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PŘÍLOHY
Příloha 1 Příklad zadání sestavy, pro zjištění jedinečných osob v azylovém domě v roce 2010

zdroj: Program New People Vison



Příloha 2 

Příklad zadání sestavy, pro zjištění jedinečných osob pro odchody z  v azylového domu do 

podnájmů v roce 2010

zdroj: Program New People Vision



Příloha 3

Příklad vhledu elektronické karty uživatele, záložka-příchod odchod

zdroj: Program New People Vision



Příloha 4, Návod k rozhovoru pro soubor 1

 
Názory respondenta na:

1. proč někteří bývalí uživatelé azylového domu se po odchodu do komerčního bydlení 
opět ocitli ,,na ulici,,.

2. proč  si  následně  tito  lidé  nehledají  jiné  komerční  bydlení,  ale  vrací  se  zpět  do 
sociálních služeb

3. zda si myslí, že se jdou tito lidé ve fázi, kdy hrozí ukončení ubytování někam poradit, 
pokud ne, proč se nejdou poradit,

4. kam by se mohla jít taková osoba ve fázi, kdy hrozí ukončení ubytovny konkrétně 
poradit, aby se neocitla bez přístřeší.

 
Osobní zkušenost respondenta:

5. pravidla v komerčním bydlení/ např. řád ubytovny:

• základní  pravidla  (večerka,  návštěvy,  úklidy  společných  prostor,  kontroly 
pokojů),

• co je zakázáno (kouření, alkohol, agresivita),

• placení, zda v případě nutnosti lze vyjednat dočasné odložení splatnosti,

• důvody k výpovědi,

• jak  správce/  majitel  postupuje  v případě  porušení  pravidel  (např.  zda  je 
okamžitě ukončeno ubytování, dohoda o nápravě apod.),

6. z jakého důvodu se respondent rozhodl při minulém pobytu v azylovém domě odejít 
z azylového domu do komerčního ubytování,

7. zda měl respondent při odchodu vše potřebné v individuálním plánu, co si stanovil 
vyřešeno,

8. volný čas v době komerčního ubytování (způsob trávení času, jaké měl přátelé (osoby 
bez přístřeší, nebo si našel nové), jak se změnil způsob trávení volného času oproti 
době, kdy byl ubytovaný v azylovém domě.),

9. hospodaření s penězi – zda vyšel celý měsíc, měl co jíst 

10. jak došlo k tomu, že přišel o komerční ubytování, 

11. zda  a  kam  se  šel  poradit  během  ubytování  v komerčním  bydlení,  když  hrozila 
výpověď,

12. zda si hledal jiné komerční ubytování,



13. proč se vrátil právě do střediska CSSBB,

14. zda má nějaké příbuzné nebo známé,  kteří  by mu mohli  dočasně pomoci a jakým 
způsobem,

15. co by pro stabilizaci bydlení nejvíce pomohlo, a kdo

případný výběr:

• docházka terénního pracovníka/ jak dlouho?

• docházet na pravidelné poradenství/ kam?

• zůstat ještě nějakou dobu po odchodu do komerčního ubytování v kontaktu s 
klíčový sociálním pracovníkem z azylového domu/ jak dlouho?

• účastnit  se  komunitního  setkávání  s  osobami,  které  odešli  do  komerčního 
bydlení např. formou svépomocných skupin?

• zůstat delší delší dobu v azylovém domě a proč?

Závěrečné otázky:

16. finanční příjem v době ubytování v komerčním bydlení (druh a výše),

17. jak dlouho byl v komerčním bydlení po odchodu z azylového domu,

18. jak dlouho je bez přístřeší (kdy se poprvé za život ocitl na ulici),

19. jaké důvody zapříčinily, že se stal osobou bez přístřeší,

20. zda jej napadá něco důležitého k doplnění.



Příloha 5, Návod k rozhovoru pro soubor 2

 
Názory respondenta na:

1. proč někteří bývalí uživatelé azylového domu se po odchodu do komerčního bydlení 
opět ocitli ,,na ulici,,.

2. proč  si  následně  tito  lidé  nehledají  jiné  komerční  bydlení,  ale  vrací  se  zpět  do 
sociálních služeb

3. zda si myslí, že se jdou tito lidé ve fázi, kdy hrozí ukončení ubytování někam poradit, 
pokud ne, proč se nejdou poradit,

4. kam by se mohla jít konkrétně taková osoba ve fázi, kdy hrozí ukončení ubytovny 
konkrétně poradit, aby se neocitla bez přístřeší.

Informace k poslední pobytu respondenta ze souboru 1:
5. z jakého důvodu se uživatel  rozhodl  při  minulém pobytu  v  azylovém domě odejít 

z azylového domu do komerčního ubytování,

6. zda měl uživatel při odchodu vše potřebné v individuálním plánu vyřešeno,

7. jak uživatel spolupracoval na řešení své situace,

8. jaké překážky brání uživateli, aby se zařadil do majoritní společnosti,

9. proč si myslí, že se vrátil právě do střediska CSSBB,

10. co by pro stabilizaci bydlení uživatele nejvíce pomohlo, a kdo,

11. zda jej napadá něco důležitého k doplnění.



Příloha 6, Rozhovor s respondentem 101

Respondent 101, soubor 1

 
Názory respondenta na:

1. 201: Zajímá mě Vás názor, na to proč někteří bývalí uživatelé azyláku se po odchodu  
do ubytovny, nebo do podnájmů se opět ocitli  na ulici?

201: Nelíbí se jim režim na ubytovně. Dokud je pokoj dvoulůžkový nebo bydlíte na  
pokoji sama, je to dobrý. Taky záleží jestli si na Vás vedoucí ubytovny zasedne, pak  
jste venku raz dva, třeba když nezaplatíte, jdete hned. Taky na levných ubytovnách je  
všechno daleko,  když jste  na sociálních dávkách,  tak si  nemůže dovolit  nakupovat  
v malých krámech, kde všechno stojí víc. I chování lidí mezi sebou tam není dobrý.  
Taky  některý majitelé  chtějí  poplatky  za elektrospotřebiče  na pokoji,  když  nemáte,  
jdete. Musíte hlásit dny, kdy tam nebudete jinak Vás můžou vyhodit. 

101: Takže na ubytovně musíte hlásit nepřítomnost?

201: Musíte hlásit, kdy tam nebudete. Problém je, když potřebujete odjet víc jak na  
tejden, to řeknou, buď tady bydlíš nebo ne. Taky tam nesměj bejt zvířata, jsme si chtěli  
pořídit malý kotě a nemohly jsme. A taky odcházej lidi, že tam jsou degešáry. To jsou  
cigáni a Ukrajinci.

2. 101: Zajímá mě Váš názor, proč si lidi po odchodu z ubytovny nehledají hned jinou  
ubytovnu, ale jdou rovnou sem?

201: To záleží na penězích. Tam skončíte rychle z minuty na minutu, většinou jste bez  
peněz, tak nemáte kam jít. Někdy vás vyrazej i v noci.

3. 101:  Myslíte  si,  že  se  jdou  tito  lidé  ve  fázi,  kdy  hrozí  ukončení  ubytování  někam  
poradit?

201: To je nestíhačka, z ubytovny jste raz dva venku a na tohle není čas.

4. 101: Kam si myslíte, že by se mohli jít poradit, pokud by ukončení nebylo z minuty na 
minutu, ale majitel by řekl, že jim dá čas čtrnáct dní?

201: Můžou se jít poradit za sociálkou na úřadě, do Armády spásy nebo Naděje za  
sociálním.

Osobní zkušenost respondenta:

5. 101:  Jaký  byly  pravidla  na  ubytovně,  myslím  tím  třeba  večerka,  kouření,  pití  
alkoholu?

201: Večerka je tam od desíti a na pokoji musí bejt ticho, i před barákem nesmíte dělat  
bordel. Po desátý se nesmíte mezi sebou ani navštěvovat. Když to porušíte, je hned  
vyhazov. Nesmí se kouřit na pokoji, jinak musíte zaplatit pokutu pět stovek a když Vás  



přístě  chytnou,  tak nazdar.  Taky musíte  platit  poplatky za televizi,  lednici,  já  jsem  
platila dvěstěpade, protože jsme se na to s  Evou složily. S placením za elektro počkali,  
ale ubytování Vám nepočkali,  to chtěli  vždycky dopředu. Ale jak jsem už řekla,  to  
záleží na oblíbenosti. S jedním Slovákem se třeba majitel dohodl na splácení zpětně,  
protože  neměl  zrovna  na  zaplacení.  Ale  tohle  byla  výjimka,  obvykle  nezaplatíš  a  
odchod. Ale třeba Lída, ta přišla párkrát vožralá a znáte ji, co dovede. Ji tam nechtěli,  
protože dělala problémy, každýho jenom pomlouvala a jak  byla příležitost, hned ji  
vyrazili.  Nejhorší tam byla uklízečka, nikdo nám to nevěřil,  furt se mezi mě a  Evu 
cpala,  pak  Evu zmlátila.  Jo a  Eva mi volala,  že už tu uklízečku vyrazili.  Kontroly  
pokojů probíhají, když majitel přinese fakturu, jde přímo na pokoj, to je jednou do  
měsíce.  Jinak  u nás  na  pokoji  zjistil,  že  tam kouříme,  dal  mi  pokutu.  On mě tam  
načapal víckrát, ale nakonec žádný prachy po mě nechtěl. On to zas tolik nehrotil,  
když jste na sociálních dávkách. Prostě tam záleží, jak se k majiteli chováte a podle  
toho se chová k Vám. Jinak zákaz návštěv po desátý, když chcete návštěvu z venku, tak  
tam jsou návštěvní hodiny, musíte ji ohlásit a musí se i zapsat. Jo taky se stalo, že za  
Váma po deseti minutách přišli a návštěvu ukončili. Prostě jen tak. Ono je to protože  
se tam před tím takhle dost kradlo. Taky tam nesmíte nikoho nechat přespat, jinak Vás  
vyrazej, ale není to úplně zakázaný, musíte se nejdřív dovolit a připlatit a oni tam  
dodají  lůžko.  Alkohol  na  pokoji  můžou  mít  jen  slušný  lidi.  Když  přijdete  opilá  a  
neděláte bordel, tak Vás normálně pustí. Ty co dělají bordel, tak hned vyrazej. Co ale  
nesnesou, tak když fetujete a buchny necháváte na pokoji. Tam bydlel taky ten, jak  
pajdal, Honza   se jmenoval a ten měl buchny na posteli a hnedka ho vyrazili. 

6. 101:  Z jakého  důvodu  jste  se  rozhodla  odejít  z azylového  domu,  myslím  tím,  jaké  
okolnosti Vás k tomu vedly?

201: Vždyť Vy víte, vždyť že jste mě vyhodila, takže jsem musela pryč. Musíte si přece  
pamatovat, jak jsem na Vás řvala.

7. 101: Jak byste se vyjádřila k těm věcem, co jste měla ve Vašemu individuálnímu plánu,  
když jste tu bydlela posledně?

Jo, všechno v plánu bylo dotažený.

8. 201: Jak jste trávila svůj volný čas na ubytovně. Myslím tím, jestli se něco změnilo  
oproti  azyláku.  A  co  kamarádi,  setkávala  jste  se  s lidmi,  se  kterými  jste  se  zde  
přátelila?

101: Normálka, s Evou jsme chodily ven, bylo to stejný jako tady. Z azyláku jsem se už  
s nikým neviděla,  já nikomu nevěřím, já ty lidi  k ničemu nepotřebuju.  Jó bavím se  
s nima, když je potkám, ale k ničemu je nepotřebuju. 

201: A co teď s lidmi, které jste měla na ubytovně, s nimi se vídáte?

101: Ani ty k ničemu nepotřebuju,nevídám se s nimi.

9. 201: Když jste bydlela na ubytovně, jak to bylo s penězi, stačily Vám do konce měsíce?

101: Na konci měsíce už nebylo z ničeho žít. Eva somrovala, takže ta vždycky něco  



přinesla. A když fakt nebylo nic, tak jsem zavolala bráchovi. Nouze nebyla. Nákupy  
jsme dělaly na celej měsíc a když jsem si píchla, tak jsem třeba čtyry dny nejedla. 

201: Kolik peněz dáte do perníku?

101: Tak zhruba šestset. Dám si tak jednou až třikrát do měsíce, podle psychiky.

