnavatel  proplatil,  a posléze  provedl  srážku  ze  mzdy.  Individuální  plán  byl 
dořešen: ,,...měl tam odpracování OPP, čistý trestní rejstřík,  najít  si  zaměstnání a najít  si  
bydlení.“ Uživateli se podařilo naplnit všechny cíle.

Průběh v komerčním ubytování (104)

Volný čas byl věnovaný odpočinku, především spánku pro fyzickou náročnost zaměstnání. 
Respondent uvedl, že běžně vykonával 18-24h směny. Stávalo se, že se z práce vracel i po 3 
dnech: ,,...do práce v pátek a vracel jsem se z ní až v pondělí, tejdně se pracovalo běžně sto  
deset hodin.“ Přestože následovaly dny odpočinku, nedokázal se zregenerovat: ,,...převáže 
jsem spal, byl jsem dost vyčerpanej z tý práce a ta únava furt rostla“. Čas trávil i sledováním 
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televize a mnoho  volna ho stály i návštěvy různých lékařů. Zdravotní stav se mu rapidně 
horšil. Zhoršení  připisuje mnohahodinovým směnám, především práci v noci. Už delší dobu 
na sobě pozoroval příznaky:  ,,Sedm měsíců jsem to přecházel, když se mi chtělo v práci spát,  
tak na prášky, který jsem bral, jsem pil kafe a to se nesmí,  občas se mi proto rozbušilo srdce a  
nemohl  jsem  se  nadechnout,  pak  jsem  dýchal  moc  rychle,  ale  dusil  jsem  se,  to  se  furt  
zhoršovalo, nemohl jsem třeba z ničeho nic hejbnout rukou a nohou a půlka hlavy jako by  
nebyla ani moje. Každou chvíli si pro mě jela sanitka, dokonce si pro mě přijeli dvakrát i  do 
práce.“ Další část volného času byla věnovaná návštěvám jeho příbuzné, a to tetě, občas zašel 
do  hostince.  Kontakt  s lidmi  z azylového  domu  hned  po  odchodu  do  ubytovny  přerušil. 
S penězi vyšel, výplata byla 9.000,-Kč, z toho 4.200,-Kč stála ubytovna a 4.800,-Kč zbylo. 
Rozvrhl si zůstatek, aby vyšel do konce měsíce, průběžně si kupoval stravu a každý měsíc si 
i koupil nějaké oblečení, výjimečné byly menší útraty v hostincích. :,,sice to bylo jen tak tak,  
zaplatil jsem nájem a  asi čtyryapůl mi zbylo, to je pohoda. Koupil jsem si z toho jídlo a ještě  
kolikrát i něco na sebe. Naštěstí nekouřím, takže jsem v pohodě vyšel.“

Negativa komerčního ubytování (104)

Respondent  vyprávěl  o chodu  ubytovny  bez  negací,  avšak  v průběhu  rozhovoru  nastaly 
momenty,  kdy seznal  určité  nespokojení.  Nejvíce  byly  na  překážku  předem nevyjasněná 
pravidla  a   překotná rozhodnutí  majitele,  kde např.  majitel  ubytovny vyžadoval  po všech 
složit tentýž den poplatek za ubytování, aniž by informaci oznámil s dostatečným předstihem: 
,,...přišel jsem na ubytovnu od doktora a tam visela cedule, ať všichni zaplatí do desíti do  
večera.“ Další nespokojenost souvisela se systémem kontrol pokojů, které zásadně probíhaly 
v nepřítomnosti ubytovaných. Respondent má podezření, že byly kontrolovány i jejich osobní 
věci: ,,...  kontroloval nás údržbář, když jsme byli   v práci....kolega mi říkal, že mu šel do  
batohu,  měl  ho  rozhrabanej,  on  to  poznal,....ty  kontroly  by  mi  už  vadily...“  Dále  měl 
rozporuplný postoj k limitování množství věcí na pokoji, a vyjádřil nespokojenost, když chtěli 
na pokoji odebrat jeho skříň s argumentem, že 1 skříň je pro 2 osoby dostačující. S pravidly 
z domovního řádu byl  seznámen až  v průběhu ubytování:  ,,...dali  mi  klíče  a  bydlel  jsem,  
dozvídal jsem se všechno až postupně,....když jsem tam nějakou dobu bydlel, tak nám dali  
podepsat, že budou ty kontroly pokojů, tak jsem to podepsal.“  Naopak pochvalně se vyjádřil 
k předchozímu pobytu v azylovému domě: ,,tady člověk ví, co má čekat.“

Důvod návratu z komerčního ubytování (104 a 203)
(104)  Respondent  se  stal  dočasně  práce  neschopným,  jeho příjem tak  klesl  na  5.800,-Kč 
(nemocenská), ubytovna stála 4.200,-Kč. Z počátku situaci zvládal, ale se zbytkem peněz bylo 
obtížné vystačit.  Mnoho peněz investoval do častých hospitalizacích v nemocnici,  návštěv 
lékaře a pohotovosti, na živobytí mu již nezbývalo, a proto se dohodl s majitelem ubytovny, 
že odejde: ,..,Z tý ubytovny jsem odešel, nemohl jsem si ji už dovolit.“ Vzhledem k tomu, že 
jej  čeká  plánovaná  3  týdenní  hospitalizace,  jiné  ubytování  si  zatím  nezajišťoval.  Po 
hospitalizaci bude žádat o přijetí do azylového domu v CSSBB a následně vyřizovat invalidní 
důchod, pak je v plánu vrátit se do zaměstnání. Zatím využívá noclehárnu v CSSBB: ,,Tady se 
můžu poradit a byl jsem tu spokojený.“, využil služby také u jiného poskytovatele (v Naději), 
ale tam nebyl spokojen kvůli mentalitě uživatelů ,,...jiná liga,... jako by brali drogy a chovají  
se dost arogantně, člověk se tam bojí.“

(203) Respondent  vznesl  domněnku,  že  návrat  uživatele  byl  možná  způsoben  ztrátou 
zaměstnání, a následnou ztrátou ubytování: ,,: ..., je možné, že přišel o práci a tím pádem i o  
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ubytování.“

Východiska pro stabilizaci bydlení (104 a 203)

Respondent vidí jako východisko zvýšit  si příjem, tj.  návrat do zaměstnání, až mu skončí 
pracovní  neschopnost  a  vyřízení  invalidního  důchodu.  Také  by  uvítal  adekvátní  zátěž 
v zaměstnání,  nejvýše 12hodinnové směny:  ,,  ... maximálně dvanáctky,  a  nejvíc  by  se  mi  
líbilo, kdybych chodil pondělí až pátek na osm hodin a sobota, neděle, klid...“  Respondent 
svůj zdravotní stav vnímá také jako překážku, protože nemůže kvalitně a spolehlivě odvést 
svou práci: ,,... klientům ručíme za to, že objekt bude hlídanej a když sloužím sám, odveze mě  
v noci sanita, tak je to místo nezajištěný...“ Zdravotní stav mu byl vždy překážkou pro získání 
zaměstnání  (neurologické  problémy,  panická  porucha,  porucha  rovnováhy  a  částečná 
nedoslýchavost).

(203) Respondent  označil  východisko  globálně.  Řešení  shledává  v zavedení  dostupného 
bydlení, tj. sociálních bytů a intenzivní spolupráce ubytoven s úřady práce: ,,Asi kdyby byli  
k dispozici  sociální  byty  a  nebo aby  ubytovny  lépe  spolupracovali  s úřady práce  ohledně 
proplácení ubytování.“  Respondent také uvedl,  že nejdříve byl překážkou pro zařazení do 
společnosti  uložený  trest  obecně  prospěšných  prací,  který  vnímal  jako 
nespravedlivý: ,, ...neúmyslně poškodil výtah, který se s ním zasekl a bylo to vyhodnoceno  
jako úmysl.“  Trest byl řádně vykonán.
Další informace o respondentovi (104)
Respondent se poprvé ocitl bez přístřeší v roce 2006. Do té doby byl s družkou, jejich vztah 
trval 13 let.  Během rozhovoru sdělil,  že to nebylo jednoduché soužití,  družka z toho 9 let 
nepracovala a žádnou práci si neudržela. Musel ji živit a platit 2 byty (v Praze ubytovnu a její 
byt v Ústí). Po jejich hádce, po které definitivně ukončili vztah (rok 2006), jel z ubytovny, kde 
bydleli,  výtahem, ten se zasekl.  Respondent zpanikařil a kopal do dveří,  aby se vyprostil.  
Nakonec to bylo klasifikováno jako trestný čin poškození majetku a naúčtovaná škoda byla 
20.000,-Kč, měl tak záznam v rejstříku trestů a proto byl také ztížen přístup k pracím. Družka 
odešla za Prahu do svého bytu a jeho z ubytovny vyhodili, kvůli škodě na výtahu.
Respondent vidí začátek svého bezdomovectví ale mnohem později, a to v roce 2009. Usnul 
v autobuse a byl okraden, přišel tak o veškeré doklady. V té době se živil příležitostnou prací, 
kterou mu zprostředkovávaly agentury.  Bez dokladů se značně ztížil přístup k těmto pracím. 
Příčinou ztráty bydlení byl tedy pokles příjmu způsobený absencí dokladů. V té době žil sám 
na ubytovně.  Doklady se snažil  vyřizovat  od samého začátku.  Byl  dohodnutý s rodiči,  že 
přijedou  z Moravy  do  Přerova  na  městský  úřad  a  dosvědčí  jeho  totožnost,  pro  vyřízení 
dokladů. Rodiče ale nepřijeli. S doklady mu později pomohl sociální kurátor v Praze: ,,...Byl  
jsem dlouhou dobu bez  dokladů ….S dokladem mi pomohl až  pan Pěnkava.“  Co se týče 
rodiny, je s ní  v kontaktu,  ale necítí  v ní  oporu: ,,...Odešel jsem po vojně a už se nevrátil  
,...často mě odsuzují.“ uvádí,  že ani prostory neumožňují,  aby bydlel u tety v Praze,  nebo 
u rodičů na Moravě: ,,... Nahoře bydlí sestra a z mýho pokoje už dávno udělali kuchyni. Nešlo  
by tam bydlet,  možná jen nouzově pár dnů.“  Také za sebe cítí zodpovědnost: ,, Musím se  
o sebe postarat sám,..“ 
V době posledního komerčního ubytování činil měsíční příjem z hlavního pracovního poměru 
9.000,-Kč,  v době  pracovní  neschopni  pobíral  pak  nemocenskou  5.800,-Kč.  Délku  svého 
pobytu na ubytovně odhadl na 7-8 měsíců.

