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Anotace
Tato práce se zabývá bezdomoveckou problematikou na území hlavního města Prahy. Snaží se popsat 

vývoj bezdomovecké politiky a služeb zaměřených na osoby bez přístřeší a osoby přímo ohrožené  

jeho ztrátou. Dále poukazuje na doplňující služby nebo projekty, které již fungují v jiných Evropských 

městech.  Jejím cílem je  vytvořit  nástin  alternativních  projektů,  které  by zlepšily bezdomoveckou 

situaci na území hlavního města Prahy.  První část práce se věnuje teoretickým informacím o jevu  

bezdomovectví.  Pozornost  také věnuje historickému vývoji  sociální  práce zaměřené na osoby bez 

přístřeší. V další části práce představuji  jednotlivé projekty nebo služby. Poslední část práce se věnuje  

možnostem použití jednotlivých projektů na území hlavního města Prahy.

Klíčová slova
 Bezdomovectví, bezdomovecká politika, bezdomovec/bezdomovkyně, street worker,  nevládní 
nezisková organizace 
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Summary
The bachelor thesis deals with homeless problems in the capital city of Prague. It tries to describe the  

development of homeless policies and services aimed at homeless people directly affected by its loss  

of housing. Furthermore it points to additional services and projects that are already operating in other 

European cities.  The  aim of  the  thesis  is  to  create  an  outline  for  alternative  projects  that  would 

improve the homeless situation in the capital city of Prague. The first part is dedicated to theoretical  

information on the phenomen of homelessness. It pays attention to the historical development of social  

work aimed at the homeless. The next section deals with the performance of individual projects and 

services. The last part of the bachelor thesis is dedicated to the possibilities of the use of individual 

projects in the capital city of Prague. 

Keywords
Homelessness, homeless policy, homeless / homeless, street worker,  non - profit organization
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Úvod

Úvodem mé práce bych ráda objasnila, proč jsem si jako téma Bakalářské práce vybrala Alternativní  

cesty řešení  bezdomovecké  problematiky  na  území  hlavního  města  Prahy a  zároveň  se  pokusím 

charakterizovat  cíl  mé práce.  Na jaře roku 2007 jsem se zapojila do činností  platformy Food not  

Bombs (jídlo místo zbraní), která upozorňuje na problematiku chudoby ve světě. Food not bombs se  

zaměřuje na recyklaci potravin a následnou přípravu jídla pro sociálně slabé. Díky Food not Bombs  

jsem se poprvé blíže setkala s lidmi „žijícími na ulici“ a s jejich životními příběhy a problémy. Od té 

doby  jsem  se  o  problematiku  aktivně  zajímala.  V roce  2009  jsem  pracovala  několik  měsíců 

v občanském sdružení Ježek a čížek, kde jsem rozšířila svoje vědomosti o sociální práci s  lidmi bez 

přístřeší. Díky práci v Ježkovi a čížkovi jsem hlouběji pronikla do fungování neziskových organizací 

v Praze. Nejvíce mě však  nadchlo bezdomovecké divadlo, které bylo součástí Ježka a čížka. 

Během svých cest po Evropě jsem se zajímala o problematiku bezdomovectví  a služby, které fungují 

v dané zemi. Po návštěvě centra Crisis v Londýně jsem se rozhodla, že moje bakalářská práce by se 

mohla zaměřovat na jakýsi nástin služeb, které fungují v jiných městech a měly by  fungovat i v Praze. 

Pro  mě  osobně  jsou  nejzajímavější  projekty,  které  poskytují  klientům  velkou  volnost  a  prostor.  

Nezajímala  jsem se  tedy o klasické útulky nebo jídelny,  ale  o  projekty,  které  nějakým způsobem 

nabízejí  alternativu   k současné  koncepci  řešení  bezdomovecké  politiky. Nenárokuji  si  celkové 

vytvoření  koncepce řešení  problematiky bezdomovectví  na území  hlavního města  Prahy,  pouze se  

snažím ve své práci vytvořit jakýsi směr, kterým by se péče o lidi žijící na ulici, nebo lidi ohrožené  

přímou ztrátou bydlení, měla ubírat. Cílem mé práce je představit alternativní projekty zaměřené na 

řešení bezdomovecké problematiky, které by se daly aplikovat na území hlavního města Prahy.