201: Jestli tomu rozumím dobře, jídlo bylo vždycky.

101: Jo o hladu jsme nebyly. A když to bylo hodně špatný, tak jsem zavolala bráchovi,  
ať  mi přiveze peníze a bylo.  Někdy,  když jsme potřebovaly jídlo,  tak dali  i lidi  na 
ubytovně.

10. 101: Co se stalo, že jste na té ubytovně skončila?

201: Odešla jsem kvůli Evě , znáte ji, jaká je, nedá se s ní žít. 

101: Ten odchod jste měla naplánovaný, nebo se jednalo o impulz?

201: 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.

11. Otázka nepoložena

12. 101: Šla jste si hledat jinou ubytovnu?

201: Nic jsem si hledat nemohla, neměla jsem u sebe žádný peníze.

13. 101: Proč se vrátil právě do střediska CSSBB?

201: Tady je jistota, všude chtějí peníze dopředu a tady je ochota počkat na zaplacení  
ze sociálky měsíc pozadu.

14. 101: Často od Vás slýchávám o Vašem bratrovi, o kterém hovoříte pěkně. Máte tedy  
rodinu, která by Vám dokázala pomoci?

201: Rodinu mám. Ale za nic to nestojí, máma si mě vzala do výchovy. Je jí dneska  
sedmedesátdevět a mám další tři ségry a bráchu. Matka má ale nejradši mýho bráchu,  
ten je její vlastní. 

101: Vy jste tedy adoptovaná, a sestry také?

201: My ostatní jsme adoptovaný, každá jsme, jak se říká s jiný kund.. 

101: A myslíte si, že by Vám někdo dokázal z rodiny nějak pomoci?

201: Brácha ten mi občas pomáhá, ale 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.  
Jezdívá občas do Prahy, tak mu zavolán a on mi vždycky něco dá. Říká mi, že si za  



všechno můžu sama. Ségry, o těch mluvit nechci.

15. 101: Co by Vám pomohlo, aby jste z ubytovny neodešla a příště Vám to vyšlo.

201:  Nejvíc  by pomohly  dobrý  vztahy  mezi  lidma,  co  by  tam bydlely.  Taky  by  mi  
pomohlo, kdybych měla sama pro sebe pokoj, nebo kdybych měla partnerku, která by  
byla pohodová a dalo se s ní žít.

101: Mám zde i určité varianty, které bych s Vámi chtěla prokonzultovat. Co byste  
říkala, kdyby nějaký čas docházel za lidmi terénní pracovník?

201: Myslím, že tereňák by na ty ubytovny mohl chodit a nosit jídlo a s těma lidma 
i pokecat. Potřebujou se svěřit, někdy je to tam na palici. Taky bysme mohli mít mi na  
toho tereňáka číslo a kdykoliv mu zatelefonovat, aby došel. Teď mě napadlo, že by  
bylo  dobrý,  aby  byl  ve  spojení  i s majitelem.  Třeba,  kdyby  jssme 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. Sakra to jsem  
chytrá, že jsem to tak vymyslela. 

101:  Napadají  mě  i další  varianty,  třeba  kdybyste  zůstala  ve  spojení  s bývalým 
sociálním z azyláku nebo třeba, kdybyste se mezi sebou, vy co jste odešly od nás do  
ubytovny scházeli?

201: To 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.   Ani  na azylák bych nechtěla za bejvalým sociálním chodit,  
nechtělo by se mi docházet sem do týhle hegešárny.

Závěrečné otázky:

16. 101:: Mám pro Vás poslední sadu otázek. Jaký byl Váš příjem, když jste bydlela na  
ubytovně?

201:: Když odečtu piko a cíga, tak dvatisíce ze sociálních dávek. Občas něco dal i  
brácha.

101: A bydlení Vám tedy proplácela sociálka?

201: Jo, celý to šlo přes sociálku.

17. 101: Jak dlouho jste vydržela na té ubytovně?

201: No, vydržela jsem tam rok.

18. 101: Od kolika let, jste na ulici?



201: Od osmnácti,ale v podstatě od sedmnácti, ale dalo by se říct, že už od dvanácti.

101: Co se stalo, že už od dvanácti?

101: Utíkala jsem od matky.

19. 101: A co se vlastně stalo, že jste se dostala už tak v útlém věku na ulici?

201: Už od dvanácti jsem utíkala a to kvůli matce. Neměla nás ráda, jenom našeho  
bráchu. Bylo to k nevydržení, byla divná. Už jak jsme se vrátili ze školy, tak začalo  
cvičení.

101: Znamená to tedy, že Vám ordinovala veškerý volný čas?

201: Jo, byl to teror, 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.  
Dost taky pila.

101: Jak se k Vám chovala, když byla střízlivá?

201: Mlátila nás i když byla střízlivá. Utíkala jsem už od dvanácti.

101 Byla jste na útěku sama?

101: Utíkala jsem s tou nejmladší, ale hned pátračka a zas nás dovezly domů. Byla  
jsem ráda, že jsem se v sedmnácti dostala na školu do Prahy, úplný vysvobození. Ze  
školy mě za chvíli vyrazili a já to nikomu neřekla, doma si mysleli, že furt chodím do  
školy. To mi bylo sedmnáct, už jsem se domů nevrátila. 

101: S kým jste zůstala z rodiny ve spojení?

201: Se ségrama jsem ve spojení. Ta jedna se starala o matku, teď už se o ní nemá kdo 
pořádně postarat. Matka si stěžovala, že ji tamta ségra týrá, nakonec se to potvrdilo, a  
tak jsou od sebe. Brácha nemá zájem matce pomoct, i když by ji něco mohl někde  
zaplatit.

20. 101: Napadá Vás ještě něco důležitého, nebo k doplnění?

201: Nic. Tohle teda bylo všechno?

101: Ano, všechny otázky jste mi už zodpověděla.



Příloha 7, Rozhovor s respondentem 102

Názory respondenta na:

1. 201: Zajímá mě Vás názor na to, proč někteří bývalí uživatelé azyláku se po odchodu  
do ubytovny, nebo do podnájmů opět ocitli  na ulici?

102: Je tam vysokej nájem, zákazy jak v base. Ty lidi na to nemaj finančně.

201: Myslíte si, že finance jsou problém u každého?

102: Já vycházím hlavně ze sebe. Já nevím, třeba to má každej jinak, ale já si myslím  
že to jsou finance, finance a finance. Pak se musej vracet sem, i když se jim nechce a  
jsou  tu  každou  chvíli  na  azyláku  nějaký  změny,  ale  prostě  ty  finance  vidím  jako  
problém.

2. 201: Zajímá mě Váš názor, proč si lidi po odchodu z ubytovny nehledají hned jinou  
ubytovnu, ale jdou rovnou sem?

102: Nemaj na to hned. I když maj dobrej plat, tak na tohle maj, ale nemaj na drahou  
ubytovnu, taky nemaj u sebe peníze. Roli hrajou finance.

3. 201:  Myslíte  si,  že  se  jdou  tito  lidé  ve  fázi,  kdy  hrozí  ukončení  ubytování  někam  
poradit, aby neskončili venku?

102: Nikam nejdou. Prostě počkaj, jak to dopadne.

201: Proč myslíte, že čekaj?

102: Já to soudím podle sebe, čekaj, jak se to vyvrbí, já bych taky čekala.

4. 201: Kam si myslíte, že by se mohli jít poradit, pokud byste třeba chtěla někoho někam  
nasměrovat?

102: Kurátor, Charita, Naděje, Pernerka.

Osobní zkušenost respondenta:

5. 201: Jaký byly pravidla na ubytovně?

102: Tam bylo víc pravidel. Nesmíš mít návštěvu, prát tričko, samý blbosti. V deset  
musí bejt klid a nazdar. V tý ubytovně to bylo, jako bych byla na Ruzyni. Příště až  
pudu na ubytovnu, tak se tam nejdřív půjdu podívat a teprv až pak dám zálohu.

201: Jak to tam bylo s kouřením?

102: Na pokoji se nesmělo kouřit. Nejhorší bylo, že byla všude zima, šla jsem ze zimy  
do zimy.

201: Mohli jste se mezi sebou navštěvovat na pokojích?



102: Mezi sebou jo, ale z venku tam nesměl nikdo přijít, ale to jak kdy.

201: Byl tam nějaký domovní řád, který jste si mohli přečíst?

102: Jo ten tam visel.

201: Takže se postupovalo podle řádu?

102: Nepostupovalo, sice tam visel, ale jakoby tam nebyl. Dělali si to podle svýho.

201: Byly ke všem stejně?

102: 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. 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.

201:  Jak  to  bylo  s  placením,  když  někdo  neměl,  počkali  mu,  dalo  se  třeba  nějak  
dohodnout?

102: To nepočkaj, není šance. Nám se zdálo, že nás furt natahovali, já neumím počítat  
a oni to moc dobře věděli. Natahovali víc lidí. I ta smlouva byla divná, když ji nesla  
Bětka na sociálku, tak ji to nechtěli uznat, byly tam nějaký nesrovnalosti, pak to ale  
vzali.  Taky bylo divný,  že  ty  smlouvy nechtěli  nechat,  aby jsme si  překontrolovaly  
někde jinde.  Musely jsme je  hned podepsat.  Mně to přišlo celý  divný,  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.

201: Když někdo něco porušil, mluvili s ním provozní o tom, než ho vyrazil?

102: Ten ho jednou až dvakrát upozornil,  ať to nedělá a pak šel.  Jenže někdy mu  
hráblo a pak vyrazil hned všechno a nezajímalo ho, že je venku mínus jedna.

201: To bylo úplné vyhození, nebo se ty lidi pak mohli vrátit?

102: Rovnou i s věcma, totální vyhazov.

6. 201:  Z jakého  důvodu  jste  se  rozhodla  odejít  z azylového  domu,  myslím  tím,  jaké  
okolnosti Vás k tomu vedly?

102: Jak jsem seděli tenkrát tady u Vašeho ředitele, tak ten říkal, že když tu jsme na  
smlouvu a už si vyděláváme, že by jsme se měli všichni pomalu snažit nají jiný bydlení.  
Tak to mě tlačilo. Taky už jsem tu z toho tady byla vymatlaná, z toho skladu, kde jsem 
makala  a  taky  z těch  sčítáků  a  rajónů  tady.  Tak  jsem se  rozhodla  s  s Bětkou, že  
odejdem. A na hovno.

7. 201: Bylo vše vyřešené se sociálním pracovníkem ve Vašem individuálním plánu?

102: To nebylo.

201: Co přesně ne?



102: Nebyly ty dluhy, teď mi leží v žaludku ta půjčka, kvůli který možná půjdu do basy  
a hlavně ty nekonečný dluhy, dluhy, dluhy.

8. 201: Jak jste trávila svůj volný čas na ubytovně. Myslím tím, jestli se něco změnilo  
oproti  azyláku.  A  co  kamarádi,  setkávala  jste  se  s lidmi,  se  kterými  jste  se  zde  
přátelila?

102: Popravdě řečeno, tam jsem si uklízela, furt jsem běhala s luxem a pak zapla  
televizku na pokoji. Dost jsem se nudila.

201: Stýkala jste se s lidmi z Armády spásy?

102: Když jsem šla do práce, tak jo. Ale že bych se s nima bavila, to ne. Já nemám 
žádnou kamarádku, kromě Bětky, na tu jedinou se můžu spolehnout.

9. 201: Když jste bydlela na ubytovně, jak to bylo s penězi, vystačila jste celý měsíc?

102: Tak tak jsem vyšla. Brala jsem tady peníze, co jsem byla u vás zaměstnaná a  
každej pátek jsem chodila ještě dělat bloky, z toho byly taky nějaký peníze. Ale moc mi  
nezbylo. Musím posílat alimenty, to je zásadní a na dopravní podniky, pojišťovnu seru.

201: Kolik máte alimenty?

102: dvěstě.

201: Stalo se někdy, že jste neměla na jídlo?

102: To se stalo, ale chodila jsem sem ve tři na polívka zadarmo.

10. 201: Jak Vlastně došlo k tomu, že jste skončila na ubytovně?

102: Byla jsem v práci,  jak jsem se vrátila,  tak na pokoji  byla rozhrabaná postel.  
Už jsem věděla, že je zle. Ten blbeček 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. Já jsem nevěděla, že sleduje hodiny denní a noční proud, nejak  
to poznal. Neměla jsem u sebe nic, tak jsem šla. Ještě tam mám všechny věci, on po mě  
chce tři litry, je tohle možný?