Zhodnocení spolupráce uživatele bývalým klíčovým pracovníkem (203)
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Respondent se vyjádřil kladně ke spolupráci. Uživatel pravidelně docházel na jejich setkání a 
přistupoval  aktivně  k řešení  své  situace,  dělal  tak  rychlé  pokroky.  V průběhu  spolupráce 
postupně  dosáhl  všech  cílů,  které  si  stanovil,  přestože  nastaly  komplikace  s výmazem 
v rejstříku trestů, které mu bránily k dalšímu vývoji:  „....Selhal ale stát, kdy soud na jeho  
výmaz zapomněl a proto se mu prodloužil pobyt na azylovém domě.“
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1.5. Karta 105
a) Výpis z dokumentace, respondent 105 ze souboru 1
pohlaví : muž
věk: 50 let (produktivní)
délka bezdomovectví dle rozhodného období: nad 5 let
návrat z komerčního ubytování  do azylového domu proběhl  v kategorii  do 3 měsíců  po 
odchodu.
délka posledního pobytu v azylovém domě v CSSBB 85 dní
délka pobytu v azylovém domě do posledního odchodu celkem v CSSBB   531 dní
počet pobytů v azylovém domě do posledního odchodu v CSSBB  3x
další služby v CSSBB, noclehárna:  2 noci, nízkoprahové denní centrum

Tab. 9 Výpis z dokumentace respondenta 105 ze souboru 1

Legenda viz. Tab. 5
Průběh služby dle dokumentace
Průběh služby korespondoval s individuálním plánem. Spolupráce byla zaměřena na získání 
zaměstnání. Respondent 105 se k pomoci  ze strany sociálního pracovníka stavěl odmítavě, 
trval  na  samostatném  zajištění  práce,  bez  pomoci  (na  pracovní  místo  respondent  105 
telefonoval jen 1x, inzerát mu vyhledal sociální pracovník). Od sestavení individuálního plánu 
začal  respondent  105  zpochybňovat  cíl,  který  si  stanovil,  s přesvědčením,  že  souběh 
zaměstnání s invalidním důchodem není možný a uváděl i další překážky. Zpochybňoval také 
informace  podané  sociálním  pracovníkem.  Respondentovi  105  tedy  byla  doporučena 
konzultace na České správě sociálního zabezpečení. Se sociálním pracovníkem se mezitím 
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R: 105 Výpis z dokumentace uživatele z posledního pobytu v azylovém domě
smlouva AD Platba Individuální plánování

od-do předběžný cíl Zp. T. cíl V. kroky V. P. další dokumenty

O A Najít si práci N N 1

A 2

A 2

26.10.2011-
19.1.2012

Najít 
zaměstnání 
odpovídající 
zdravotnímu 
stavu

poskytnout dostatečný 
prostor pro zvládnutí 
schůzek se sociálním 
pracovníkem, naučit se 
plánovat svůj čas (např. 
diář)

K 19.1.2012 výpověď od 
smlouvy AD na žádost 
uživatele (původně smlouva 
do 31.1.2012)

mapování překážek a 
hledání potenciálu

Výzva za nedostavení se na 
schůzku

hledání zaměstnání 
(sledování tisku a se 
sociálním pracovníkem na 
internetu vyhledávání 
zaměstnání)

Žádost respondenta o 
přesunutí schůzky
Mapování překážek v 
zaměstnání, potenciál/ v 
čem je dobrý a mapování na 
téma ,,Co mě nervuje“
Upozornění za nevhodné a 
nepřípustné jednání k 
zaměstnanců CSSBB
Zrušení schůzky se 
sociálním pracovníkem



spolupráce  zaměřila  na  mapování  překážek,  potenciálu  v zaměstnání  a  postoj  k autoritám. 
Celý  průběh  služby  prolínaly  také  rozhovory  k tématu  dodržování  domovního  řádu 
v azylovém domě,  se  kterým byl  respondent  105 často  v rozporu.  Jednalo  se  o nevhodné 
jednání  k zaměstnancům  CSSBB,  (urážky,  obviňování  zaměstnanců  z krádeží   majetku 
CSSBB,  natáčení  zaměstnanců  na  video,  výhrůžky).  V poslední  etapě  pobytu  vynechával 
schůzky se sociálním pracovníkem. Respondent 105 opustil azylový dům na vlastní žádost. 
Cíl najít práci se nepodařilo naplnit.

Zhuštěné zápisy z rozhovorů viz. Příloha 10 – respondent 105 a Příloha 11 – respondent 201

Názory na problematiku návratů (105)
Respondent označil za hlavní příčinu odchodů z komerčního bydlení problematické soužití na 
ubytovnách  s cizinci,  a  to  se  Slováky,  Ukrajinci,  Rusi  a  Moldavany.  Uvádí,  že  cizinci 
konzumují alkohol a neakceptují soukromí ostatních: ,, ...Jenom chlastaj a nekoukaj, že někdo 
chce klid  a člověk pak radši  odejde....“  V opilosti  pak cizinci  vyvolávají  konflikty a  jsou 
původci  fyzických potyček:  ,,...maj  blbý keci  a pak jsou v sobě.  Klidně na Vás vytáhnou 
nůž....“ Dle slov respondenta se jedná na každé ubytovně o jiný počet: ,,... je jich tam různě.  
Oni se srocujou. Nejdřív tam jsou třeba tři a pak volaj ostatním, a ty se tam potom taky  
nastěhujou....“ Dalším důvodem bývá vysoká cena ubytoven: ,,...všude to stojí skoro pět tisíc,  
a  to  nikdo  neutáhne.“  Respondent  neměl  přehled  o možnostech,  kde  by se  mohli  bývalí 
uživatelé poradit ve chvíli, kdy jim hrozí ztráta bydlení: ,,...To já nevím, já mám svůj telefon,  
podívejte se, a tam si takhle všechno vždycky najdu sám....“ Naopak znal sociální služby pro 
osoby bez přístřeší, které sám někdy využil (Naděje, azylový dům Skloněná), o nich hovořil 
ale v jiné souvislosti. Uvedl, že každý, komu končí ubytování si jiné komerční hledá sám bez 
pomoci.

Důvod odchodu z azylového domu do komerčního bydlení (105 a 201)

(105)  Respondent uvádí, že důvodem byla potřeba změnit prostředí, pro psychicky náročné 
prostředí v azylovém domě:  ,,  Potřeboval jsem si pročistit  hlavu, měl už jsem tady z toho 
našponovaný nervy...“ Individuální plán při odchodu z azylového domu nepovažoval za úplně 
dořešený:  ,,.... V jakým rozmezí  se  to  podařilo  vyřešit,  nevím.  Práci  potřebuju,  ale  s tím 
invalidním důchodem to není jednoduchý. Teď jsem byl v job klubu na tý Movskevský na to  
místo, jak jsem tam volal ještě od Vás a oni mi řekli, že invalidní důchodce nechtějí...“  Při 
rozhovoru  bylo  respondentovi  sděleno,  že  tam bude  voláno  z důvodu  vyjasnění  pro  jaké 
cílové  skupiny  je  tedy  projekt  určen,  dle  reakcí  respondenta  bylo  znatelné,  že  si  toto 
nepřeje: ,,...To není potřeba, nechali si na mě telefon a jak něco bude, tam mi zavolají...Mně  
věřit můžete. Co říkám, je pravda...“ 

(201) Respondent uvedl, že uživatel  vypověděl smlouvu o poskytnutí sociální služby sám. 
Oznámil,  že  odchází  do  ubytovny.  S azylovým  domem  byl  delší  dobu  nespokojený  a 
k zaměstnancům se začal chovat nevhodně (urážky, veřejné obviňování z krádeží), ke konci 
pobytu přestal akceptovat domovní řád, vyjadřoval nesouhlas s pravidly azylového domu.