První část své práce věnuji hlavně teoretickým informacím o bezdomovectví. První kapitola zahrnuje 

právní  status  bezdomovce  a  vývoj  pojmosloví  v právním  řádu  České  Republiky.  Snažím  se  o 

vysvětlení nevhodnosti používání některých označení osob bez přístřeší z důvodu stigmatizace nebo 

vyčleňování.  Dále  řeším  definování  pojmu  bezdomovec  a  členění  bezdomovecké  populace  dle  

různých  odborníků.  V druhé  kapitole  se  zabývám  hlavně  přibližným  počtům 

bezdomovců/bezdomovkyň pohybujících se na území Prahy.  Popisuji obě  sčítání, která proběhla na 

území Prahy. Uvádím metodu sčítání a jeho výsledky. Myslím si, že při vytváření jakýchkoliv služeb 

je nutné znát skupinu, pro kterou je vytváříme a také početnost dané skupiny. Třetí kapitola detailně 

rozebírá charakteristiku příčin bezdomovectví u žen, mužů, mládeže a cizinců. V kapitole vysvětluji 

nejčastější příčiny, které vedou u dané skupiny ke ztrátě bydliště. Poslední kapitola první části mé  

práce mapuje historii sociální práce na území Čech se zaměřením na služby a pomoc pro osoby bez 

přístřeší.  Druhá část  historie se věnuje vývoji  sociálních služeb a  projektů po roce 1989.  Abych 

8



nastínila vývoj bezdomovecké politiky a sociálních služeb pro cílovou skupinu lidí bez přístřeší či  

v přímém ohrožení jeho ztráty, zmiňuji pouze ty události, které jsou podle mě zásadní pro základní 

přehled o vývoji a nynější situaci v Praze. 

Druhá část mé práce se zaměřuje na představení různých služeb nebo projektů, které většinou fungují  

v jiných městech Evropské Unie. Projekty nebo služby, které v další kapitole představuji, jsou vybrány 

pouze na základě mého osobního výběru. Jedná se o projekty, které jsem sama navštívila nebo v  nich 

byli zaměstnáni moji přátelé. Některé z projektů nikdy nebyly uskutečněny, ale vzhledem k tomu, že 

mi přišly velmi zajímavé, tak jsem je do mé práce zahrnula. V poslední části mé práce se snažím o 

aplikaci  některých  projektů  na  území  hlavního  města  Prahy,  které  jsem  představila  v předchozí 

kapitole.  Z některých  projektů  vybírám  pouze  jednotlivé  služby,  které  by  řešily  bezdomoveckou 

situaci v Praze. Služby nebo celkové projekty většinou doplňuji informacemi o současné situaci na 

území  hlavního  města.  Poslední  kapitola  je  psaná  hlavně  ze  zkušeností  z praxe  a  z informací  od 

respondentek  některých sociálních zařízení a proto v ní téměř nečerpám z žádné literatury. Pro lepší 

orientaci v práci, bych ještě ráda vyjasnila používání pojmu „bezdomovec/bezdomovkyně“. I přesto, 

že označení „bezdomovec/bezdomovkyně“ jsou nepřesná, z důvodu, že nezahrnují osoby, které jsou 

přímo  ohroženy ztrátou  bydlení,  budu s  nimi  v  této  práci  operovat.  Hlavně  z  důvodu všeobecné 

znalosti pojmů a akceptovatelnosti odborníky na bezdomoveckou problematiku.
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1. Bezdomovec-bezdomovectví.

1.1. Pojmosloví a právní hledisko

Z  právního  hlediska  označení  "bezdomovec/bezdomovkyně"  nevystihuje  člověka,  kterého  jím 

nejčastěji nazýváme. Podle zákonu o českém občanství je bezdomovec nebo bezdomovkyně člověk, 

který nemá  žádné  občanství.  V mezinárodním právu se  "homeless"  označuje  cizinec,  který nemá 

povolení  k  pobytu v dané zemi.  Velkým problémem je,  že  pojem bezdomovectví  v  právním řádu 

České Republiky přímo upraven není.

Media  často  operují  s  označením "sociálně  nepřizpůsobivý nebo  nepřizpůsobený".  Toto  označení 

bohužel donedávna bylo zahrnuto v zákonu o sociálním zabezpečení. 

"Bezdomovci byli zahrnováni mezi „občany společensky nepřizpůsobivé“ a péči o tyto

občany upravoval do 31. 12. 2006 §522 vyhl. Č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o

sociálním zabezpečení a zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení. Do tohoto okruhu

osob patřili zejména:

a/ občané propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

b/ občané, proti nimž je vedeno trestní řízení, popřípadě, jimž byl výkon trestu odnětí svobody

odložen a kteří potřebují pomoc k překonání nepříznivých sociálních dopadů

c/ občané závislí na alkoholu nebo jiných toxikomániích, kteří sociální péči potřebují

v řešeních sociálních situací

d/ občané žijící nedůstojným způsobem života

e/ občané propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po

dosažení zletilosti."1 

Otázkou je, jak moc je označení „nepřizpůsobivý“ vyhovující. Označení je možné použít na širokou 