201: Jaký kamna?

102: Tam byla zima a tak jsem si na tajňáka pořídila přímotop, i když se to nesmělo.

11. 201: Šla jste si hledat jinou ubytovnu, když jste tam skončila?

102: Nešla.

12. 201: Když jste zjistila, že je to tam špatný a že tam nejste spokojená, šla jste se poradit  
o jiné ubytovně.

102: nešla, ani v průběhu.

13. 201: Proč jste se vrátila právě sem?



102:Už vás všechny znám, tady člověk může říct otevřeně o všem a vy řeknete, bude to  
tak, tak a tak.

14. 201: Máte nějakou rodinu, která by Vám dokázala z té Vaši situace pomoci?

102: Rodinu nemám.

15. 201: Co by Vám pomohlo, pro stabilizaci bydlení.

102: Aby mi Novák řekl, že mě bere.

201: Ten Vám dává práci?

102: Jo, slíbil mi ji.

201: Znamená to tedy, najít zaměstnání?

102: Určitě!

201: Představte si, že už máte opět práci. Co dalšího by pomohlo?

102: Mně nic nepomůže. Už dvakrát jsem šla na ubytovnu a dvakrát na hovno.

201: Co třeba nějaká lepší ubytovna?

201: Lepší je dražší a taková není pro mě. Mě nikde nevezmou, hned jak viděj černou  
hubu, tak najednou mají plno, nebo že se ozvou. Už několikrát jsem jim říkala, ať mi  
rovnou řeknou, že se jim nelíbí moje barva. To mi prej říct nemůžou, tak co si mám  
o tom myslet. Jednou jsme byly s Bětkou se podívat na podnájem, fakt to tam vypadalo  
pěkně, řekli, že berou jenom jí a mě nechtěli. Taky mi na jednom místě řekli, že nemaj  
čas hlídat, jestli jim tam nebudu krást, ale udržela jsem se, ale chtěla jsem mu jednu  
napálit.  Já už ničemu nevěřím. Kde jsem byla, byla zima a jak si zatopím, tak mě  
vyrazej. To je jak na Ruzyni, akorát tam jsem si mohla zapálit na cele. No mám tohle  
zapotřebí?

201: Přece  jen,  kdyby  jste  si  měla odmyslet  všechny  tyhle  překážky,  našla by se  
nějaká možnost?

102: Jedině chatky. Tam Vás nikdo neočumuje a uděláte si to po svým. Já si potřebuju  
taky odpočinout, ale nejde to. V práci je to záhul, když dělám bloky, tak mě lidi urážej,  
prej hele, vidíš, černá huba pracuje, to říkala jedna stará ženská druhý, když jsem  
zametala a já po práci taky potřebuju klid a mít motivaci se těšit. 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.

201: Chtěla bych s Vámi prokonzultovat pár variant, o kterých přemýšlím. Myslíte, že  
by pomohlo, kdyby chodil třeba na ubytovnu za Vámi, nebo jinými lidmi, co od nás  
odešli, takhle někam bydlet, terénní pracovník?

102: Myslím si,  že jo.  Ale já bych to  asi  nechtěla.  Tam jsou lidi  zvědavý a nikdo  
nemusí vědět, že jsem z Armády, už vidím ty pohledy.



201: Takže se na ubytovnách neví, odkud  ty lidi přišli?

102: Já to nikomu neříkám odkaď jsem, protože nikomu nevěřím a co je komu do toho.

201: Co třeba, kdyby se ty lidi, co šli od nás na ubytovny jednou za čas spolu sešli a  
říkali si, co zažívají?

102: Bylo by dobrý, kdyby mělo pár lidí na sebe kontakty, jednou by jsme se za čas  
sešli, přišel by tam terénní pracovník nebo i klíčovej pracovník z azyláku, a všechno  
bysme jim řekli. Ne, abychom byli my potrestaní, ale potrestat je, ty co rozkazujou na  
ubytovnách, aby oni měli trest.

201:  Pomohlo  by  Vám po  odchodu  být  ještě  nějakou  dobu  v kontaktu  s Armádou 
spásy?

102: Pomohlo, ale musel by to bejt klíčovej sociální pracovník, protože k tomu mám  
už důvěru, ne to zas celý vysvětlovat jinýmu.

201. Jak dlouho by měl takový kontakt trvat, kolik třeba měsíců?

102: To nevím, v životě jsem nad tím nepřemýšlela.

Závěrečné otázky:

16. 201: Jaký byl Váš finanční příjem, když jste bydlela na ubytovně?

102: Pracovala jsem tady, to sem brala osm hrubýho, na čistým přes sedm.

201: Říkala jste, mi, že jste chodila ještě na nějaký brigády.

102: Jo, chodila jsem na bloky, z toho taky něco bylo. Takže se to dalo. Teď nemám 
nic.  Pojedu na sociálku,  v životě jsem nebrala dávky.  Vlastně jsem furt  pracovala,  
nebo byla na podpoře, ale vždycky tak do dvou měsíců jsem měla práci. Tohle už trvá  
dlouho. Nevím, co tam budu říkat.

201:  Mně  se  líbí,  že  se  s tím  tak  pěkně  perete,  věřím  tomu,  že  to  na  tý  sociálce  
zvládnete.

17. 201: Jak dlouho jste bydlela na té ubytovně, ze které jste se teď vrátila?

102: měsíc, dva? Přesně nevím.

18. 201: Od kolika let, jste na ulici?

102: Od osmnácti.

201:Vím, že jste brávala, v tý době jste už brala drogy?

102: Ne, to až na ulici.



19. 201: Jak se to vlastně stalo, že jste se dostala na ulici?

102: Chtěla jsem nezávislost, nechtěla jsem bejt na rodině furt závislá, nechtěla jsem  
dokola poslouchat, že  jsem adoptovaná a že mě máma vychovala. Vždyť já se o to  
neprosila,  vzali  si  mě v půl  roce,  já  si  to  nevybrala,  ale  to  jsem jí  nikdy neřekla.  
Dneska toho lituju, asi bych to už neudělala, je mi čtyřicet a mám hovno. Když mi  
umřel táta, tak všechno pro mě skončilo.

201: Co Vaše matka?

102: S tou jsem skončila, poslouchat, že jsem adoptovaná se mi furt nechtělo. Já jsem  
ráda, že mě vychovala a že mám aspoň nějakou školu, ale furt to poslouchat, proč?

201: Sourozence máte?

102: Jsem jedináček. Věřila byste, že se cejtím nervozní, teď na mě tlačí banka, já  
mám snahu se s nima dohodnout, ale nejde to, chtěla bych platit tu půjčku, ale nechtěj  
teď  žádný peníze,  už  to  má advokát.  Půjde  to  k občansko-právnímu a  pak  možná 
k trestnímu. Nevím, jak to mám pozdržet, když budu mít zas záznam, tam mě nevemou  
na to místo, co mám slíbený. Musím nastoupit dřív, než to rozhodnout.

201:  To by  bylo  dobré  řešit  s  našim sociálním pracovníkem,  až  budete  mít  chuť,  
přineste dokumentaci, kterou k tomu máte. Buď s ní nebo bez ní se zastavte za našim  
sociálním pracovníkem, ten poradí, jak s tím dál,...

20. 201: Napadá Vás ještě něco k tomu, o čem jsme si povídaly? Třeba k tomu bydlení?

102: K tomu bydlení mě napadá, že by bylo dobrý, pro ty, co se snažej mít ubytovny,  
jako charitativní pod nějakou charitou, nebo pod magistrátem, aby na to ty lidi měli.  
Prostě  normální  ubytovna  pro  pár  slušnějch  lidí,  co  jsou  čistotný,  nefetujou  ani  
nepijou. Fakt jen pár lidí. Jenže do toho nikdo nepude, muselo by to bejt levný. Platilo  
by se u sociálních, třeba u Vás. Tam ať klidně někdo sedí na vrátnici. Chtělo by to, aby  
nebyl majitel žádnej blbeček, aby měl člověk jistotu, že neskončí venku a že se pojede  
podle pravidel. Ta ulice to je boj, boj o přežití, to Vás semele, tenhle měsíc tři lidi  
umřeli  a to je dost. Takže by tam nesměl bejt žádnej blbeček,  kterej na Vás udělá  
podraz. Něco takovýho prostě udělat, jako je to třeba na Rajský.

201: Na Rajský něco takovýho je? Vy něco takovýho znáte?
102: Slyšela jsem o tom, ale to víte, jedna paní povídala. Je to prej dům na půl cesty. Jo a na  
tý ubytobně by to nemuselo bejt vybavený, byla by to motivace pro ty lidi, kdyby si to mohli  
udělat podle svýho. Já když jsem bydlela v chatce, tak jsem měla motivaci a těšila jsem se tam 
a udělala jsem si to tam podle svýho. Už jak jsem to tam viděla poprvý, tak mě napadalo co a  
jak, kam dám. Já se prostě potřebuju něčím zabavit, pak nemám nervy.



Příloha 8, Rozhovor s respondentem 103
 
Názory respondenta na:

1. 201:  Má  první  otázka  zní,  proč  si  myslíte,  že  řada  lidí  skončí  po  odchodu  
z komerčního bydlení opět na ulici?

103: Na ubytovnách Vám nedávají smlouvy. Za druhé, to jsou neshody s ubytovanými,  
bydlí tam Rumuni, Slováci. V zimě tam netopí, máte tam studenou sprchu. Jsou tam  
vysoké pokuty, třeba když si vypere tričko ve dřezu, tak po Vás chtějí tisíc korun. Ale  
řekla bych, že hlavně tam jsou ty neschody. Třeba Romáci nepracujou, pak po Vás  
žebrají mouku, cukr a když jim nedáte, tak nadávají a pak z nich máte strach, že Vám 
něco udělají.

2. 201: Myslíte si, že hledají lidé, kteří skončili třeba na ubytovně hned jiné bydlení, aby  
neskončili venku?

103: Myslím, že ne. Nemají na to peníze. Každá ubytovna stojí jinak. Taky je problém,  
že třeba na internetu píšou, že tam bydlení stojí devadesát, a když tam přijdete, tak se  
dozvíte, že je to stopadesát a to se děje běžně. Většinou ty lidi ani nepracujou a z čeho 
by to zaplatili, nejsou peníze, všechno stojí nad čtyři tisíce.

201: Kolik tak stojí běžně ubytovna?

103: Tak asi třitisícepětset až čtyřiapůl.

3. 201: Myslíte si, že se jdou tito lidé, když už vědí, že jim má skončit bydlení někam  
poradit?

103: Určitě ne.

201: Proč myslíte, že ne?

103:  Je  tam  nedůvěra  k  sociálkám,  že  třeba  špatně  poradí.  Některý  se  chovají  
arogantbě, 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.

4. 201: Kam si  myslíte,  že by se mohli  jít  poradit,  pokud byste  třeba chtěla někomu  
poradit?

103: Sem do Armády spásy, já to radím všem. Mám tu dobrou zkušenost, nikdy jste mě  
neodmítli. Radím všem, aby sem šli.

Osobní zkušenost respondenta:

5. 201:  Jaká  byla  pravidla  na  té  ubytovně,  ve  které  jste  teď  bydlela,  byl  tam třeba  
domovní řád?

103: Žádný domovní řád jsem neviděla. Neměla jsem ani smlouvu, nikdy od ničeho  
ani daňový doklad. Bylo zakázáno prát si v umyvadle i ve sprše, za praní trička, hned  
pokuta tisíc korun. Večerka byla v deset. Ale Ukrajinci tam řvali až do rána. Sice je  



provozní vykázal, ale oni se zase za chvíli vrátili zpět, je neřešil.

201: Jak jste se o těchto pravidlech dozvěděla?

103: To mi řekl provozní při nástupu, řekl, že večerka je od desíti a kouřit na chodbě.  
Jinak tam platilo, že když jste něco porušila musela jste okamžitě zaplatit pokutu, nebo  
ven. Jinak nikdo mi neřekl, za co nás můžou vyhodit.

201: Byly tam kontroly pokojů, nebo něco takového?

103: Kontroly byly, ale vždycky, když jsme byly v práci.

201: Jak jste se to dozvěděla?

103: To mi vždycky řekli vedle z pokoje, že u nás byli.

201: Vám nikdy dopředu neoznámili, že tam půjdou?

