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                 Možnosti pracovní rehabilitace pro osoby bez přístřeší 

                                na území hlavního města Prahy 

 
Bezdomovectví jako krajní forma sociální exkluze je sociální problém, jehož závažnost 

v současné době postupně narůstá, a přesto znalosti o tomto fenoménu jsou v České republice 

stále na poměrně nízké úrovni. Proto každý nový pokus o analýzu, popis a „zviditelnění“ 

tohoto bezpochyby sociálně-patologického jevu si zaslouží o pozornost. 

Navíc autorka zná tento problém nejenom z odborné literatury, ale – jak sama uvádí 

v předmluvě ke své diplomové práci –má tříletou praxi v neziskovém sektoru se zaměřením 

na osoby bez přístřeší a jejich sociální a pracovní rehabilitaci. Získané zkušeností podrobně 

sděluje ve II (empirické) části stávající práce, přičemž výsledky svého šetření v oblasti 

jednotlivých složek pracovní rehabilitace  autorka se snažila vyjádřit vlastním hodnocením 

pomocí tabulek a čísel tvořících barevné přílohy v závěrečné kapitole. 

 Čtenář se tak dozvídá o činnosti organizací financované Magistrátem hl. města Prahy Naděje, 

Armáda spásy, Nový prostor a Symop) a dále o projektech financovaných z Operačního 

programu Praha –Adaptabilita, který je jedním z hlavních finančních zdrojů projektů 

týkajících se sociálního začleňování, vzdělávání a pracovní rehabilitace. Bedlivě jsou popsané 

různé složky projektů – cílové skupiny, složení teamů; dále jsou ukázky smluv, popisy 

tréninků apod). Tím zprostředkovaně čtenář získává představu o tom, jak fungují u nás různé 

rehabilitační programy. 

 Autorka si nekladla za primární cíl hlubší proniknutí do  - dá-li se tak říct – do „ontologie 

bezdomovectví“ (navíc v české odborné literatuře se ani nesetkáme se snahou uchopit tento 

problém v jeho hlubších souvislostech); ve francouzské odborné literatuře existuje několik 

skvělých práci, které právě nahlíží na bezdomovectví perspektivou filosofickou a dokonce 

teologickou  (jeden příklad za všechny – Viz vynikající práci francouzského filosofa a 

antropologa Patricka Declercka Les naufragés. Avec les clochards de Paris. Paris, Plon 2001).  

A že hlubší teoretický vhled není na závadu  a „nebrzdí“ naše praktické aktivity a pomoc 

lidem v nouzí dokazuje právě ten fakt, že péče o „clochards“ ve Francii je přece na mnohem 

vyšší úrovní, než u nás… 

 Přes tuto malou poznámku, konstatují, že autorka svůj úkol splnila a navrhují známku 

„výbornou“. 

 

V Praze dne 22. 8. 2011                          PhDr. Marina Luptáková  

   

 