Průběh v komerčním ubytování (105)

Pravidla  na  ubytovně nebyla  vnímána jako omezující:,,...Nebylo  tam zakázáno skoro  nic.  
...Klíče měl každej svoje, nemusely se odevzávat jako tady.,, Večerka byla od 22:00: ,,...ale 
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tam se to tak nebralo...“ Ubytovna respondentovi celkově vyhovovala, pochvaloval si, že byla 
i v blízkostí  příroda.  Návštěvy  bylo  možné  uskutečnit  kdykoliv,  jen  je  bylo  potřeba  při 
příchodu  nahlásit.  Kontroly  pokojů  neprobíhaly,  respondent  ale  nevylučuje,  že  ostatním 
prohlídky možná dělali. Ocenil, že si mohl na zeď vyvěsit plakáty: ,,... já si to rád vždycky  
zařídím  podle  svýho...“  Odložení  splatnosti  za  ubytování  bylo  maximálně  o  1-2  dny, 
výjimečně déle: ,,...Museli by  toho člověka znát delší dobu...“ Při porušení pravidel majitel 
dotyčného 2-3x upozorní a posléze následuje výpověď. Alkohol je tolerovaný, což respondent 
vnímal jako negativum. Po odchodu z azylového domu zůstal s některými uživateli CSSBB 
nadále  v kontaktu:  ,,... ale  jen  s  těma,  na  který  se  můžu  spolehnout.“,  nejčastěji  se 
kontaktovali  přes  telefon,  občas  se  sešli.  Stravu  si  respondent  nakupoval  na  celý  měsíc 
dopředu, kupoval si do zásoby levnější suroviny a to těstoviny, cibuli, olej: ,,...Žil jsem celej  
měsíc na těstovinách, k tomu olej, cibuli a furt dokala tyhle jídla. Dá se to nějakej čas, ale  
pak Vám to ani nechutná, tak pak pár dnů třeba nejíte.“ 

Negativa komerčního ubytování (105)

Jako problematické bylo umístění ubytovny v odloučené oblasti: ,,...nic tam není, nic Vás tam  
nedrží...“ Za negativum byl také označen vliv aktuálně ubytovaných osob na výběr zájemců 
o ubytování.  Respondent  uvedl  příklad  jedné  ubytované ženy,  která  zabránila  nástup  jeho 
známého na ubytovnu, podařilo se ji přesvědčit majitele, ať ho neubytovává. Nyní se obává 
se, že i jemu by znemožnila nástup na ubytovnu. Dalším negativem byla přílišná tolerance 
alkoholu: ,,... Já jdu na vrátnici, tam jim to tam řeknu a ono jim je to jedno. Řeknou, najděte  
si  jinou  ubytovnu!  Jde  jim  jenom  o prachy....“  Negativně  byla  vnímána  i vysoká  cena 
ubytoven a nevyplácení vratek za ubytování při skončení pobytu ze strany ubytovaného, dále 
bylo zmíněn problém konfliktního soužití s cizinci.

Důvod návratu z komerčního ubytování (105 a 201)
(105) Respondent uvedl, že z ubytovny odešel z důvodu financí: ,,...Není šance vyjít. Zaplatil  
jsem  si  ji  na  jeden  měsíc  a  to  pak  nevyjdete...“  Pomoc  při  odchodu  z ubytovny 
nevyhledal:  ,,...Hledal  na  internetu  v mobilu...“, ale  všude  jej  odradila  vysoká 
cena: ,,...Ubytoven je mraky, ale ceny jsou vysoký...“ Po odchodu odešel do azylového domu 
(Skloněná), tam byl 1 měsíc, protože ubytování je na pmezenou dobu. Respondent uvedl, že 
se vrátil právě do CSSBB z důvodu přijatelného prostředí na pokojích v azylovém domě mu 
vyhovují 2-3 lůžkové pokoje. „Tady to docela ujde.... na Naději jsou jiný podmínky, tam jsou  
po deseti lidech a tady po dvou až třech, a to jde, to je pro mě přijatelný.“

(201)  Respondent uvádí, že uživatele přivedly zpět vazby na jinou uživatelku, která se také 
vrátila  z ubytovny.  K této  osobě  má  blízký  vztah.  Druhým  důvodem  je  jistota  známého 
prostředí CSSBB, které je uživatel zvyklí využívat.

Východiska pro stabilizaci bydlení (105 a 201)

(105) Respondent  nemá  rodinu,  na  kterou  by se  mohl  obrátit.  Pro  stabilizaci  by  nejvíce 
pomohlo vyřešit  psychický stav,  na který pobírá  důchod.  Jeho psychické onemocnění  mu 
brání udržet si zaměstnání: ,,...Já si najdu práci, ta mi bude vyhovovat a jak jsem na tom  
psychicky,  tak  to  nezvládnu  a  nakonec  přijdu  o práci  a  i o důchod....“  S psychiatrem 
spolupracuje delší dobu a považuje ho za styčnou osobu, na kterou je spolehnutí. Respondent 
vidí  komplexní  řešení  založit  ubytovnu pro osoby s nízkými příjmy: ,,...Spíš by to  chtělo  
ubytovny pro sociálně slabší.“ K zavedení terénního programu na ubytovnách nezastal jasné 

70



stanovisko.

(201) Za problematickou oblast byla označena neschopnost soužití způsobená povahovými 
rysy uživatele, a to citová oploštěnost, agresivita s potencí násilnického jednání a neschopnost 
sebereflexe. Uživatel byl označený respondentem za schopnou osobu, která dokáže hospodařit 
se  svými  financemi  a  nepotřebuje  vedení  sociálního  pracovníka.  Vzhledem  k tomu,  že 
uživatel využívá azylový dům jako finančně dostupné bydlení, východiskem by mohlo být 
vyrovnaná cen azylového domu s cenou ubytovny. Nejvíce by však pomohl vyšší finanční 
příjem uživatele.

Další informace o respondentovi (105)
Příjem respondenta byl 7661,-Kč (invalidní důchod), 4060,-Kč stálo ubytování na měsíc, a 
dalších  500,-Kč byl  poplatek  za lednici  s televizí.  Respondent  uvedl,  že  invalidní  důchod 
pobírá od 15 let „...důchod, mám už ho od patnácti.“, na závěr rozhovoru uvedl, že invalidní 
důchod pobírá od 36 let  ,,(201)Kdy jste dostal ten důchod? … (105)Jeden rok po výkonu  
trestu.“ Respondent uvedl, že je bez přístřeší od 18 let, vyrůstal v dětském domě. Když nabyl 
plnoletosti, musel odejít, bylo mu doporučeno vyhledat svou rodinu, kterou, jak uvedl, neznal. 
Adresu  bydliště  rodiny  obdržel  při  odchodu  z dětského  domova.  Po  příjezdu  do  rodiny 
přehodnotil situaci a záhy odjel: ,,....Když mi bylo osmnáct, tak mě poslali domů, dostal jsem  
na lístku  napsanou adresu,  nevěděl  jsem ani  pořádně,  kam mám jet.  Tu rodinu jsem ani  
neznal. Tak jsem tam přijel, ale když jsem viděl, jak tam žijou, tak jsem hned odjel.“ Posléze 
hledal  zaměstnání,  které  se  mu  podařilo  sehnat,  pak  si  zajistil  ubytovnu.  Ve  22  letech 
nastoupil  do výkonu trestu,  13 let  trvalo odnětí  svobody.  Po výstupu využil  azylový dům 
(Skloněná), který mu doporučil sociální kurátor, pak už využíval převáženě noclehárny: ,, Šel  
jsem na Skloněnou na tři měsíce a pak už jsem byl jen po lodích a tak. Po výkonu trestu byl 3 
roky zaměstnán v kuchyni, situaci následně zkomplikoval zdravotní stav (kýla) a po  operaci 
se už do zaměstnání nevrátil, pracoval už jen brigádně u bezpečnostních agentur. Uvedl, že 
největší překážkou pro získání zaměstnání byl záznam v rejstříku trestů: „...Pak mě blokoval  
deset  let  rejstřík....to  všechno  byly  brigády,  protože  oni  nejsměj  brát  na  hlavní  pracovní  
poměr, když máte rejstřík....“

Zhodnocení spolupráce uživatele bývalým klíčovým pracovníkem (201)

Uživatel  označil  za  východisko  řešení  své  situace  získat  zaměstnání.  Ke  spolupráci  se 
sociálním pracovníkem se stavěl odmítavě s odůvodněním, že si práci zajistí sám. Spolupráce 
se  tedy z počátku  zaměřila  na  oblasti  postoje  k autoritám, definování  limitů  a  potenciálu 
s ohledem na výběr a udržení se v zaměstnání. Posléze došlo na samotné hledání zaměstnání. 
Uživatel  často  cíl  najít  zaměstnání  negoval.  Byl  přesvědčen,  že  je  na  pracovním  trhu 
diskriminován  kvůli  romskému  původu  a  invaliditě.  V případě  nástupu  do  zaměstnání 
poukazoval  na  problematiku  nedodržování  pracovně-právních  norem  samotnými 
zaměstnavateli, hrozby odebrání invalidního důchodu a bosingu na pracovištích. Zdráhal se 
zatelefonovat na inzerát,  kde nabírali na pozici hlídače osoby v invalidním důchodu, i když se 
jednalo o jím preferovanou profesi. Při odchodu do komerčního bydlení se nepodařilo cíl najít 
si zaměstnání naplnit.
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2. Vyhodnocení výzkumu u respondentů ze souboru 1

Podkladem pro vyhodnocení byly zhuštěné zápisy z rozhovorů (viz přílohy 6-10) a tzv. karty 

uživatelů. 