103: To nikdy. Řekli, když jsme se jednou ohradily, že na Armádě spásy to tak taky  
bylo, a že bysme na to měly být zvyklé. Ale to není pravda. Na Armádě byly kontroly  
ohlášené a nikdo nám na pokoj ze zaměstnanců nevstupoval, když jsme tam nebyly.

201: Jak to bylo, když neměl někdo na zaplacení ubytování, počkali?

103: Počkali maximálně dva až tři dny.

201: Jak to tam bylo s alkoholem?

103: Tam se normálně pilo, skoro každej a dělali pak bordel a když se nám to nelíbilo,  
řekli nám, to není hotel, neřešili to.

201: Jak se vypořádávali s agresivitou?

103: Když se strhla rvačka, tak všichni ven, nadobro, někdy se ale mohli vrátit a dál  
bydlet.

6. 201: Z jakého důvodu jste se rozhodla odejít z azylového domu?

103: Bylo mi řečeno, že tu nemůžu bydlet, když tu pracuju.

7. 201: Bylo vše vyřešené se sociálním pracovníkem ve Vašem individuálním plánu?

103: Nebylo.

201: Co přesně ne?

103: Představovala jsem si jiné bydlení. Chtěla jsem jít do chatičky, i klidně za víc.  
Tak  do  pětitisíc  bych  byla  ochotná  zaplatit.  To  se  ale  nepodařilo  a  ani  dluhy  se  
nepodařily vyřešit.

8. 201: Jak jste trávila svůj volný čas na ubytovně. 



103:  V podstatě  stejně,  akorát  mi  vadili  tam  ty  lidi,  pociťovala  jsem  to  jako  
omezování. Vyzvídali.

201: Udržovala jste dál kontakt s lidmi s Armády spásy, se kterými jste tu vycházela?

103: Vídávala jsem je, když jsem do Armády chodila pracovat, to jo. Ale otevřelo mi  
to oči. Když jsem tu bydlela, byla jsem zaslepená, každýmu jsem tu pomáhala. A když  
jsem odešla,  uvědomila  jsem si,  že  jen  ode  mě  brali.  A hlavně,  když  tu  nebydlíš,  
nepatříš mezi ně.

201:  Na té  ubytovně  se nevyskytl  žádný člověk,  ke  kterému by jste  si  vybudovala  
důvěru?

103: Na ubytovně nebyl nikdo kamarád, protože nikdo tomu nerozumí. Jen tady vědí,  
co je ulice. 

9. 201: Když jste bydlela na ubytovně, jak to bylo s penězi, jak jste vyšla v měsíci?

103:  Peníze  mi  nestačily,  zaplatila  jsem devětapůl  tisíce  za  mě a  za  Helenu plus 
alimenty, takže toho moc nezbylo. Peníze jsem měla jen na prvních čtrnáct dnů.

201: Jak to bylo s jídlem?

103: Snažila jsem se nakoupit na celý měsíc.

201: Stalo se někdy, že by Vám jídlo došlo?

103: To se stalo.

201: Co jste pak dělala?

103: Chodila jsem do Áčka na jídlo.

10. 201: Jak došlo k tomu, že jste skončila na té ubytovně?

103: Majitel šel bez svolení do mého pokoje, když jsem tam nebyla a našel mi tam  
teplomet.

201: Kde jste ho měla schovaný?

103: V úložném prostoru pod postelí.

201: Jak to celé proběhlo?

103: Přišla jsem na ubytovny a on za mnou přišel a řekl mi, buď mi dáš do deseti  
minut tisícovku pokutu a tři tisíce, co mi stála elektřina, nebo skončíš. Tři tisíce to  
rozhodně nemohlo stát ta elektřina, to tolik nespotřebuje. Peníze jsem neměla a tak  
jsem šla. Ještě tam mám věci, ale ty mi vydá, až zaplatit ty tři tisíce.

11. 201: Šla jste si hledat jinou ubytovnu, když jste tam skončila?



103: Nešla. Neměla jsem peníze.

12. 201:  Když  jste  zjistila,  že  to  na  té  ubytovně  neklape,  šla  jste  se  někam  poradit,  
případně poohlédnout po jiné?

103: Byla jsem se poradit v Rozkoši bez rizika, ale pro nás dvě bylo vše drahé. Byly  
jsme se poradit i tady na denním centrum. 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.

13. 201: Proč jste se vrátila právě do Armády spásy?

103: Tady je ve tři jídlo zadarmo,  i se dá pořídit levně oběd, zaplatím za něj dvacetpět  
a ještě se o něj můžu podělit. Taky pak azylák finančně ujde, ubytovna je drahá.

14. 201: Máte rodinu, nebo nějaké jiné blízké osoby, které by Vám dokázaly pomoci?

103: S rodinou se nestýkám, úplně jsem se od ní distancovala. Od smrti mé matky  
uběhlo deset let, sestra je v zahraničí, zbytek se nevídáme.

15. 201: Co by Vám pomohlo, pro stabilizaci bydlení?

103: Aby zaměstnali Helenu v práci. Já to sama za obě dvě neutáhnu, ona je sice na  
podpoře, ale to nestačí. Sedmtisíc dělají exekuce, pak platím výživné a ještě musím  
zvládnout bydlení.

201: Já jsem právě promýšlela také nějaké možnosti. Co byste řekla, kdyby za Vámi  
docházel, ještě kdybyste bydlela na ubytovnu terénní pracovník a i za dalšími lidmi,  
kteří od nás šli do ubytoven?

103: To by bylo dobré, mohl by s těma lidma chodit třeba vyřizovat sociální dávky, on  
se totiž sám člověk nezvedne, taky jen tak někomu nedůvěřuje, terénní pracovník, to  
určitě by šlo.

201: Myslíte, že by bylo dobré, kdyby se ti lidé, co jdou od nás na ubytovny jednou a  
čas scházeli a povídali si o tom?

103: To určitě ne. Spíš mě napadá, že by bylo dobré, kdyby byla ubytovna jen pro  
bezdomovce se sociálním pracovníkem.

201: Myslíte si, že by bylo k něčemu, kdyby po odchodu na ubytovnu zůstali uživatelé  
ještě nějakou dobu v kontaktu s bývalým klíčovým sociálním pracovníkem?

103:  Mně  by  to  pomohlo  a  věřím,  že  i dalším,  každý  má  důvěru  ke  klíčovému  
pracovníkovi a určitě by nám pomohlo, kdyby šlo za ním docházet.

201: Pomohlo by Vám třeba, kdyby jste měla možnost bydlet  delší  čas v azylovém 
domě?

103: Rok je strašně málo na bydlení a na našetření kauce. Pak člověk odejde a dává i  
část vinu sociálnímu pracovníkovy z azylového domu, když to neběží dobře.



Závěrečné otázky:

16. 201: Jaký byl Váš finanční příjem, když jste bydlela na ubytovně?

103: Pracovala jsem u Vás na hlavní pracovní poměr a to bylo osm hrubého, takže  
sedmtisícdvěstě čistého. Dvěstě jsem dávala na alimenty..

17. 201: Jak dlouho jste vlastně bydlela na té ubytovně?

103: tři měsícec.

18. 201: Od kolika let, jste na ulici?

103: Od roku dvatisícepět.

19. 201: A co se přihodilo?

103: Okrádal mě přítel, hrál automaty a všechny peníze mi kradl. Listonoš mi nosil  
peníze, ale on ho vždycky podlplatil a dal mu pětset a listonoš pak peníze dával jemu a  
ne mě. Nebylo z čeho platit nájem a měla jsem dluh na bytě patnácttisíc, tak mi přišlo  
soudní vystěhování.

20. 201: Napadá Vás ještě něco k tomu, všemu, o čem jsme se dneska bavily?

103: Abyste mluvili vy sociální více s klientama, ne jen o individuálním plánu, ale tak  
celkově.

201: Myslíte tím třeba jít víc do hloubky, ptát se na dětství a tak?

103: Klidně, člověku uleví, když může říct vše o sobě, prostě tím mám na mysli, tak  
celkově se víc bavit s námi.



Příloha 9, Rozhovor s respondentem 104

Názory respondenta na:

1. 201: Z jakého důvodu skončí lidí  po odchodu do komerčního bydlení opět na ulici?

104: Opravdu nevím. Nic mě nenapadá. Mně se to stalo tak, že jsem onemocněl a  
přišel jsem na ubytovnu od doktora a tam visela cedule, ať všichni zaplatí do desíti do  
večera a já neměl z čeho. Ten den odcházelo dost lidí. Marodil jsem a nedalo se z toho 
vyjít, neměl jsem z čeho platit, šel jsem s vejplatou o čtyry tisíce dolu. Doktor mi řekl,  
že budeme vyřizovat důchod a do tý doby, ať nechodím do práce, říkal že je to určitě  
na první, možná i na druhej stupeň. Ještě mě čeká dost vyšetření, za tejden nastupuju  
do nemocnice a tam budu ležet tři tejdny, budou zjišťovat z čeho mám ty záchvaty. Ale  
já  vím,  že  si  za  to  můžu  sám,  upracoval  jsem  se.  Sloužil  jsem  osmnáctky,  
čtyryadvacítky, taky bylo běžný, že jsem šel do práce v pátek a vracel jsem se z ní až 
v pondělí, tejdně se pracovalo běžně sto deset hodin, pak bylo dobrý, že bylo pár dnů  
nebo tejden volno, ale to se člověk skoro ani nestačí vzpamatovat a jde nanovo. Až se  
vrátím do práce řeknu jim, že budu dělat maximálně dvanáctky, a nejvíc by se mi  
líbilo, kdybych chodil pondělí až pátek na osm hodin a sobota, neděle, klid, to by bylo  
dobrý. To že to jde se mnou z kopce jsem věděl. 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. Šéf mi říkal, že sice  
pracuju dobře,  je na mě spoleh,  ale  objekt  nemůže zůstat  bez dozoru.  Moc se mu  
nelíbilo, že jsem každou chvíli v nemocnici, našim klientům ručíme za to, že objekt  
bude hlídanej a když sloužím sám, odveze mě v noci sanita, tak je to místo nezajištěný,  
já  si  to  uvědomuju,  ale  počítají  prej  se  mnou v práci  dál.  Mají  tam oddělení  pro  
invalidní důchodce, až budu mít ten důchod, tak tam by mě přeřadili, ale budou chtít  
od všeho papíry. Doktor říkal, že to jsou panický ataky. Asi toho na mě bylo dost. A  
taky neurologický problémy Taky na jedno ucho neslyším, na druhý jen do vzdálenosti  
pěti metrů, tuhle vadu mám už od mala, proto se mi špatně hledá zaměstnání, nemůžu  
chodit  s vysílačkou  na  uchu,  protože  tím  ztrácím  orientaci,  pracovat  ve  skladech,  
protože bych neslyšel jak jede auto a přejeli by mě, to mi řekli ve sklech logistiky  
v Jirnech,  prostě  všude  mě  odmítají.  Až  se  vrátím  z nemocnice,  tak  se  k vám  zas  
přihlásím do azylovýho domu, hned jak se vrátím z nemocnice, začnu vám platit ten  
dluh, co jsem tu nechal, a z nemocnicí se dohodnu na splátkách, zaplatit to celý z pěti  
tisíc nemůžu. Jinak, proč se lidi vracej z komerčního bydlení, to opravdu nevím, nic  
mě nenapadá. Myslím si, že když je práce, tak je to dobrý, ale když se někomu stane,  
co mě a je na neschopence, nebo by přišel o práci, tak potom to.

201: Oni se právě vrací, i ty, který zaměstnaný nebyli, třeba invalidní důchodci, nevíte  
proč?

104: Opravdu? To jsem nevěděl, to nechápu. Vždyť ty by měli být ve výhodě, to je  
dobrý brát důchod, to je jistota a ještě si k tomu člověk může vydělávat,  nechápu.  
Jedině, že neuměj zacházet s penězma, když někdo utratí všechno na začátku měsíce,  
pak je to těžký. Jinak nevím proč se to děje, vůbec jsem to nevěděl, že je to takhle  



chodí.

2. 201: Myslíte si, že hledají lidé, kteří skončili třeba na ubytovně hned jiné bydlení, aby  
neskončili venku?

104: To fakt nevím, nedokážu to odhadnout. Já jsem nehledal, neměl bych na to.