skupinu osob, tudíž je naprosto nekonkrétní a hlavně označuje člověka jako "nepřizpůsobeného nebo 

nepřizpůsobivého"  pouze  vzhledem  k  většinové  společnosti.  Do  škatulky  "nepřizpůsobiví"  často 

spadají i Romové, squatteři, anarchisté a další skupiny lidí,  kteří žijí odlišným způsobem života (od 

většinové společnosti). Toto označení ještě stále používají i sami politici. Všichni, kteří používají tento 

pojem, vytvářejí ze skupin lidí, které označují za "nepřizpůsobivé" jakési nepohodlné osoby, které si 

za svůj stav mohou samy, protože se nepřizpůsobily.

Nyní je v zákonodárství České Republiky operováno s pojmem "osoby bez přístřeší a osoby přímo 

ohroženy jeho ztrátou" – např. Zákon o hmotné nouzi resp. § 2, odst. 6 zákona 111/2006 Sb. a o  

1 ŠTĚCHOVÁ, M; LUPTÁKOVÁ, M; KOPOLDOVÁ, B.  Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie [online]. 

Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008 [cit. 2011-05-15]. s.9.
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sociálních službách resp. § 92, pís. b) zákona 108/2006 Sb. Toto označení je daleko přesnější a také  

méně hanlivé.

Další předpisy, které se (nepřímo) týkají bezdomovectví:

- zákon č.100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů

- vyhláška MPSV č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení,

ve znění pozdějších předpisů

1.2.  Definice bezdomovectví
K pojmu bezdomovec nebo bezdomovectví nám literatura nabízí celkem mnoho definic. Většina z  

nich  se  opírá  hlavně  o  fakt,  že  člověk,  který  je  nazýván  jako  bezdomovec,  nemůže  díky  svým 

finančním možnostem využívat adekvátní ubytování.

Konkrétnější definici bezdomovectví uvádí Vacínová v knize Vybrané psychologické aspekty terénní 

sociální práce.

"Bezdomovec je člověk, kterého z různých důvodů postihlo společenské vyloučení  a ztráta bydlení  

nebo který je touto ztrátou ohrožen, žije na veřejných místech, či v neadekvátních a nebo nejistých  

bytových podmínkách."2

Vacínová ve své definici bezdomovce rozvíjí další hlediska týkající se bydlení. Podle Vacínové může  

být bezdomovec i člověk, který je ohrožen přímou ztrátou bydlení, nebo osoby, které žijí v  nejistých 

nebo neadekvátních bytových podmínkách. 

Přesnější a komplexnější definice je velmi problematická. Bylo by potřeba do ní zahrnout daleko více 

aspektů lidského života. U většiny formulací například zcela chybí hledisko psychosociální. 

O  propracovanější  definici  z psychosociálního  hlediska  se  pokouší  Vágnerová  ve  své  knize 

Psychopatologie pro pomáhající profese. 

„Bezdomovec může být  osobou bez  trvalého bydliště  nebo je tzv.  osobou bez  přístřeší,  která sice  

oficiálně trvalé bydliště má, ale z nějakého důvodu jej nechce nebo nemůže užívat.  Takový člověk  

obvykle nemá ani zaměstnání a rodinu, resp. jeho vztahy s příbuznými jsou natolik narušené, že zcela  

ztratily  svou  funkci.  Nemá  téměř  žádné  vazby  ke  společnosti,  zůstává  izolován  na  jejím  okraji.  

Bezdomovectví  je  výsledkem  generalizovaného  psychosociálního  selhání,  spojeného  se  ztrátou  

komplexu běžných rolí.  Takovým způsobem bývají  obvykle postiženi  lidé s  dysfunkční  osobností,  s  

nedostatečnými kompetencemi a 

s negativními návyky."3

2 VACÍNOVÁ, T. Problematika bezdomovectví. In kol. Vybrané psychologické aspekty terénní sociální práce, 
s. 128
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Ani tato definice není  dostačující.  Nezahrnuje osoby,  které jsou přímo ohroženy ztrátou bydlení a  

opomíjí například cizince, kteří tvoří vysoké procento bezdomovců. Vágnerová se také domnívá, že  

bezdomovec nemá téměř žádné vazby na společnost. Bezdomovec je však součástí naší společnosti a 

ve své podstatě je na společnosti téměř závislý. Je odkázán na zařízení, které může navštěvovat, na  

odpadcích, které může využít a je velmi ovlivňován tím, jak na něj společnost nahlíží. A to všechno  

vytváří určité vazby na společnost.