Rozhovory  s respondenty  ze  souboru  1  probíhaly  v období  4.6.2012  –  18.6.2012. 

Rozhovorů se zúčasnilo 5 osob.  Předběžný souhlas k rozhovorům dalo 6 osob. Rozhovory 

probíhaly v kancelářích v CSSBB a 1 rozhovor proběhl v terénu (na ulici). 

Názory na problematiku návratů

Graf 3. Názory na problematiku návratů

zdroj: vlastní výzkum

Každý z respondentů uvedl více příčin. 4 respondenti uvedli, že příčinou návratů jsou 

ekonomické důvody (3x vysoké ceny komerčního bydlení a 1x pokles finančního příjmu, 

např. nemocenská),  2 respondenti uvedli, že důvodem je nedostupnost větších obchodů 

s levnějšími  potravinami  v okolí  levných  ubytoven, 3 respondenti  vidí  příčinu 

v problematickém soužití  na  ubytovnách,  uvádí,  že  spory vyvolávají  především cizinci 

z východního  bloku  (konzumují   alkohol,  chovají  se  agresivně,  aj.),  2  respondenti  se 

domnívají,  že  návraty  mohou  být  způsobené  nastavenými  pravidly  na  ubytovnách, 

1 respondent  se  domnívá,  že  příčinou  bývá  zasednutí  vedoucího  ubytovny na 

ubytovaného a 1 respondent uvedl, že příčinou může být neschopnost jedince hospodařit 

s vlastními finančními prostředky. 
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4  respondenti  měli  přehled,  kam  se  lze  obrátit  v případě  hrozby  ztráty  ubytování, 

jmenovali  sociální  odbory na  městských úřadech a  z neziskového  sektoru  sociální  služby 

zaměřené na osoby bez přístřeší (2x kombinace neziskový sektor a sociální odbor, 1x pouze 

neziskový sektor a 1x pouze sociální odbor). Respondent, který nevěděl, kam by se mohl 

obrátit, měl přehled o pražských organizacích pro osoby bez přístřeší, hovořil o nich v jiné 

souvislosti. 4 respondenti se domnívají, že se při hrozbě ztráty ubytování nikdo nevyužije 

možnosti poradenství, svou domněnku opřeli o více důvodů  (1x z důvodu, že výpovědi 

z ubytovny  jsou  okamžité,  1x  nedůvěra  v  sociální  pracovníky  -  špatně  poradí,  arogantní 

jednání,  2x  osoby  nemají  momentálně  u  sebe  finanční  prostředky  na  zaplacení  jiného 

ubytování,  1x všichni si hledají sami jiné komerční ubytování, 1x laxní přístup ohrožených 

osob  ztrátou  bydlení)   a  1  respondent  neodpověděl  jednoznačně.  (Bylo  zjištěno,  že  4 

respondenti  nevyužili  možnosti  poradenství  v době  komerčního  ubytování  a  1  respondent 

využil. )

Důvod odchodu z azylového domu do komerčního bydlení 

3 respondenti uvedli, že jejich odchod  z azylového domu nebyl dobrovolný a 2 odešli na 

vlastní  žádost.  Dle  rozhovorů  se  sociálními  pracovníky  a  studia  dokumentace  bylo 

prokázáno, že 4 odchody byly dobrovolné a 1 skutečně nedobrovolný  (tento respondent 

uvedl,  že mu byl sankčně ukončen pobyt  v azylovém domě, ale rozhovorem se sociálním 

pracovníkem a  studiem dokumentace  bylo  prokázáno,  že  nebyla  sestavena  nová smlouva 

v azylovém domě, o čemž byl respondent informován ca 2 měsíce dopředu). 

73



Graf 4. Míra splnění cílů v individuálním plánu v porovnání s návratem

Zdroj: vlastní výzkum

Legenda:
Osa (Y) – splnění cílů v individuálním plánu v (%)
Osa (X) – časová pásma návratů respondenta po odchodu z azylového domu do komerčního bydlení zpět do 
CSSBB, pro každého respondenta je vyčleněn 1 sloupec. 

Ukázalo  se,   že  návratnost  je  ovlivněna  mírou  dosažení  cílů  v individuálním  plánu. 

Respondenti,  kterým se nepodařilo  100% naplnit  cíle  v individuálním plánu,  se  vrátili  do 

CSSBB v pásmu do 3 měsíců po odchodu,  oproti  tomu respondenti,  kteří  cílů  dosáhli  na 

100%, se vrátili mnohem později (1 respondent v pásmu 7-9 měsíců a druhý 10-12 měsíců). 

Subjektivní  vnímání  okolností  k odchodu  z  azylového  domu  (dobrovolnost, 

nedobrovolnost  odchodu neměla vliv na návrat).

Průběh v komerčním ubytování

Oblast volného času

Všichni respondenti uvedli, že se jim způsob trávení výrazně nezměnil, v 1 případě se 

objevilo téma nudy a v dalším případě respondent uvedl, že ve svém volném čase převážně 

odpočíval kvůli náročnému zaměstnání. 4 respondenti uvedli, že po odchodu zcela přerušili 

kontakt s bývalými uživateli z CSSBB, (1 z důvodu rozpoznání jejich špatných charakterů a 

nepsaného pravidla,  že po odchodu do komerčního bydlení jej  už mezi sebe nepřijmou, 1 

uvedl, že tyto lidi k ničemu nepotřebuje a další neměli potřebu je vyhledávat). 1 respondent 
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uvedl,  že  zůstal  s uživateli  CSSBB v kontaktu, scházel  se  s nimi  a  byl  i v telefonickém 

spojení.  Prokázalo  se,  že  způsob  trávení  volného  času  neměl  významný  vliv  na 

návratnost

Oblast hospodaření s financemi

3 respondenti uvedli,  že  s penězi nevyšli (po zaplacení ubytování jim zbývalo od 3.000 

-3.600,-Kč na měsíc, 1. respondent uvedl, že mu v případě potřebnosti finančně vypomáhal 

bratr a proto nikdy nepocítil nouzi) a 2 respondenti uvedli, že s penězi vyšli (ty hospodařili 

s částkou na živobytí ca 4.500,-Kč měsíčně.).  Oběma ale nakonec poklesl finanční příjem (1x 

z důvodu přechodu do nemocenské a 1x skončení hlavního pracovního poměru).  Prokázalo 

se,  že  vliv  na  návratnost  měla  finanční  částka,  kterou  měl  respondenti  na  živobytí. 

Osobám, kterým zůstala částka na živobytí ca 4.500,-Kč měsíčně se vrátily z komerčního 

bydlení po delší době. Oproti tomu osoby, které hospodařili s částkou ca do 3.600,-Kč se 

vracely mnohem dříve (do 3 měsíců).

Pravidla v komerčním ubytování (ubytovny)

Všichni respondenti uvedli, že pobyt na ubytovně se řídil domovním řádem. Při nástupu 

obvykle nedostali žádné informace o pravidlech ubytovny, výjimečně obdrželi zevrubné 

pokyny  např.  o vyhrazených  místech  pro  kuřáky.  S pravidly  ubytovny  se  tak 

seznamovaly až v průběhu. Stávalo se také, že dodržování domovního řádu se po všech 

nevymáhalo stejným způsobem a pobyt se ukončoval i za situace, které nebyly uvedené 

v domovním řádě. Opatřením při porušení bylo upozornění, pokuty ca od 500,-Kč – 10.000,-

Kč, až ukončení pobytu.  Výpovědi byly okamžité. Konzumace alkoholu byla povolená na 

všech ubytovnách,  což  vnímali  respondenti  negativně.  3  respondenti  uvedli,  že  probíhaly 

systematické kontroly pokojů za jejich nepřítomnosti, nahlíželo se i do jejich osobních věcí a 

2 respondenti uvedli, že takové kontroly neprobíhaly vůbec. Večerka vždy začínala od 22:00, 

důslednost dodržování večerky byla na jednotlivých ubytovnách různá, (1 respondent uvedl, 

že se po 22:00h nesměli ubytovaní navštěvovat mezi sebou na pokojích, jinak by jim byl 

ukončen pobyt). 2 respondenti uvedli, že bylo zakázáno ruční praní v umyvadlech. Na každé 

ubytovně platil návštěvní řád,  (2 respondenti uvedli,  že byl přísný zákaz všech návštěv,  1 

respondent uvedl, že čas návštěv každému limitovali dle oblíbenosti, 2 respondenti uvedli, že 
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návštěvy mohli přijímat kdykoliv bez omezení). Odložení splatnosti za ubytování šlo sjednat 

maximálně o 1-3 dny, jen výjimečně se majitel dohodl na delším odkladu.