3. 201: Myslíte si, že se jdou tito lidé, když už vědí, že jim má skončit bydlení někam  
poradit?

104: No, měli by se jít poradit, ale jestli jdou, to nevím, opravdu  to neodhadnu.

4. 201: Kam si  myslíte,  že by se mohli  jít  poradit,  pokud byste  třeba chtěla někomu  
poradit?

104: Určitě na sociálku za specialistou.

Osobní zkušenost respondenta:

5. 201:  Jaká  byla  pravidla  na  té  ubytovně,  ve  které  jste  teď  bydlel,  byl  tam  třeba  
domovní řád?

104: Byla tam večerka v deset. Jinak to šlo.

201: Co ještě tam bylo za pravidla?

104:  Když  byla  ta  večerka,  tak  ta  se  musela  dodržovat,  ale  na  tý  ubytovně  byli  
Filipínci, majitel byl taky Filipínec,  takže oni mohli být i po večerce. Majitel jim to  
toleroval.

201: Co alkohol, směl se tam pít?

104: S alkoholem normálně, jako doma, akorát jsem měl ze začátku spolubydlícího,  
kterej hodně pil, to pak už nešlo. V noci mě budil, neměl jsem klid,  tak jsem to šel říct  
na vrátnici, pak už tam nebydlel, to jsem si oddechl.

201: Co třeba kontroly pokojů, byly tam?

104: Na kontroly chodili.

201: Říkali Vám předem, že přijdou?

104: Neříkali, kontroloval nás údržbář, když jsme byli v práci.

104: Myslíte, že to kontroloval ode dveří, nebo vám tam procházeli i soukromé věci.

104: To nevím. Vlastně kolega mi říkal, že mu šel do batohu, měl ho rozhrabanej, on  
to poznal.

201: Jak jste vnímal tyto kontroly.

104: Normálně, ale teď mi dochází, že to vlastně v pořádku nebylo, ty kontroly by mi  
už vadily. Třeba vy, vy to tady takhle neděláte, tady člověk ví, co má čekat.



201: Bylo tam ještě něco, co Vám utkvělo v paměti?

104: Vzpomínám si, že údržbář nám chtěl z pokoje odnýst jednu skříň, že nám jedna  
stačí. Ale to jsem nakonec umluvil, že ne, protože sice jsem spolubydlícímu věřil, ale  
pak tam bude někdo jinej a bude mi krást třeba věci nebo na mě něco svede, nebylo by  
to dobře, a taky bych neměl tolik místa na svý věci. Jo a vlastně, nesměli jste tam mít  
moc  věcí,  říkali  tam  lidem,  pokud  tam  budou  chtít  zůstat,  ať  si  nechají  jen  to  
nejnutnější.

201: O těch pravidlech, o kterých jste mi teď říkal, jste se dozvěděl jak?

104: V průběhu až když jsem tam nějakou dobu bydlel,  tak nám dali  podepsat,  že  
budou ty kontroly pokojů, tak jsem to podepsal.

201: Na začátku, když jste se ubytovával Vám říkali něco k pravidlům?

104: V začátku nic, dali mi klíče a bydlel jsem, dozvídal jsem se všechno až postupně. 

6. 201: Z jakého důvodu jste se rozhodl odejít z našeho azylového domu?

104: No říkal jsem si, že když jsem si našel tu práci, že bych měl odejít, abych uvolnil  
místo někomu potřebnějšímu. Taky jsem se chtěl postavit už na vlastní nohy. Možná že  
jsem  odešel  moc  brzo,  že  jsem  měl  ještě  počkat,  ona  mi  říkala  moje  sociální  
pracovnice paní Musilová, ať s tím ještě počkám, ať nikam nepospíchám, ať se nejdřív  
v tý práci zapracuju, možná jsem měl poslechnout, ale já si to chtěl zkusit.

7. 201: Bylo vše vyřešené se sociálním pracovníkem ve Vašem individuálním plánu?

104: Bylo! Byla to skvělá spolupráce, moc jsem s ní byl spokojenej. Chtěl jsem najít  
práci a tu jsem našel. Nejdřív jsem uklízel jeden měsíc v metru a nakonec jsem dostal  
tu nabídku jít k ostraze. Všechno se podařilo.

8. 201: Jak jste trávil svůj volný čas na ubytovně?

104: Koukal jsem na televizi, nebo jsem spal, ale převáže jsem spal, byl jsem dost  
vyčerpanej z tý práce a ta únava furt rostla, sedm měsíců jsem se tam dřel. Opravdu  
jsem nejvíc ze všeho spal. Že bych chodil po divadle, po kultuře, to ne, občas na chvíli  
do hospody si sednout, ale moc jsem nevydržel, šel jsem hned brzo spát. Další, co mi  
zabíralo čas, byly návštěvy lékařů. Jo vlastně a tetu jsem dost navštěvoval.

201: Co kamarádi, navštěvoval jste se s lidmi odsud?

104: S nima jsem se už neviděl, na ubytovně jsem měl nějaký kamarády a ty už dneska  
taky nevidím.

9. 201: Když jste bydlel na ubytovně, jak to bylo s penězi, jak jste vycházel?

104: Úplně v pohodě, 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.

201: Kolik jste platil ubytovnu?



104: Přes čtyryapůl a zhruba to samý mi i zbylo.

201: S jídlem jste vystačil?

104: Vždycky. Rozpočítal jsem si to, a to je pak víc jak stovka denně, takže na jídlo to  
v pohodě stačilo.

10. 201: Říkal jste,, že jste na té ubytovně skončil, protože jste měl tu neschopenku a oni  
to najednou chtěli zaplatit celé dopředu. Proč se takhle rozhodli?

104:  Ta  ubytovna  byla  podniková.  Všem,  který  pracovali  u firmy  nabídli  tuhle  
ubytovnu, když jste nastoupil, dostal jste klíče a šel jste rovnou na pokoj, ztrhli Vám to  
pak  zpětně  z vejplaty.  Jenže  dost  lidí  toho  začlo  zneužívat.  Nastoupili  do  firmy,  
ubytovali se, a do práce chodili třeba jen čtyry dny, pak jim to nebylo z čeho strhávat  
a na ubytovně byl pak dluh. Tak se rozhodli, že to budou chtít od všech předem.

201: Ten den určitě muselo odejít dost lidí.

104: Nějaký lidi odešli, ale za koho se přimluvil a zaručil šéf z práce z jejich oddělení,  
ten mohl zůstat a domluvili se s ním.

201: Přimlouval se za Vás někdo?

104:  Za  mě  se  taky  zaručili,  takže  jsem  mohl  zůstat,  peníze  jsem  dal  postupně  
dohromady a zaplatil, ale neměl jsem na to tam bydlet dál. Z tý neschopenky to platit  
nejde, nic by mi nezbylo. Taky jsem každou chvíli byl u doktora, to je třicet korun a  
každou chvíli mě vezla sanitka na pohotovost, to je devadesát korun, tak musím mít  
i na tyhle poplatky. Z tý ubytovny jsem odešel, nemohl jsem si ji už dovolit. Dohodl  
jsem se tam s majitelem, že odcházím.

201: Kolik máte tu neschopenku?

104: Pět tisíc osm set.

11. 201: Kam jste šel, když jste opustil ubytovnu?

104: Šel jsem sem.

12. 201: zda si hledal jiné komerční ubytování,

otázka nepoložena

13. 201: Proč jste se vrátil právě do Armády spásy?

104: Tady se můžu poradit a byl jsem tu spokojený.

201: Znáte i jiná střediska, třeba Naději?

104:  Naději  znám,  jak  jsem  odešel  z ubytovny,  taky  jsem  tam  zašel,  když  jsem  
potřeboval něco na sebe, i na jídlu jsem tam byl. Ale už tam nepudu.

201: Proč ne?



104: Vadili mi tam ty lidi, to je jiná liga, tam se mi nelíbí. K vám choděj slušnější lidi  
a některý už znám z dřívějška. Na tý Naději mi přijdou spíš, jako by brali drogy a  
chovají se dost arogantně, člověk se tam bojí.

14. 201: Máte rodinu, nebo nějaké jiné blízké osoby, které by Vám dokázaly pomoci?

104: Tady v Praze mám tetu, ale ta má malou garsonku, u sebe mě nechat nemůže,  
nešlo by to tam. Chodím k ní přes den a v noci k vám na noclehárnu. Je to trochu  
problém, jak mám tu neschopenku, tak mám hlášeno, že se budu zdržovat tady, ale to  
nejde, když je otevřeno jen v určitých hodinách, takže pak zajedu za tetou, a když se  
vrátím, tak se procházím zbytek dne tady před váma, než se otevře noclehárna. Taky je  
špatný, že na neschopence mám málo peněz, nejradši bych ji zrušil,  ale doktor mi  
říkal, ať to nedělám. Teď nemůžu na žádnou brigádu, nic takovýho, to by na to přišli,  
když by něco přišlo z vejplaty pojišťovně. Počkám teda na to vyšetření v nemocnici.  
Jinak s rodinou to moc neklapalo. Odešel jsem po vojně a už se nevrátil. Jsem sice  
s rodiči ve styku, ale často mě odsuzují, třeba, že jsem si našel přítelkyni, která se jim  
nelíbila, a že si můžu za svoji situaci sám, kvůli ženský.

201: Myslíte, že by Vás rodina k sobě nevzala, kdyby bylo opravdu nejhůř?

104: Musím se o sebe postarat  sám. Oni  bydlí  na Moravě.  Máma je  v invalidním 
důchodu. Mají jenom malej baráček, řekl bych že se mnou nepočítají. Na hoře bydlí  
sestra a z mýho pokoje už dávno udělali  kuchyni.  Nešlo by tam bydlet,  možná jen  
nouzově pár dnů. Jak jsem řekl, nepočítá se tam se mnou.

15. 201: Co by Vám pomohlo, pro stabilizaci bydlení?

104: Určitě mít práci, ale klidnější než mám. Teď sice pro mě není práce problém,  
budu se do ní vracet, ale představoval bych si klidnější místo.  Jinak je pro mě dost  
těžký najít místo, všude mě odmítají,  když jim řeknu, co všechno mi je, hned ztratí  
zájem.

Závěrečné otázky:

16. 201: V době kdy jste bydlel na ubytovně, tak jste chodil do práce, Vaše výplata byla  
tedy devět tisíc?

104: Bral jsem devět tisíc, po zaplacení nájmu mi zbylo čtyry tisíce osm set.

17. 201: Jak dlouho jste vlastně bydlela na té ubytovně?

104: Sedm nebo osm měsíců.

18. 201: Jak jste se vlastně dostal do situace, kdy jste ztratil domov?

104: Domov? Ten jsem neměl asi nikdy.

201: Říkal jste, že jste po vojně odešel z domova, jak pokračoval dál Váš život?

104: Bydlel jsem s přítelkyní.

201: Jak se stalo, že jste tedy nakonec ztratil střechu nad hlavou?



104: Ztratil  jsem doklady.  Usnul jsem v autobuse,  probudil  se až  na konečný,  bez  
tašky. Naši mi vůbec nepomohli. Byli jsme dohodnutý, že se sejdem v Přerově a půjdou 
se mnou na úřad, dosvědčit, že to jsem já, a oni nakonec nepřijeli. Byl jsem dlouhou  
dobu bez dokladů a na žádnou brigádu Vás bez dokladů nevezmou. Nakonec se mi  
podařilo dostat se aspoň do toho Creditu, v tý agentuře mě znali, tam jsem dřív hodně  
chodil, takže po mě občanku za každou cenu nežádali. S dokladem mi pomohl až pan  
Pěnkava.

201: Ve kterém roce jste přišel o doklady?

104: V roce dva tisíce devět.

201: Jestli tomu správně rozumím, ztráta dokladů Vám znemožňovala vydělat si na  
nájem a živobytí.

104: Ano.

201: Co Vaše přítelkyně, jak se k tomu postavila?

104:  S tou  to  bylo  nic  moc.  Byly  jsme  spolu  třináct  let,  z  toho  ona  devět  let  
nepracovala. Já jsem ji často říkal, že sám to neutáhnu. Víte jaký to je takovou dobu  
to táhnout za dva, Pak jsem našel v Praze pro ní práci a oba jsme pak bydleli tady na  
ubytovně. Měli jsme byt v Ústí a ten se musel taky platit, na ten jsem ji přispíval, byla  
by škoda ho pustit, to byla taková jistota. Pak jsme se jednoho dne chytli a já sjel  
výtahem dolů, jenže výtah se zastavil a dělalo to divný zvuky. Mačkal jsem všechny  
knoflíky. Měl jsem hrůzu, že se to urve, začal jsem kopat do dveří. Nakonec mě dostali  
ven, ale udělal jsem na výtahu škodu dvacet tisíc, pak proběhl soud a odsoudili mě.

201: Oni to posuzovali jako trestný čin?

104: Byla to škoda nad pět tisíc a tak to tak posoudili, říkal jsem, že jsem to neudělal  
schválně, ale oni to nakonec rozhodli, jako trestnej čin, že jsem to chtěl rozbít, škodu  
jsem musel platit. Taky jsem měl kvůli tomu záznam.

201: Smířili jste se pak s přítelkyní?

104: Už to bylo špatný, takže rozchod.

201: Vrátil jste se do Ústí do toho bytu?

104: Ne, to bylo její, tam odešla ona.

201: Kdy jste rozbil ten výtah?

104: V roce 2006.

19. jaké důvody zapříčinily, že se stal osobou bez přístřeší.

Otázka nepoložena



20. 201: Napadá Vás ještě něco k tomu, všemu, o čem jsme se dneska bavily?

104: Ani ne. Jen že ty lidi,  co skonči na ulici asi neumí hospodařit s penězi, jinak 
nevím, proč se vrací, jak říkáte.



Příloha 10, Rozhovor s respondentem 105

Názory respondenta na:

1. 201:  Proč  myslíte,  že  se  lidi,  co  odsud  odešli,  vracejí  ?  Myslím  tím  například  
z ubytoven.

105:  Já Vám řeknu,  proč.  Je tam mišunk,  samý Ukrajinci  a  Slováci.  Ty jsou dost  
problémový. Jenom chlastaj a nekoukaj, že někdo chce klid a člověk pak radši odejde,  
protože by mohl nastat malér.

201: Jaký maléry máte namysli?

105: Prostě se vožerou, maj blbý keci a pak jsou v sobě. Klidně na Vás vytáhnou nůž,  
proto s nima nechce nikdo bydlet. Bydlel jsem kdysi na Bráníku a tam to šlo, než začli  
brát cizince.

201: Kolik tak je cizinců na ubytnách? Dokáže to říct v procentech?

105: To nevím, kolik.

201: Je to třeba polovina?

105: Ubytovny jsou různý a je jich tam různě. Oni se srocujou. Nejdřív tam jsou třeba  
tři  a  pak  volaj  ostatním,  a  ty  se  tam  potom  taky  nastěhujou.  Nejhorší  jsou  ale  
Moldavci, to jsou prasata, nedá se to popsat. Ukrajinci, ty se nesnesou s Rusákama, to  
je známý.

2. 201: Myslíte si, že hledají lidi, který třeba odešli z ubytovny nějaký jiný bydlení?

105: Je to cenově problém, všude to stojí skoro pět tisíc, a to nikdo neutáhne. Když je  
to dlouhodobej pobyt, tak daj většinou slevu, ale i tak. A taky vlastně ty cizinci.

201: Myslíte, že v tom může hrát nějakou roli třeba předchozí zkušenost s ubytovnou?

105: To taky, nikomu se nechce jít do stejnýho prostředí.

3. 201: Myslíte si, že se jdou ty, který uvažujou o odchodu někam poradit?

105: Většinou si to scháněj sami. Problém je cena, nebo ty lidi, ale spíš cenově, a kor  
teď, jak zvedli depehá. Já jsem to taky poznal, kouřím, já si teda balím tabák, a beru  
léky za šestset a to je dost.

4. 201: Kam si myslíte, že by se mohli jít třeba poradit, kdyby chtěli?

105: To já nevím, já mám svůj telefon, podívejte se, a tam si takhle všechno vždycky  
najdu sám.

Osobní zkušenost respondenta:

5. 201: Jaká byla pravidla na ubytovně, do který jste od nás odešel?



105: Oni vůbec nebyly a nejsou špatný ty Běchovice, ale bylo tam všechno daleko, a  
byl tam špatnej i spoj. Je tam sice klid, les a člověk hned v tý přírodě přijde na jiný  
myšlenky. Ale nic tam není, nic Vás tam nedrží. Já se tam ale vrátit nemůžu kvůli tý  
XXX. Hlásil se tam YYY a ona šla hned za vedoucím, že nechce, aby ho tam vzali, tak  
tam nakonec nenastoupil. Takže o mě by se postarala taky tak. Jak jsem byl já, tak to  
byla lepší ubytovna, ale stála čtyrytisícešedesát, plus se platila televize a lednice a  
hned se to vyhouplo na čtyry a půl . Já Vám něco řeknu. Spíš by to chtělo ubytovny  
pro sociálně slabší.

201: Když se vrátíme k těm pravidlům, dokážete si  vzpomenout,  co se tam muselo  
dodržovat?

105: Klíče měl každej svoje, nemusely se odevzávat jako tady.

201: Co třeba večerka?

105: Ta nebyla stanovená, byla zhruba v deset, ale tam se to tak nebralo. Kdo chtěl  
spát, ten šel. Nebylo tam zakázáno skoro nic. Odejde si každej, kdy si chce.

201: Jak to bylo s návštěvama?

105: Návštěvy se museli hlásit.

201: Takže mohl kdokoliv za Váma na návštěvu?

105: V tom tam nebyl problém, jen se při příchodu nahlásí.

201: Probíhaly tam kontroly pokojů?

105: Mně je nedělali.

201: A ostatním jo?

105: Ostatním asi jo. Jinak já si to rád vždycky zařídím podle svýho, pověsím si obraz  
na zeď, nebo toho tygra, co mám.

201: Na tý ubytovně Vám to tak dovolili?

105: To ne, mohl jsem si to připnou těma připínáčkama, jenom nějaký plakáty.

201: Jak to bylo s placením, když někdo neměl, počkají?

105:  S placením Vám nepočkaj  na  žádný  ubytovně,  maximálně  jeden  až  dva  dny.  
Museli by  toho člověka znát delší dobu. Problém je, když chete skončit, ubytovny Vám 
nic zpátky nevrátěj. A taky tam jsou pokuty, třeba jak jsem byl já, tak byly nesmlsný,  
i deset tisíc, když tam kouříte.

201: Znamená to, že Vám to ubytování propadne, když odejdete sám.

105: Přesně tak.

201: A co ty, který vyhoděj, těm taky nevracej peníze?



105: Tak to nevím, to jsem nezažil.

201: Jak je to to, když tam něco porušíte?

105: Dvakrát až třikrát Vás upozorněj a pak vyhazov. Ale neberou na zřetel, že tam  
někdo chlastá. 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.

6. 201: Jaký okolnosti Vás vlastně přiměly k odchodu z azylovýho domu?

105: Potřeboval jsem si pročistit hlavu, měl už jsem tady z toho našponovaný nervy.  
To byl ten důvod.

7. 201: Myslíte si, že jste měl vše vyřešené ve Vašem individuálním plánu, když jste tehdy  
odcházel?

105: Já to řeším furt. 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.

201: Já tam zatelefonuju, protože Vy už jste druhej člověk, co se mi už vrátil, přitom  
tam jasně inzerujou, že ty místa jsou pro invalidní důchodce.

105: To není potřeba, nechali si na mě telefon a jak něco bude, tam mi zavolají.

201: Přesto se jich zeptám, jak to tam teda funguje.

105: Mně věřit můžete. Co říkám, je pravda.

8. 201: Jak jste trávil svůj volný čas na ubytovně?

105: Normálka.

201: Změnilo se něco, když byste porovnal volný čas v azylovým domě a tam.

105: Tam je to volnější, je tam příroda, ale nemá Vás tam co držet.

201: Co třeba lidi, s kterými jste se stýkal?

105: dlouho bez odpovědi

201: Zůstal jste třeba ve spojení s někým z Armády spásy?

105:  S některýma lidma jsem zůstal  ve  spojení,  ale  jen  s  těma,  na který  se  můžu  
spolehnout.

201: Vídávali jste se?

105: Spíš to bylo přes telefon, ale občas jsme se sešli.



9. 201: Když jste bydlel na ubytovně, jak to bylo s penězi, jak jste vycházel?

105: Zaplatil jsem bydlení a pak jsem musel vyjít.

201: Jak to bylo s jídlem?

105: 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.

201: Na kolik dní jste si kupoval jídlo?

105: Na měsíc dopředu.

10. 201: Jak vlastně došlo k tomu, že jste na té ubytovně skončil?

105: Není šance vyjít. Zaplatil jsem si ji na jeden měsíc a to pak nevyjdete.

11. 201: Kam jste šel, když jste opustil ubytovnu?

105: Šel jsem na Skloněnou, tam jsem by měsíc, tam to mají takhle limitovaný. Jinak  
ta by mi cenově vyhovovala.

105: Jak jste se o tý Skloněný dozvěděl?

201: Od kurátora, ale to je spousty roků zpátky.

201: Hledal jste i nějakou ubytovnu?

105: Hledal na internetu v mobilu.

201: Našel jste nějakou, která by Vám vyhovovala?

105: Ubytoven je mraky, ale ceny jsou vysoký. Jedna levná je na Žižkově, ale tam není  
možný se dostat, maj to furt plný.

12. 201: Zašel jste se někam poradit o další bydlení?

105: Já si to najdu všechno sám v mobilu.

13. 201: Proč jste se vrátil právě do Armády spásy?

105: Tady to docela ujde.

201: Co třeba jinde azylovej dům, proč jste nešel třeba na Naději?

105: Protože na Naději jsou jiný podmínky, tam jsou po deseti lidech a tady po dvou  
až třech, a to jde, to je pro mě přijatelný.

14. 201: Máte někoho, na koho byste se dokázal spolehnout, že by Vám pomohl z Vaší  
situace?

105: Můj doktor, kdysi mi napsal doporučení na úřad o sociální byt.

201: A máte třeba rodinu, nebo nějaký příbuzný, který by Vám dokázali pomoci?



105: Nemám rodinu.

15. 201: Co by Vám pomohlo, pro stabilizaci bydlení?

105: Já Vám to řeknu tak. 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, mám už ho od 
patnácti.

201: Znamená to tedy, že byste si potřeboval srovnat Vaší psychiku?

105: Určitě.

201:  Jaký máte názor  na to,  kdyby  chodil  terénní  pracovník třeba po ubytovnách  
navštěvovat lidi, co odsud odešli z azyláku?

105: To nevím. Nic mě nenapadá.

201: Myslíte,  že by to k něčemu pomohlo,  kdyby s nima teréňák prohodil pár slov,  
občas něco poradil,a pak se i pobavil s majitelem?

105:  To  nevím.  Něco  takovýho  jsem zažil,  že  takhle  chodili  sociálky,  ale  jestli  to  
k něčemu bylo, nevím. Chodili za jinejma. Ale záleží spíš, jestli by měl majitel zájem.

Závěrečné otázky:

16. 201: V době kdy jste bydlel na ubytovně, jste bral tedy ten důchod, kolem sedmi tisíc  
jak berete.

105: Samozřejmě.

17. 201: Říkal jste, že jste si na tý ubytovně zaplatil jeden měsíc, takže po měsíci jste  
odcházel.

105: Přesně tak.

18. 201: Jak dlouho jste bez domova?

105: Od osmnácti.
19.  201: Jak to že už takhle brzo? Co se vlastně přihodilo?

105: Vyrůstal jsem v dětským domově. 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. Tenkrát byla práce. Sehnal jsem si nejdřív práci, pak ubytovnu, no a  
pak mě zavřeli. 

201: Jak dlouho jste seděl? 

105: Třináct let.



201: Kolik Vám bylo, když jste měl nástup?

105: Dvacet dva. Pak mě blokoval deset let rejstřík.

201: Jak to bylo dál s Vámi, když Vás pustili?

105: Našel jsem si práci v kuchyni, tam jsem byl tři roky a pak jsem dostal kýlu. No a  
pak  jsem  už  jenom  dělal  u bezpečnostních  agentur,  ale  to  všechno  byly  brigády,  
protože oni nejsměj brát na hlavní pracovní poměr, když máte rejstřík.

201: Kdy jste dostal ten důchod?

105: Jeden rok po výkonu trestu.

201: Když jste měl výstup, kam jste šel bydlet?