Negativa komerčního ubytování

Graf  5. Negativa komerčního ubytování

Zdroj: vlastní výzkum

3  respondenti  negativně  vnímali  pravidla  ubytoven,  většinou  uváděli  více  negativ 

současně  tj. (3x  přílišná  tolerance  konzumace  alkoholu,  okamžité  výpovědi  z ubytování, 

nehlášené  kontroly  pokojů,  včetně  nahlížení  do  soukromých  věcí  v nepřítomnosti,  2x 

nemožnost ručního praní, 2x negativně vnímali neinformování o domovním řádu a dalších 

pravidlech ubytovny před nástupem, 1x nevystavení smlouvy, 2x nevypisování příjmových 

dokladů  při  úhradě,  1x  nemožnost  chovu zvířat). 4  respondenti  negativně také vnímali 

vystupování správce, jednalo se o nerovný přístup a nadřazené jednání  (nespravedlivě 

bylo  vnímáno  individuální  posuzovaní  porušení  domovního  řádu,  některým  byl  ukončen 

pobyt  a  jiným  jejich  jednání  tolerováno,  zasednutí  správce  na  některé  ubytované,  náhlá 

rozhodnutí). 4 respondenti označili za problematické i soužití na ubytovnách (mezilidské 

vtahy a konfliktní soužití s cizinci z východního bloku). 2 respondenti negativně vnímali 

nedostupnost  větších  obchodů  s levnějšími  potravinami  v okolí  levných  ubytoven  a  2 

respondenti  nekvalitní  zázemí  na  ubytovnách  (zima). Často  byla  vnímaná negativně 

vysoká  cena  ubytoven  a  v 1  případě  nevyplácení  přeplatku  za  ubytování  v případě 
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odchodu z ubytoven. 

Přestože  respondenti  vnímali  pobyt  na  ubytovně  negativně,  chodu  se  dokázali 

přizpůsobit. Jen ve 2 případech bylo důvodem odchodu z komerčního bydlení porušení 

domovního řádu a to pořízení nedovoleného elektrospotřebiče (teplomet). 1 respondent 

pobyt na ubytovně vnímal pozitivně, ačkoliv měl dílčí výhrady.

Důvod návratu z komerčního ubytování

2 respondenti ukončili pobyt  v komerčním bydlení z finančních důvodů (1 poklesl příjem 

– dlouhodobá nemocenská  a druhý nevystačil s financemi), 2 respondenti dostali výpověď 

z ubytovny  za  porušení  domovního  řádu  (přitápěli  si  vlastním  elektrospotřebičem) a 

1 respondent odešel z důvodu rozchodu s družkou. 

Graf 6. Důvody k návratu do CSSBB

zdroj: vlastní výzkum

Ve  všech  případech  byla  významným  důvodem  k návratu  do  CSSBB  finanční 

dostupnost sociálních služeb.  Ve 2 případech také respondenti  uvedli,  že  byly v CSSBB 

spokojeni s úrovní poradenství a přístupem zaměstnanců, 1 respondent uvedl, že také bylo 

i důvodem dispoziční uspořádání pokojů v azylovém domě, a to 2-3 lůžkové pokoje.

77

5

2

1

finanční dostupnost
spokojenost s kvalitou 
služby
vyhovující vybavení



Východiska pro stabilizaci bydlení

Graf  7 Východiska pro stabilizaci bydlení

Zdroj: vlastní výzkum

4 respondenti  vidí  východisko pro stabilizaci  bydlení  v získání nebo navrácení  se  do 

zaměstnání, a to z důvodu zajištění pravidelného finančního příjmu, 2 respondenti by také 

rádi splatili své dluhy. 1 respondent uvedl, že překážkou mu je ,,tmavá pleť“ a to jak pro 

získání zaměstnání, tak pro zajištění bydlení, uvedl, že působí nevěrohodně a je odmítán.  2 

respondenti potřebují bydlení s dostatečným soukromím, 1 respondent uvedl, že by mu 

mohl pomoci sourozenec větším finančním darem, nebo koupí bytu. (další  4 respondenti 

se  nemohou  ani  hypoteticky  spolehnout  na  svou  rodinu  (absence  rodinného  zázemí, 

rozvrácenost rodinných vztahů).

Z diskuze vyplynulo, že  3 respondenti by uvítali další spolupráci s terénním, případně 

bývalým  klíčovým  sociálním  pracovníkem.  Kontakt  by  upřednostnili  v prostředí 

komerčního ubytování. O takový typ spolupráce měly zájem jen ženy. Jejich představa je, 

že  by  měl  být  zaměstnanec  na  telefonu,  aby mu mohly kdykoliv  zatelefonovat.  Měl  by 

poskytovat  potravinovou  pomoc,  doprovody,  psychickou  podporu,  urovnávat  spory  s 

majitelem ubytovny a hledat kompromisní řešení, které by zamezilo okamžitým výpovědím 

z ubytoven,  případně  bývalým  uživatelům  azylového  domu  hledal  jinou  ubytovnu.  1 

respondent uvedl, že pobyt v azylových domech by měl být delší než 1 rok. 3 respondenti 

označili jako východisko vytvořit finančně dostupnou ubytovnu, buď pro sociálně slabé, 

nebo pro osoby bez přístřeší, 1 osoba uvedla, že by měl takovou ubytovnu vést profesionál, 
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který bude ke všem rovný a dbát na dodržování domovního řádu.

Další informace o respondentech

U všech respondentů byly  evidovány výrazné problémy v rodinném zázemí,  u většiny 

začalo bezdomovectví  po nabytí plnoletosti. 2 respondenti vyrůstali v adoptivní rodině - 1 

respondent uvedl, že byl náhradní matkou psychicky týrán a podrobován fyzickým trestům 

(na  ulici  od 17  let),  1  respondent  uvedl,  že  mu náhradní  matka  často  připomínala,  že  je 

adoptovaný, což v něm vyvolávalo rozporuplné pocity (na ulici od 18 let).  1 respondent vyšel 

v 18 letech z dětského domova (na ulici od 18 let), 1 respondent odešel po výkonu vojenské 

služby  od  rodiny,  protože  jej  doma  často  podrobovali  kritice  (první  kratší  zkušenost 

z bezdomovectvím měl až po rozchodu s družkou ve 37 letech, druhá delší zkušenost pak od 

40  let,  příčinou  ztráta  dokladů)  a  1  respondent  odešel  od  svého  druha  gamblera  (soudní 

vystěhování,  na  ulici  od  30  let).   2  respondenti  jsou  v kontaktu  se  svou  rodinou. 4 

respondenti   byli  trestaní (2x  násilí,  1x  podvody,  1x  zničení  majetku).  Všechny  ženy, 

respondentky, mají děti  a potýkají se s problémy s placením alimentů. Všechny jejich děti 

jsou v pěstounské péči. 

Všichni respondenti jsou bez přístřeší v pásmu nad 5 let (z toho 3 respondenti déle než 10 let). 

1 respondenta  lze  přesto  zařadit  do kategorie  do 5  let,  protože  jeho prvotní  zkušenost  se 

životem na ulici byla jednorázová a krátká, u něj jako jediného, byl patrný aktivní přístup 

k řešení  své  situace.  U respondentů  bylo  patrné,  že  čím delší  dobu  jsou  v situaci  bez 

přístřeší, tím přistupují s nižší iniciativou k řešení své situace. 

Studium dokumentace prokázalo, že 4 z 5 respondentů mělo zhoršený zdravotní stav, mezi 

zjištěné nemoci patřily psychické problémy - 2x, neurologické obtíže - 1x, hepatitida typu 

C - 2x.
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3. Vyhodnocení rozhovorů u respondentů ze souboru 2
Rozhovory probíhaly v týdnu 18 – 24.6.2012, zúčastnili se 3 respondenti. Do vyhodnocení 
byla zahrnuta první část rozhovoru (první 4 otázky), které se týkaly názorů na problematiku 
návratů. Každá z otázek je vyhodnocena samostatně. 

1. Názory respondentů na důvod návratů bývalých uživatelů CSSBB
Otázka 1: Proč někteří bývalí uživatelé azylového domu se po odchodu do komerčního 
bydlení opět ocitli ,,na ulici,,?

Graf 8. Názory na důvody návratů

Zdroj: vlastní výzkum

Respondenti  označili  více  oblastí  za  důvody  návratů.  Na  základě  svých  zkušeností  se 
domnívají, že pro bývalé uživatele mají stále význam vazby na jiné uživatele, kteří aktuálně 
využívají sociálních služeb, vrací se tedy za nimi. vliv na návrat má i finanční dostupnost 
sociálních služeb nebo ztráta zaměstnání (každý z důvodů zazněl 2x). Dále byly vysloveny 
domněnky, že negativní vliv na další průběh má ukončení spolupráce uživatele se sociálním 
pracovníkem  po  odchodu  z azylového  domu,  svou  úlohu  v návratech  mohou  také  sehrát 
přísná  pravidla  na  ubytovnách,  nevyhovující  vybavení  v komerčním bydlení,  neschopnost 
hospodařit s penězi, neschopnost obhájit svá práva a neochota úřadu práce proplácet komerční 
bydlení (každý z důvodů zazněl 1x).
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2.  Názory  na  upřednostnění  návratu  do  sociálních  služeb  před  jiným  komerčním 
ubytováním

Otázka 2: Proč si následně tito lidé nehledají jiné komerční bydlení, ale vrací se zpět 
do sociálních služeb?