105: Šel jsem na Skloněnou na tři měsíce a pak už jsem byl jen po lodích a tak.

20. 201: Napadá Vás ještě něco k tomu všemu?

105. Ne.



Příloha 11, Rozhovor s respondentem 201

Názory respondenta na:
1. Proč někteří bývalí uživatelé azylového domu se po odchodu do komerčního bydlení 

opět ocitli ,,na ulici,,?

201: Problém vidím na více úrovních. Uživatelé po odchodu opouští známé prostředí,  
na které byl zvyklí a jsou opět v izolaci, a na všechno sami. Odchodem ztrácí i své 
vybudované místo  ve  skupině,  včetně  přátel.  Veškerá podpora ze strany azylového  
domu jim také končí. Musí to být šok, všechno zase ztratit. Myslím si, že se nedokážou  
se  změnou  vyrovnat  a  nezáleží  jim  na  tom,  aby  si  udrželi  nové  bydlení.  Dalším  
důvodem může být přísný režim na ubytovnách a nevyhovující vybavení. A posledním 
důvodem jsou lákavé, nízko posazené ceny sociálních služeb, kterým nedokáží ani ty  
nejlevnější ubytovny konkurovat.

2. Proč  si  následně  tito  lidé  nehledají  jiné  komerční  bydlení,  ale  vrací  se  zpět  do 
sociálních služeb?

201: Návrat je nejsnadnějším řešením. Tito lidé jsou navyklí na servis v sociálních 
službách, kde poměrně snadno získají vše potřebné, včetně pomoci. Okolnosti je tedy  
nenutí, aby situaci řešili vlastními silami. Dalším důvodem je příležitost vrátit se do  
známého  prostředí  mezi  dřívější  přátele.  Jistotu  v návratu  jim  dodává  pocit  
oprávněnosti sociální službu znovu využívat, coby potřební. Na některých je dokonce  
vidět i určitá spokojenost, že  mohli přijít a zůstat. Jedná se o závislost na sociálních  
službách. Navíc pro mnohé z nich je z nějakého důvodu nemožné, aby situaci vyřešili  
zcela sami, i když vědí jak.

3. Zda se jdou tito lidé ve fázi, kdy hrozí ukončení ubytování někam poradit, pokud ne, 
proč se nejdou poradit?

201: Myslím si, že se nejde poradit nikdo z nich, a pokud ano, půjde jen o výjimky.  
Tito lidé především postrádají schopnost samostatně a včas řešit důležité oblasti svého  
života,  jako  je  právě  bydlení  nebo  i třeba  zadluženost.  Nedokáží  a  ani  nechtějí  
předpovídat problémy a brát vážně případné důsledky. Většinou situace řeší, až když  
nastanou a to tehdy pokud je to nějak omezuje nebo ohrožuje.

4. Kam by se mohla jít konkrétně taková osoba ve fázi, kdy hrozí ukončení ubytovny 
konkrétně poradit, aby se neocitla bez přístřeší?

201: Mohly by se jít poradit k sociálnímu kurátorovi, do občanských poraden nebo do  
našeho nízkoprahového denního centra.

Informace k poslední pobytu respondenta 101 ze souboru 1:
5. Z jakého důvodu se uživatel rozhodl při minulém pobytu v azylovém domě odejít do 

komerčního ubytování.?

201: Zakázka najít ubytovnu byla naplněna a nenaskytla se jiná oblast na které by  
potřebovala uživatelka pracovat.  Nebyla sní tedy sestavena nová smlouva.  o  čemž  



byla uživatelka déle než měsíc dopředu informovaná.

6. Měl uživatel při odchodu vše potřebné v individuálním plánu vyřešeno?

201:  Cílem bylo  zajistit  jiné  ubytování,  podařilo  se  oslovit  a  dojednat  nástup  na  
ubytovnu a vykomunikovat s městským úřadem proplácení této ubytovny. Vše potřebné  
tedy bylo zajištěno.

7. Jak uživatel spolupracoval na řešení své situace?

201: S uživatelkou jsem spolupracovala delší dobu. 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 jsem si pak sedla a shodly jsme se,  
že  ani  jeden  z těchto  cílů  není  pro  ní  akceptovatelný.  Dohodly  jsme  se  na  jiném  
ubytování, protože v komerčním ubytování by ji odpadla povinnost řešit svou situaci.  
Dala  jsem  na  zařízení  uživatelce  čas  ca  3  měsíce,  aby  se  vyřídilo  vše  potřebné.  
Uživatelka si počínala aktivně, ale během plnění se objevily nejasnosti, např, uvedla,  
že městský úřad ji neproplatí ubytovnu. Volala jsem tam tedy, a tam mi sdělili jinou  
informaci. Na konci pobytu uživatelka žádala o sestavení smlouvy v azylovém domě na  
další období, jednou bylo této žádosti vyhověno, po druhé už ne.

8. Jaké překážky brání uživateli, aby se zařadil do majoritní společnosti?

201: Mezi překážky patří špatný zdravotní stav, způsobený závislostí na drogách, které  
v minulosti  nadužívala,  dlouhodobá  nezaměstnanost,  vysoká  zadluženost  a  záznam  
v rejstříku trestů. Situaci komplikuje i laxní postoj uživatelky tyto oblasti systematicky  
řešit.

9. Proč si myslí, že se vrátil právě do střediska CSSBB?

201: 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.

10. Co by pro stabilizaci bydlení uživatele nejvíce pomohlo, a kdo?

201: Pomohla by větší akceptace autorit a dodržování domovních řádů a pravidel ze  
strany uživatelky.1

11. Informace k doplnění – otázka nepoložena

Informace k poslední pobytu respondenta 103 ze souboru 1

21. z jakého důvodu se uživatel rozhodl při minulém pobytu v azylovém domě odejít do 
1 Respondent 201 je autorka diplomové práce, odpovědi tedy byly pouze v písemné podobě.



komerčního ubytování.?

201: Uživatelka za mnou přišla s informací, že odchází na ubytovnu. Nejdříve jsem se  
dozvěděla o tomto plánu od jiných zaměstnanců, kterým to sdělila jako první. Moc  
jsem  tomu  nepřikládala  váhu,  nepředpokládala  jsem,  že  skutečně  odejde.  O svém 
odchodu mě informovala na začátku ledna, ubytovnu si zařídila sama.

22. Měl uživatel při odchodu vše potřebné v individuálním plánu vyřešeno?

201: Řada kroků nebyla naplněna. Spíše jsem shledávala jako problém, že uživatelka  
neměla zajištěné klíčové oblasti, jako jistotu zaměstnání. Pracovala u nás v centru na 
VPP, a pracovní smlouvu měla jen do konce února, čili měla jistotu práce jeden a půl  
měsíce.  Taky  nebylo  dořešené  výživné  u dcery,  sice  jsme  na  tom  spolupracovaly,  
abychom vyzjistily, kam má peníze posílat. Uživatelka sice uvedla, že to má vyzjištěné  
a že ji odpovídali dopisem, ale nikdy mi tuto korespondenci neukázala. 

23. Jak uživatel spolupracoval na řešení své situace?

201: Na schůzky docházela spolehlivě, ale jak nastoupila na VPP, začaly absence na  
schůzkách, nebo se těsně před schůzkou omlouvala,  že má dost práce.  Jinak měla  
představu,  čeho  by  chtěla  dosáhnout,  ale  na  schůzky  mi  nechodila  skoro  nikdy  
připravená.  Měla třeba připravit  koncept  dopisu na OSPOD, čas  na přípravu byl  
dostatečný, více než týden, na schůzku ale nic nepřinesla, odůvodněním bylo, že to  
neumí.  To  jsem řešila  tak,  že  jsem uživatelku  posadila  ke  stolu  mimo kancelář  a  
dohodla se s ní, že až si připraví návrh dopisu, ať za mnou přijde. To bylo časté. Také  
bych zmínila, že problémem bylo časté přehodnocováním priorit, střídala cíle, a to  
studium, ubytování, najít zaměstnání a naučit se anglicky. Krátkodobě se zaměřila na  
jeden z cílů,  ten v tu chvíli viděla jako ten nejpotřebnější.,  ale druhý den bylo vše  
jinak. Často jsem měla dojem, že o svých plánech jen mluví. Jinak výživné na syna  
posílala  pravidelně,  zavedla  si  i sešit,  kam  si  lepila  ústřižky.  Také  bych  ocenila  
spolehlivost platit v řádném termínu za služby.

24. jaké překážky brání uživateli, aby se zařadil do majoritní společnosti?

201: Zadluženost, nedokáže hospodařit s penězi, časté neuvážené a zbytečné půjčky a  
následné utrácení za zbytečnosti,  nespolehlivost a především mám dojem, že nemá  
žádný plán, nebo cíl, za kterým by trvale šla.

25. proč si myslí, že se vrátil právě do střediska CSSBB?

201: Přijatelná cena služeb, je zde fixovaná jak na lidi,  tak na místo, závislost na  
službě.

26. co by pro stabilizaci bydlení uživatele nejvíce pomohlo, a kdo?

201:  Oddlužení,  přestat  dělat  nové  dluhy,  naučit  se  větší  toleranci,  je  kritická  a  
snadno se nechá odradit, takže vytrvalost

Informace k poslední pobytu respondenta 105 ze souboru 1

27. z jakého důvodu se uživatel  rozhodl  při  minulém pobytu  v  azylovém domě odejít 
z azylového domu do komerčního ubytování?



201:  Uživatel  odcházel  na  vlastní  žádost.  S azylovým  domem  byl  delší  dobu 
nespokojený,  Začal  se  chovat  k zaměstnancům  urážlivě,  obviňoval  je  přede  všemi  
z krádeží,  pořizoval  o tom  důkazy.  Přestal  pak  i dodržovat  základní  pravidla  
domovního řádu, vše mu připadalo příliš striktní. Říkal všem, že odejde. Nakonec si  
tedy zařídil ubytovnu a odešel.

28. zda měl uživatel při odchodu vše potřebné v individuálním plánu vyřešeno,

201: Uživatel se snažil hledat zaměstnání, to se mu nepodařilo zajistit. Ale vzhledem  
k tomu, že pobírá důchod, se kterým uměl vyjít, nejednalo se o klíčovou oblast.

29. jak uživatel spolupracoval na řešení své situace,

201:  Ukázalo  se,  že  uživatel  svou situaci  řešit  nechtěl.  Východisko  viděl  v získání  
zaměstnání, ale pravdou je, že o žádné zaměstnání ve skutečnosti zájem asi neměl.  
Během pobytu  docházel  pravidelně  na naše  schůzky,  žádnou nevynechal.  Poslední  
2 schůzky ale zrušil. Během spolupráce mi uživatel několikrát sdělil, že ode mě žádnou  
pomoc  nepotřebuje,  protože  si  práci  najde  sám.  Nějakou  dobu  jsme  tedy  
spolupracovali  na  oblastech  postojů  k autoritám,  definování  limitů  a  potenciálu  
s ohledem na  výběr  a  udržení  se  v zaměstnání.  Pak  se  naše  práce  soustředila  na  
samotné  hledání  zaměstnání.  Uživatel  se  často  obracel  do  minulosti,  viděl  
nespravedlnost ze strany bývalých zaměstnavatelů a očekával, že k němu budou všude 
nespravedliví: ,,rasismus, nikdo mě nezaměstná, jakmile zjistí že mám důchod, všude  
jsou  nevyhovující  pracovní  podmínky,  nikdo  nedodržuje  zákoník  práce  a  všichni  
zaměstnavatelé by si na mě zasedli,  protože říkám vždy pravdu“. Uživatel  ode mě  
obdržel konkrétní nabídku práce pro osoby zdravotně znevýhodněné, jednalo se o jeho 
preferovanou profesi. Reagoval, že neví, zda mu doktor práci povolí a že by mu mohli  
vzít důchod. Uvedl, že do práce nemůže chodit příliš pravidelně. Sdělil, že v týdnu na 
číslo zatelefonuje, byl vybízen, aby si zatelefonoval z mé kanceláře, nakonec jsme se  
dohodli  a  zavolal  si  ode  mě  a  domluvil  si  schůzku.  Pak  odešel  na  ubytovnu.  
Domnívám se, že práci nezískal, nikdy se o tom více nezmiňoval.