Graf 9. Názory na důvody upřednostnění návratu před komerčním ubytováním

Zdroj: vlastní výzkum

Respondenti nejčastěji uváděli, že bývalí uživatelé upřednostňují návrat do sociálních služeb 

před  hledáním jiného komerčního bydlení  jako nejsnadnější  způsob řešení.  Po návratu  se 

každému ihned dostane poradenství a  vědí,  že  se jim budou zaměstnanci v rámci  sociální 

služby věnovat. Důvodem může být i fakt, že se řada uživatelů sama nedokáže zmobilizovat a 

potřebuje  být  motivována  z venčí  (každý  z důvodů  byl  jmenován  2x).  1x  byla  zmíněna 

přátelská vazba na jiné uživatele.
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3. Názory respondentů na přístup uživatelů k řešení situace při hrozbě ztráty bydlení

Otázka 3: Zda se jdou tito lidé ve fázi, kdy hrozí ukončení ubytování někam poradit,  

pokud ne, proč se nejdou poradit?

Graf 10 Přístup uživatelů k řešení na přístup uživatelů k řešení situace při hrozbě ztráty 
bydlení

Zdroj: Vlastní výzkum

Všichni  respondenti  se  shodli,  že  uživatelé  nevyužijí  možnost  poradenství.  Příčinou  je 

celkový pasivní přístup,  1 x se vyskytl  názor,  že bývalí  uživatelé nevědí,  že se mohou jít 

poradit, mohou se domnívat, že lze přijít, až když situace nastane.

4. Typy na možnosti poradenství

Otázka 4: Kam by se mohla jít konkrétně taková osoba ve fázi, kdy hrozí ukončení 

ubytovny konkrétně poradit, aby se neocitla bez přístřeší?

Všichni  3  respondenti  jmenovali  městské  úřady  (sociální  odbory,  sociální  kurátory)  a 

občanské poradny. 2 respondenti uvedli také organizace pro osoby bez přístřeší.
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IV. DISKUSE
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké faktory způsobily u bývalých uživatelů azylového 

domu CSSBB návrat z komerčního typu ubytování.  Sledované období bylo 2007 – duben 

2012.  Studium dokumentace 610 osob prokázalo, že 98 osob odešlo z azylového domu do 

komerčního  bydlení  a  z toho  se  jich  28  do  1 roku  vrátilo  (viz.  Tab.  1). Výsledky  tedy 

prokázaly 28,57 % návratnost, největší vlny návratů byly do 6 měsíců po odchodu. Nelze 

ale vyloučit, že procento návratnosti uživatelů do sociálních služeb je mnohem vyšší. Někteří 

bývalí  uživatelé  CSSBB mohou  totiž  využívat  sociálních  služeb  v jiném zařízení  i mimo 

území hl.m. Prahy. Zjistit skutečnou návratnost ve spolupráci s dalšími poskytovateli by bylo 

ale obtížné, skoro až nemožné. Dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nemohou 

poskytovatelé jakožto správci dat, bez zajištění souhlasu osoby (uživatele), sdělit informace 

třetí osobě. Poskytovatelé jsou k mlčenlivosti vázáni také zákonem 108/2006 Sb. o sociální 

službách (§ 100)102 a trestní zákoník č. 40/2009 Sb., neoprávněné nakládání s osobními údaji, 

posuzuje jako trestný čin (§ 180). Z uvedeného důvodu bylo možné zrealizovat výzkum jen 

v rámci 1 pracoviště. Přesnější zmapování fenoménu návratů lze, dle mého mínění, dosáhnout 

při  zapojení subjektů státní  správy (oddělení  nepojistných dávek),  které osobám v hmotné 

nouzi pravidelně vyplácí doplatky na bydlení na základě odůvodněných nákladů  a mají tak 

pravidelné  podklady  o skutečném  pobytu.  Na  základě  takového  monitoringu  by  mohly 

vzniknou migrační mapy.

Z výzkumu  rovněž  vyplynulo,  že  mezi  významné  faktory  návratnosti  patřila  délka 

bezdomovectví. Významně více se vracely osoby, u nichž trvalo bezdomovectví déle než 5 

let (návratnost 47,62%), u ostatních skupin byla návratnost nižší (bezdomovectví nad 1-5 let 

návratnost  15,79%  a  bezdomovectví  do  1 roku  25%),  viz  graf  2.   Pěnkava  uvádí,  že 

u bezdomovectví nad 5 let dochází ke ztotožnění se s životním stylem bezdomovce, je patrný 

nárůst  pasivity  v řešení  problémů  a  zpravidla  je  typická  i rezignace  jak  na  reálnou,  tak 

hypotetickou snahu změnit svou sociální situaci.103 Při rozhovoru s respondenty, kteří byli 

102 V§ 100, odst.1, zákona 108/2006 Sb.,, Zaměstnanci obcí a krajů, zaměstnanci státu a zaměstnanci  
poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou  
poskytovány sociální služby nebo příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato  
povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené ve  
větě první zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu“

103PĚNKAVA, P. Výchovně vzdělávací prvek v sociální práci s cílovou skupinou osob bez přístřeší [online]. 
Praha, 2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: 
http://ckis.cuni.cz/F/2C5YKCURIL62AT4CAURK4PPBVYI9A36JGELY1R1IXBVTSXMXI9-07244?
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bez přístřeší  déle než 5 let  a studiem jejich  dokumentace byl skutečně zaznamenaný 

pasivní nebo rezignovaný přístup (3 respondenti projevovali zájem v průběhu služby svou 

situaci sice řešit, ale k realizaci jednotlivých kroků z jejich strany opakovaně nedocházelo a 1 

respondent svou situaci řešit nechtěl vůbec.)  Oproti tomu respondent, který byl v situaci 

bez  přístřeší  nejkratší  dobu  (v pásmu  do  5  let),  měl  aktivní  přístup  po  celou  dobu 

průběhu služby (tento respondent měl dle dokumentace zkušenost s bezdomovectvím sice 

delší dobu, ale jeho počáteční zkušenost se životem na ulici byla krátká a jednorázová, proto 

ho lze zařadit do skupiny osob bez přístřeší do 5 let.)

Jako další faktor návratnosti  byla identifikována míra naplnění cílů v individuálních 

plánech. Výsledky výzkumu prokázaly, že osoby, které naplnily své cíle v individuálních 

plánech, se vracely za delší dobu (návraty v pásmu 7 a více měsíců po odchodu) než osoby, 

které cíle  naplnily jen částečně (návraty do 3 měsíců).  Míra naplnění cílů  se ale  obvykle 

odvíjela  od  celkového  přístupu  uživatele  v průběhu  služby.  Aktivnější  přístup  měly  spíše 

osoby, které byly kratší dobu bez domova, lze usuzovat, že osoby, které jsou bez přístřeší 

kratší dobu (do 5 let), své cíle naplňují větším podílem než osoby, které jsou bez přístřeší  

delší dobu. Přesto u 1 osoby, která byla bez přístřeší výrazně déle než 5 let a přistupovala 

v průběhu služby ke své situaci pasivně, se cíle podařilo naplnit v plné míře. Naplnění cílů lze 

v tomto případě připsat klíčovému sociálnímu pracovníkovi, který uživatele důsledně vedl, 

navíc stanovené cíle byly snadno dosažitelné. I v tomto případě byl návrat po odchodu do 

komerčního bydlení až po delší době, což podporuje domněnku, že na návratnost má vliv míra 

naplnění cílů v individuálních plánech.

Dalším  zjištěným  faktorem  návratnosti  byla  výše  financí,  která  osobě  zbývala  na 

živobytí,  tj  zbývající  finanční  obnos  po  zaplacení  bydlení  a  odvodů. Osoby,  které 

disponovaly  měsíčně  částkou  na  živobytí  kolem  4.500,-Kč  se  vracely  po  delší  době 

(návraty v pásmu 7 a více měsíců po odchodu) než osoby, kterým zbývala částka v rozmezí 

3.000 – 3.600,-Kč na měsíc. 

Prokazatelně  nejvýznamnějším  faktorem  byla  finanční  dostupnost  pobytových 

sociálních služeb a předchozí  zkušenost s CSSBB.  Lze se tedy domnívat,  že nosným 

důvodem návratů  je  celková  dostupnost  a  servis  v sociálních  službách. Za  prostupné 

prvky tak  lze  považovat  přijatelné  ceny sociálních  služeb  (horní  hranice  jsou  limitované 

func=find-a-0&local_base=pppal&pds_handle=GUEST Rigórozní. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta. Vedoucí práce Kristina Koldinská. S:46-48
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prováděcím předpisem 505/2006 Sb.) a stanovená povinnost poskytovatele uzavřít smlouvu 

o poskytnutí  sociální  služby  s poměrně  širokým okruhem  zájemců104.  Za  servis   lze  pak 

považovat  poradenství,  přijatelné  materiálně-technické  zázemí,  případná  možnost  odběru 

připravené stravy aj.  Z uvedeného lze dovodit, že  pobytové sociální služby jsou natolik 

přístupné a  nabízejí  takový servis,  že  je  osoby   preferují  před cenově  nákladnějším 

komerčním bydlením. Důsledkem přílišné přístupnosti pak může být zneužívání pobytových 

sociálních  služeb jako alternativy ke  komerčnímu bydlení  (např.  ubytoven),  jedná  se  pak 

o nahrazování  běžně  dostupného  zdroje  pobytovou  službou,  čímž  se  sociální  služby 

paradoxně dostávají  do  rozporu se  standardem č.  8,  kritériem a,  uvedeném v prováděcím 

přepisu  505/2006 Sb:  ,,Poskytovatel  nenahrazuje  běžně  dostupné veřejné služby a vytváří  

příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat...“. Řešením proti takovému zneužívání 

by tak mohlo být snížení atraktivnosti pobytových služeb, např. srovnáním cen s komerčním 

bydlením.  Je  jistým  předpokladem,  že  po  vyrovnání  cen  by  pobytové  sociální  služby 

preferovaly osoby,  které mají  opravdový zájem svou situaci řešit.  Druhá skupina by spíše 

využívala komerční bydlení. 

Při  výzkumu byly  sledovány  i další  faktory,  ale  jejich  vliv  se  neprokázal.  Mezi  další 

faktory patřila míra informovanosti o pracovištích, na které by se mohli uživatelé v případě 

hrozby ztráty ubytování obrátit, dále pravidla na ubytovnách, trávení volného času, vliv 

bývalých přátel z ,,ulice“ , úroveň hospodaření s penězi (rozhodná byla skutečná částka na 

živobytí). subjektivní  vnímání  okolností  k odchodu  z  azylového  domu (dobrovolnost, 

nedobrovolnost  odchodu), ani program  nácviku samostatnosti v rámci azylového domu 

(viz. Tab. 3) neměl vliv.

Z výsledků výzkumu tedy vyplynuly následující hypotézy:

1. H1: Čím menší podíl naplněných cílů v individuálním plánu, tím dříve se osoba vrací 

do sociálních služeb.

2. H2: Osoby,  které  jsou bez přístřeší  kratší  dobu než 5 let,  své cíle  naplňují  větším 

podílem než osoby, které jsou bez přístřeší delší dobu.

104 V § 91 zákona 108/2006 Sb. z povinnosti uzavřít smlouvu jsou poskytovatelé vyvázáni pouze u osob, které 
žádají  o službu, kterou poskytovatel  neposkytuje,  je-li  naplněna kapacita služby,  vypověděl zájemci v době 
kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 
vyplývajících ze smlouvy  a u pobytových služeb také neslučitelnost zdravotního stavu s využitím služby
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3. H3:  Čím déle  je  osoba  bez  přístřeší,  tím spíše  se  vrací  z komerčního  bydlení  do 

sociálních služeb.

4. H4: Čím vyšší finanční částka zbývá osobám v komerčním bydlení na živobytí, tím 

nižší je jejich návratnost do sociálních služeb.

5. H5:  Osoby preferují  pobytové sociální  služby před komerčním bydlením z důvodu 

nižšího  ubytovacího poplatku  pobytových sociálních  služeb nebo z důvodu servisu 

v sociálních službách.

6. H6: Do sociálních služeb se vrací méně  často a za delší časové období osoby, které 

spolupracují  v komerčním bydlení  s terénním pracovníkem,  než  osoby,  které  takto 

nespolupracují. 

Doporučuji  hypotézy  otestovat  na  větším  vzorku  osob,  které  se  vracejí  z komerčního 

ubytování a do výzkumu zapojit více poskytovatelů sociálních služeb a na základě výstupů 

modifikovat systém práce v azylových domech.

Studium dokumentace také prokázalo, že 4 z 5 uživatelů (respondenti ze souboru 1) mělo 

zhoršený zdravotní stav, mezi zjištěné nemoci patřily psychické problémy 2x, neurologické 

obtíže 1x, hepatitida typu C 2x. Toto zjištění koresponduje s použitou odbornou literaturou. 

Binesová (1994) uvádí, že lidé spící na noclehárnách mají častěji duševní onemocnění než 

běžná populace.  Marek J., Strnad, A., a kol, (2012) uvádí, že osoby bez přístřeší, zejména 

v mladém věku mají infekční onemocnění a Hradečtí (2006) uvádí, že osoby bez přístřeší mají 

celkově nestabilní zdrav, taktéž Pěnkava (2010).  Zhoršený zdravotní stav cílové skupiny 

prokázala také analýza ukončení služby (viz Tab.4)  v roce 2010 bylo do zdravotnických 

zařízení z azylového domu hospitalizovaných 11 osob (4,14%), v roce 2011 to bylo 20 osob 

(6,33%) a v roce leden – duben 2012 se jednalo o 6 osob (4,2%). Analýzy cílů uživatelů 

azylového domu za rok 2010 a 2011 také poukazují na zvýšenou nemocnost. V roce 2010 

si dalo za cíl řešit svůj zdravotní stav  18,47% (32 osob)105 a v roce 2011 pak 17,82% (41 

osob). 106

Z výsledků  také  vyplynulo,  že  všichni  uživatelé  (respondenti  ze  souboru  1) měli 

105Analýza cílů uživatelů v azylovém domě za rok 2011 v kontextu s veřejným závazkem

106Analýza cílů uživatelů v azylovém domě za rok 2011 v kontextu s veřejným závazkem
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problematické rodinné zázemí.  U všech respondentů bylo nefungující  rodinné zázemí 

prvotní příčinou bezdomovectví. U 3 osob byly evidovány problémy v primární rodině, u 1 

osoby v druhotně založené rodině a 1 osoba vyrůstala v dětském domově. U skupiny osob, 

kde problémy ústily z primární rodiny, došlo k odchodu z domova ihned po nabytí plnoletosti 

(2 se ocitli  ihned na ulici,  1 na ubytovně),  na ulici  se rázem ocitla také osoba z dětského 

domova.   Marek  J.,  Strnad,  A.,  a kol,  (2012)  uvádí,  že  většina  mladých  tvrdí,  že 

bezdomovectví si vybrali dobrovolně a vidí příčinu svého bezdomovectví v rodině. Podobný 

náhled na svou první zkušenost s bezdomovectvím byl patrný i u uživatelů (respondentů), kde 

problémy pramenily z primární rodiny, nicméně současný stav už nevnímali jako svou volbu 

(všichni  respondenti  byli  ve  věku  nad  26  let).  Hradečtí  (1996)  řadí  mezi  příčiny 

bezdomovectví také institucionální faktory např. odchody z dětských domovů, tento faktor byl 

prokázán  u 1  respondenta,  který  po  odchodu  z dětského  domova  neměl  zajištěné  zázemí. 

Osoba, u které byla zaznamenaný problém až v druhotně založené rodině, byl příčinou 

nesoulad  v partnerském  soužití (partner  byl  gambler  a  došlo  k soudnímu  vystěhování). 

Hradečtí (1996) uvádí, že příčinou bývá mj. nevyhovující majetkové podmínky, neuspořádané 

rodinné poměry aj. 

Do diplomové práce je zařazena i kapitola, která se věnuje polskému systému práce s cílovou 

skupinou.  Při srovnání polského a českého modelu lze konstatovat, že v České republice je 

situace osob bez přístřeší řešena na poli sociálních služeb preventivními sociálními službami 

jak terénními,  ambulantními tak pobytovými.  Uživatelé služeb jsou v rámci  služeb vedeni 

klíčovým pracovníkem a úspěchem je vyvedení osob mimo rámec sociálních služeb a jejich 

zařazení do běžné společnosti. Oproti tomu v Polsku se osvědčil obrácený model. Osoby bez 

přístřeší  se  koncentrují  do  1  místa  na  periférie  obcí  a  nejsou  vedeni  žádným odborným 

pracovníkem (samospráva). Dalším rozdílem je, že mohou v osadě zůstat celoživotně (srov. 

s českou legislativou v § 22, odst. 1, písm. b., 505/2006 Sb. azylový dům poskytuje ubytování 

po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok), přesto někteří z osad po čase odchází do komerčního 

typu ubytování  a po odchodu se už nevrací.  Efektivitu  polského programu tak lze spatřit 

v trvalé  změně  návyků  cílové  skupiny  (bezkonfliktní  soužití,  pracovitost,  schopnost 

zorganizovat  si  čas,  zodpovědnost,  zbavení  se  závislostí).  Domnívám  se,  že  k ukotvení 

žádoucích  návyků  přispívá  motivace  a  tlak  skupiny.  Mezi  motivační  prvky  patří  jistota 

trvalého  bydlení  (možnost  zůstat  v osadě  celoživotně),  a  výchovným  elementem  je  pak 

přirozená skupinová dynamika. Pravidelná povinná práce vede ke smysluplnému trávení času 
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a celkové aktivizaci.  Efektivita programu  je údajně vysoká, nicméně skutečnou efektivitu 

programu  nelze  doložit  statistikami  (nedostupnost  zdrojů).  Oproti  finančně  nákladným 

azylovým domům se polský model prezentuje jako finančně nenáročný a trvale udržitelný. 