30. Jaké překážky brání uživateli, aby se zařadil do majoritní společnosti?

201: Hlavní překážkou je neschopnost vyjít s lidmi, připisuje jim negativní vlastnosti a  
chyby,   neumí  se  vcítit  do  druhých.  Není  schopen  sebereflexe  a  problémem  je  
i agresivní chování, někdy až násilnické.

31. proč si myslí, že se vrátil právě do střediska CSSBB

201: Přišel zpět kvůli ženě, ke které chová určité city, ta nedávno odešla z ubytovny  
k nám do azylového domu on se vrátil kvůli ní. Svou roli hraje i to, že je zvyklý na naše  
služby a prostředí.

32. Co by pro stabilizaci bydlení uživatele nejvíce pomohlo, a kdo?

201: Podle mě je tento muž samostatný a nepotřebuje v ničem pomoci, s financemi 
vyjde.  Ke  spolupráci  se  staví  odmítavě  a  azylový  dům využívá  spíše  jako  levnou  
variantu ubytovny. Pomohlo by paradoxně, pokud by cena azylových domů byla vyšší  
než na ubytovnách. Možná by také pomohlo, pokud by měl vyšší příjem.



33. zda jej napadá něco důležitého k doplnění.
nepoložena



Příloha 12, Rozhovor s respondentem 202

Názory respondenta na:

1. 201:  Proč  někteří  bývalí  uživatelé  azylového domu se  po  odchodu do komerčního 
bydlení opět ocitli ,,na ulici,,?

202:  Buď  ztráta  zaměstnání,  ale  ne  všichni  musí  být  zaměstnaní,  také  může  být  
důvodem, že to finančně nezvládnou. Z počátku s penězi vyjdou, ale pak třeba už ne.  
Nastoupí například na ubytovnu, zaplatí si měsíc dopředu, nějakou chvíli to vydrží a  
pak už nevyjdou. To jsou informace, které uvádí sami uživatelé, když s nimi hovořím. 
Také mají většinu svých kamarádů na ulici nebo je mají v organizacích. 

201: Myslíš si, že se vrací do stejného střediska?

202: Určitě,  myslím si,  že se vrací do středisek,  kde byli  naposledy.  Ale určitě ne  
všichni skončí na ulici nebo v organizacích. Také mě napadá, že tyto osoby neumějí  
obhájit svá práva. Tento důvod bych uvedla jako jeden z hlavních.

2. 201: Proč si následně tito lidé nehledají jiné komerční bydlení, ale vrací se zpět do 
sociálních služeb?

202:Chodí si pro pomoc, řada z nich neumí na počítači, aby si mohli vyhledávat sami,  
také nevědí, kde mají hledat. Ty lidi potřebují pomoc a jak se říká i nakopnout. Oni  
zde mají spolehnutí a jistotu, že jim někdo vždycky poradí.

3. 201: Jdou  se tito lidé ve fázi, kdy hrozí ukončení ubytování někam poradit, pokud ne, 
proč se nejdou poradit?

202: Nejdou se poradit.

201: Čím si myslíš, že to je?

202: Myslí si, že když jsou na ubytovně, nesmějí se jít k nám poradit. Ani nevědí, že  
mohou navštívit  organizace pro osoby bez  přístřeší.  Myslí  si,  že se mohou obrátit  
o pomoc, až skutečně přijdou o bydlení.

201: Myslíš si, že by to třeba mohlo být i o jejich celkovém přístupu?

202: To taky. Rozdělila bych to na dvě příčiny. První je přístup k řešení své situace a  
druhý je, že si myslí, že se mohou jít poradit, až když nemají to bydlení. Co se týče  
přístupu, tak jde o pohodlnost a vžitou jistotu, že jim někdo vždycky pomůže. Pak se  
sem vrátí, nastoupí do azylového domu a mají zase půl roku zajištěno. Je to závislost  
na službě.

4. 201:  Kam  by  se  mohla  jít  konkrétně  taková  osoba  ve  fázi,  kdy  hrozí  ukončení 
ubytovny konkrétně poradit, aby se neocitla bez přístřeší?

202:  K  nám  nebo  do  jiných  organizací  pro  osoby  bez  přístřeší,  především  
nízkoprahová denní centra, úřady, na úřady spíš lidi, kteří si tam dochází pro dávky,  
nebo jsou poradny, ale ty nejsou zvyklí využívat.



Informace k poslední pobytu respondenta 102 ze souboru 1:

5. 201: Z jakého důvodu se uživatel rozhodl při minulém pobytu v azylovém domě odejít  
do komerčního ubytování.?

202: Co mi uživatelka uvedla, tak doslova říkala, že jí tady z toho švihá, vadí ji jiné  
ženy, a zamyká se na pokoji, aby měla klid a proto musí odejít. Z mé strany nucena  
nebyla, odchod si zvolila sama. Jinak v průběhu jsme pracovaly na něčem jiném.

201: Mohla bys mi říct něco blíž o jejím individuálního plánu?

202:  Já  jsem  si  to  vypsala  na  papírek.  Od  prvního  osmý  tu  byla  zaměstnaná.  
Patnáctého devátý jsme spolu zhodnotily průběh služby,  tam jsme se domluvily na  
hledání jiného ubytování, ale do ničeho tlačena nebyla, dohodly jsme se, že pozvolna  
budeme mapovat různé formy ubytování, ceny a podobně. Za tu dobu si volala jen  
jedenkrát. Jednalo se o byt a tam chtěli kauci, takže bylo jasný, že na to mít nebude.  
Ale telofonát řešila jinde, to jsem se dozvěděla od jiné sociální pracovnice,  od které si  
u nás volala. Jinak s klíčovým sociálním pracovníkem řešila zdravotní stav a dluhy.  
A také dost vyřešila, jeden dluh skoro splatila. Ubytování jsme spolu tedy nakonec  
neřešily, dohodly jsme se, že budeme pracovat na něčem jiném. Upustilo se tedy od  
hledání bydlení a hledaly jsme spolu zaměstnání a řešily zdravotní stav, protože ji  
v únoru měla končit pracovní smlouva. Tím jsme se zabývaly v prosinci. Uživatelka mi  
pak uvedla, že má dvě přislíbené zaměstnání. Pak desáteho první přišla a sama od  
sebe řekla, že se stěhuje a požádala mě, jestli se mnou může být v kontaktu, kdyby 
potřebovala pak něco řešit. To jsem ji umožnila, ale nikdy této možnosti nevyužila.

6. 201: Měl uživatel při odchodu vše potřebné v individuálním plánu vyřešeno?

202: Neměl. V posledním plánu jsme měly spolu dojednanou návštěvu zubaře, protože  
má ze zubařů panický strach, jenže toho zubaře řeší už od roku dvatísícedeset a zatím  
nebyla  nikde.  Zaměstnání  se  nepodařilo  také  najít,  a  ty  dluhy,  tam něco  splatila.  
Vyřešeno nebylo skoro nic, tím že rychle odešla.

7. 201: Jak spolupracovala na řešení své situace?

202: Spolupracuje dobře, řeší si své věci, na schůzky chodí připravená, ale někdy  
jsem měla pocit, že je to jen, teď hledám správný výraz, o planých slovech. Nabyla  
jsem dojmu, že se snaží jen v době, kdy musí. Pokud by ke své situaci přistupovala  
stále, měla by vše vyřešeno.

8. 201: Jaké překážky brání uživateli, aby se zařadil do majoritní společnosti?

202: Černá pleť, často od ní slýchávám, že je černá huba. Také se neumí přizpůsobit  
prostředí, je výbušná a neuvědomí si, že to není v tu chvíli namístě. Podceňuje se,  
nevěří si a také její vzhled, obzvláště ty zuby. 

9. 201: proč si myslíš, že se vrátila právě do našeho střediska?

202: Řekla bych , že je závislá na nás, v jejím případě to zapříčinily dlouhé pobyty  
v azylovém  domě,  v minulých  letech.  V té  době  nebyl  ještě  zákon  o sociálních 



službách, nepředcházelo se závislosti  na službě a tak se zde fixovala.  I když je na 
ubytovně, tak se sem stále vrací, často jsem ji zde vídávala a to už bydlela. Také zde  
mají známé, ty lidi mají ve skupině určité postavení, po odchodu se cítí odstrčení. Také  
bych řekla, že se vracela kvůli Milušce, ke které vzhlíží. K té vzhlíží mnoho uživatelů.

10.  201: Co by pro stabilizaci bydlení uživatele nejvíce pomohlo, a kdo?

202:  Po  odchodu  na  ubytovnu  by  pomohlo,  kdyby  spolupracovala  nadále  
s pracovníkem a dál probíhali schůzky.

201:S jakým  pracovníkem  by  měla  pokračovat,  jestli  třeba  s terénním,  nebo 
s klíčovým?

202: Určitě s klíčovým, k němu má důvěru a už je tam rozeběhnutá nějaká spolupráce.  
On se  taky  může  stát  na  ubytovně  třeba nějaký  problém,  a  ty  lidi  nedokážou ten  
problém sami vyřešit, pak třeba vybouchnou, rozhodnou se odejít a přitom by se to  
třeba dalo vyřešit. Pomoc by tedy mohla spočívat i při pomoci vykomunikovat takové  
situace. Také by pomohlo v jejím případě oddlužení, především to oddlužení, ale to ji  
nakonec zamítli, protože přišla o zaměstnání. A určitě by pomohlo trvalé zaměstnání,  
ne zaměstnání na půl roku, které pak skončí.

11. 201: Napadá tě ještě něco k doplnění?

202: Nic mě nenapadá.



Příloha 13, Rozhovor s respondentem 203

Názory respondenta na:

1. 201:  Proč  někteří  bývalí  uživatelé  azylového domu se  po  odchodu do komerčního 
bydlení opět ocitli na ulici.?

203:  Ztratí  zaměstnání,  tím pádem nemají  na  úhradu a  už  se  “vezou“.  Nebo jim  
ubytovna přijde moc drahá. Nebo jim pak úřad práce nechce ubytovnu proplatit a ví,  
že azylový dům proplatí.

2. 201: Proč si následně tito lidé nehledají jiné komerční bydlení, ale vrací se zpět do  
sociálních služeb?

203:S tím souvisí to, co jsem odpověděla v první otázce. Pro některé je jednodušší  
vrátit se do sociálních služeb než si hledat jinou komerční ubytovnu.

3. 201:  Myslíš  si,  že  se  jdou  tito  lidé  ve  fázi,  kdy  hrozí  ukončení  ubytování  někam  
poradit, pokud ne, proč se nejdou poradit?

203: Většinou to jsou tací, kteří řeší vše, až když to nastane. Nemají potřebu to řešit  
dříve, neuvědomují si to.

4. 201: Kam by se mohla jít konkrétně taková osoba ve fázi, kdy hrozí ukončení ubytovny  
konkrétně poradit, aby se neocitla bez přístřeší?

203:  Do jakékoliv  poradny,  např.  občanské.  Či  třeba na městský  úřad,  pod který  
spadá.

Informace k poslední pobytu respondenta 104 ze souboru 1

5. 201: Z jakého důvodu se uživatel rozhodl při minulém pobytu v azylovém domě odejít  
do komerčního ubytování.?

203: Získal zaměstnání i s ubytovnou, kterou mu první měsíc zaměstnavatel proplatil a  
pak mu to strhli z platu.

6. 201: Měl uživatel při odchodu vše potřebné v individuálním plánu vyřešeno?

203: Ano, měl tam odpracování OPP, čistý trestní rejstřík, najít si zaměstnání a najít si  
bydlení.

7. 201: Jak uživatel spolupracoval na řešení své situace?

203: Na schůzky docházel, zaměstnání si hledal. OPP odpracoval velmi rychle. Selhal  
ale stát, kdy soud na jeho výmaz zapomněl a proto se mu prodloužil pobyt na azylovém 
domě.



8. 201: jaké překážky brání uživateli, aby se zařadil do majoritní společnosti?

203: Předtím mu bránil trest OPP, který byl nespravedlivě uložen, když neúmyslně  
poškodil výtah, který se s ním zasekl a bylo to vyhodnoceno jako úmysl.

9. 201: Proč si myslíš, že se vrátil právě do našeho střediska?

203: To nevím, je možné, že přišel o práci a tím pádem i o ubytování.

10.  201: Co by pro stabilizaci bydlení uživateli nejvíce pomohlo, a kdo?

203: Asi kdyby byli k dispozici sociální byty a nebo aby ubytovny lépe spolupracovali  
s úřady práce ohledně proplácení ubytování.
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