Pro úspěšné zavedení obdobného programu v českém prostředí by nutně musela vzniknout 

spoluúčast obcí. Druhý polský model Centrum integracji spolesznej, kde jsou poslední etapou 

programu pracovních stáže ve firmách s možným výstupem pracovní smlouvy pro některé 

stážisty, je prvek, který lze dle mého soudu implementovat ještě snadněji. Pokud by v českém 

prostředí  pracovní  smlouva  navazovala  na  stáž  a  z počátku  bylo  pracovní  místo  navíc 

dotované úřadem práce, mohlo by dojít ještě k vyššímu zatraktivnění pracovních sil. Takový 

projekt spatřuji jako stále potřebný, přestože existuje síť Job Klubů, která se problematikou 

zaměstnávání zabývá. Z vlastní praxe mám zkušenost, že zaměstnavatelé čím dál tím častěji 

na  místo  smlouvy na hlavní  pracovní  poměr   upřednostňují  u osob bez  přístřeší  uzavření 

dohody  o provedení  práce.  Takový  druh  smlouvy  zaměstnavatelům  zaručuje  výhodnější 

postavení v pracovně-právním vztahu a je pro ně výhodnější z pohledu odvodů. Osoby bez 

přístřeší  mají  obvykle  nízké  pracovně-právní  povědomí  a  nerozlišují  jednotlivé  typy 

pracovních  smluv.  Ještě  častěji  je  nabízena  práce  bez  smlouvy,  případně  práce  s lživým 

příslibem smlouvy.  Nelegální práce zpravidla  bývá finančně podhodnocena.,  stává se i, že 

není zaplacena. Při zatraktivnění pracovních sil v komerčních firmách a především publicity 

takových projektů, by se situace na trhu práce pro osoby bez přístřeší mohla zlepšit.
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V. ZÁVĚR
Cílem práce bylo zjistit, jaké faktory způsobily u bývalých uživatelů azylového domu CSSBB 

návrat z komerčního typu ubytování. Faktory byly zjišťovány u osob, které v období 2007- 

duben  2012  využily  azylový  dům v CSSBB Armády  spásy,  odešly  z něj  do  komerčního 

bydlení a po odchodu do 1 roku požádaly o poskytnutí některé sociální služby v CSSBB. Pro 

zjištění faktorů bylo přistoupeno ke studiu dokumentace za relevantní období a proběhly také 

polostandardizované rozhovory s vybranými  respondenty.  Studium dokumentace  610 osob 

prokázalo,  že  98  osob  odešlo  do  komerčního  bydlení  a  28  se  jich  vrátilo  do  1 roku, 

návratnost tedy byla   28,57 %.  Bylo zjištěno, že mezi významné faktory patřila délka 

bezdomovectví (viz.  Tab.2). Významně  více  se  vracely  osoby,  u nichž  trvalo 

bezdomovectví déle než 5 let  (návratnost 47,62%), u ostatních skupin byla návratnost nižší 

(bezdomovectví nad 1-5 let návratnost 15,79% a bezdomovectví do 1 roku 25%).  

Studium  dokumentace  5-ti  uživatelů  (respondenti  ze  souboru  1) prokázala  vliv  míry 

naplnění cílů v individuálních plánech.  Osoby, které naplnily své cíle, se vracely za delší 

dobu (návraty v pásmu nad 7 a více měsíců po odchodu), než osoby, které cílů dosáhly jen 

částečně (návraty do 3 měsíců). Dalším faktorem, který měl vliv na návratnost byla výše 

financí, která osobě zbývala na živobytí po zaplacení bydlení a odvodů. Respondenti, kteří 

pak  disponovaly  měsíčně  částkou  kolem  4.500,-Kč  se  vraceli  po  delší  době (návraty 

v pásmu nad 7 měsíců po odchodu),  než osoby,  kterým zbývala částka v rozmezí  3.000 – 

3.600,-Kč  na  měsíc.  Významným  faktorem  byla  i dostupnost  sociálních  služeb  a 

předchozí zkušenost s CSSBB (zejména finanční dostupnost).

Byly sledovány i další faktory, ale jejich vliv se neprokázal. Mezi další faktory patřila míra 

informovanosti  o pracovištích,  na  které  by  se  mohli  uživatelé  v případě  hrozby  ztráty 

ubytování  obrátit  (přehled  měli  všichni  respondenti),  dále  neakceptovatelná pravidla  na 

ubytovnách (prokázalo se, že pravidla byla přísná a jejich vymáhání bylo mnohdy za hranicí 

lidské důstojnosti, přesto se jim uživatelé dokázali přizpůsobit), ani oblast  trávení volného 

času se v komerčním bydlení nezměnila a vliv bývalých přátel z ,,ulice“ se také neprokázal, 

už jen proto, že naprostá většina po odchodu do komerčního bydlení s nimi zcela přerušila 

kontakt. Úroveň hospodaření s penězi také vliv neměla, (rozhodná byla skutečná částka na 

živobytí).  Subjektivní  vnímání  okolností  k odchodu  z  azylového  domu (dobrovolnost, 
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nedobrovolnost  odchodu) neměla také vliv na návrat, ani program nácviku samostatnosti 

v rámci azylového domu (viz. Tab. 3) neměl vliv.

Respondenti  (uživatelé)  se  shodli,  že  ke  stabilizaci  bydlení,  by  jim  nevíce  pomohla 

finančně dostupná ubytovna, která by byla určená jen pro osoby bez přístřeší.  Ženy 

projevily také zájem o případné terénní programy pro osoby, které odchází z azylových 

domů do komerčního bydlení, aby mohly  nadále svou situaci pravidelně konzultovat a využít 

případně  dalších  služeb  terénního  pracovníka,  např.  mediace  mezi  nimi  a  majitelem 

komerčního bydlení.  Z rozhovorů také vyplynula potřeba mít možnost kdykoliv telefonicky 

kontaktovat  terénního  pracovníka.  Potřebu  zavedení  návazného  terénního  programu 

zdůrazňovala i většina sociálních pracovníků v CSSBB.  Vhodnost zavedení takového 

programu lze vyvodit i z hypoteticky několikanásobného rozšíření skupiny osob, která 

odchází od roku 2012 do komerčního bydlení (v roce 2012  lze předpokládat až trojnásobný 

nárůst  oproti  předchozím  letům, viz.  Tab.1).  Základní  délku  terénního  programu  je 

optimální  nastavit  na 3 měsíce,  dle  individuální  potřeby maximálně až na 6 měsíců. 

Prokázalo,  že  uživatelé  jsou  nejvíce  ohroženy  ztrátou  bydlení  právě  v období  prvních  3, 

někteří 6 ti měsíců po odchodu (viz. Tab 1).  Jeví se také efektivním zaměřit celou oblast 

podpory na osoby, které jsou bez přístřeší do 5 let, kde je riziko návratu prokazatelně nižší. 
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V diplomové práci tak byly identifikovány 4 faktory, které ovlivnily návratnost, jedná se 

o míru  naplnění  cílů  v individuálních  plánech,  délku  bezdomovectví,  skutečnou  výši 

financí  na  živobytí  a  dostupnost  sociálních  služeb.  V diskusi  práce  bylo  vyvozeno  a 

doporučeno  k testování  6 hypotéz. Cíl  diplomové  práce  se  tak   podařilo  naplnit.  Na 

základě  výsledků  byl  pro  snižování  návratnosti  i navržen  model  návazného  terénního 

programu pro uživatele, kteří opouští azylové domy, diskutováno vyrovnání cen pobytových 

sociálních  služeb  s dostupným komerčním bydlením (např.  ubytovny)  a byla  diskutována 

i implementace  některých  prvků  z polského  modelu  práce  s cílovou  skupinou.  Přínos 

diplomové práce spočívá v jejím využití pro další rozvoj sociálních služeb v CSSBB při 

případném pilotním zavedení konceptu návazného terénního programu pro osoby, které 

107 Projekt návazného terénního programu by mohl vypadat následovně: poskytovatel by úzce spolupracoval  
s ubytovnami  a  jejich  majiteli,  příp.  správci.  Následně  by  byli  vhodní  uživatelé  do  vybraných  ubytoven 
umisťovány asi  po 5ti  členných skupinách..  Účast  v programu by byla dobrovolná a bonifikovaná po celou 
podpůrčí  dobu,  např. symbolická  sleva  za  ubytování  formou  vratek  a  to  z důvodu  motivovanosti  uživatelů 
účastnit se schůzek s terénním pracovníkem. Po skončení programu by uživatel zůstával dál v ubytovně. Takto 
by se postupně vyjednávaly stále nová místa.
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odchází  z azylového  domu  do  komerčního  bydlení,  další  přínos  spočívá  v budoucím 

zpracovávání  analýz  ukončení  služeb,  které  nyní  budou  zpracovány  1x  ročně,  (bylo 

prokázáno  že  při  přepočtu  pololetních  údajů  na  roční  statistiky  docházelo  k odchylce 

viz.Tab.4.)
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