Zdá  se,  že  nejlépe  vystihují  problematiku  definování  pojmu  bezdomovec  a  bezdomovectví  Ilja  a  

Vladimír Hradečtí.

"Každá  definice  bezdomovectví  bude  vlastně  ve svém  obsahu  vágní  a posunovatelná.  Výrok,  že  

bezdomovec je někdo, kdo ztratil, nebo opustil svůj domov, svůj byt, své ubytování, kdo neumí vyřešit  

komplikované problémy a hledá nebo přijímá pomoc od sociálních pracovníků, města, dobrovolných  

organizací, je nepřesný a nedostatečný. 

...

Navíc,  definice  by pracovala  pouze s bezdomovci  zjevnými  a naprosto  by  opomenula  bezdomovce  

skryté a potenciální. Na jedné straně jsou lidé bez střechy nad hlavou, snad spící na ulici, v parku 

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

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

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

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

se jim základního zdravotního standardu,  nedostává se jim cenově dostupných bytů a hlavně není  

postačující nabídka bytů."4

1.3. Typy/formy bezdomovectví
Bezdomovci  jsou  skupinou velmi  různorodou.  Tudíž  jejich  zařazení  do  konkrétních  "škatulek"  je 

téměř  nemožné.  Existuje  však  několik  forem dělení  bezdomovecké  populace,  které  se  nám snaží 

přiblížit problematiku bezdomovectví a napomáhají nám v práci s nimi.

Nejznámější  a  nejpoužívanější  je  dělení  na  bezdomovce  zjevné,  skryté  a  potenciální.  Toto  dělení  

používá většina odborníků na bezdomoveckou problematiku, jako například manželé Hradečtí nebo 

PhDr. Jaroslava Králová.

3  VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese [online]. Praha : [s.n.], 2002 [cit. 2011-05-16]. 
Dostupné z WWW: <http://old.dchltm.cz/file/zch/zch-2011-01/op-2011-01.pdf>. s.1.

 

4 HRADECKÝ, I; HRADECKÁ, V. Bezdomovství. Extrémní vyloučení. s.35
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1.3.1.Bezdomovectví zjevné. 
Do této  skupiny patří  ti,  kteří  jsou  většinou snadno rozpoznatelní.  Často  jsou  špinaví,  zapáchají,  

přehrabují  se  v  popelnicích,  sbírají  cigaretové  nedopalky a  spí  v  tramvajích.  Často  mají  spoustu 

igelitek  nebo  kárku-nosí  všechny  věci,  které  mají  neustále  sebou.  Vyskytují  se  kolem  rušných 

nákupních center, vlakových nádraží a v okolí sídel charitativních organizací.

Hlavně během zimních měsíců využívají ubytoven, nocleháren a azylových domů.

1.3.2.Bezdomovectví skryté.
Mezi bezdomovce skryté patří lidé, kteří nemají, kde bydlet, ale většinou nevyužívají služeb pro lidi 

bez přístřeší. Často se stydí nebo si nepřipouštějí svou reálnou situaci. Tito lidé často pobývají u přátel,  

příbuzných nebo v opuštěných domech a zahrádkářských koloniích.  Dost často mění své bydliště. 

Skrytých bezdomovců je údajně ve společnosti nejvíce. Pro streetworkery je často problémem tyto lidi 

najít a kontaktovat. Díky tomu jsou nejvíce ohroženi po zdravotní, sociální i psychické stránce. 

1.3.3.Bezdomovectví potenciální.
Jako potencionální  bezdomovci  jsou  označováni  lidé,  kteří  žijí  v  chudobě  a  jsou  přímo  ohroženi 

ztrátou  bydlení.  Do  této  skupiny  patří  děti  odcházející  z  dětských  domovů  a  ústavní  péče,  lidé 

propuštění z výkonu trestu, lidé s minimální mzdou a lidé, kteří jsou obětmi domácího násilí. Ohroženi 

jsou i lidé žijící v domech, které nejsou vhodné k bydlení. Jedná se o domy určené k demolici nebo 

nesplňující základní hygienické podmínky. Během posledních let jsou ohroženi i lidé žijící v domech, 

které jsou atraktivní pro developery. 

Další  dělení  osob  bez  přístřeší,  které  uvádím,  vychází  z Evropské  typologie.  Vytvoření  vhodné 

terminologie bylo cílem projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR. Typologie si klade za 

cíl usnadnění vytváření definic a individuálního přístupu k jednotlivcům.

Rozdělení, které vytvořila ETHOS, klasifikuje osoby bez domova do čtyř skupin na základě jejich  

způsobu bydlení.

"ETHOS (evropská typologie bezdomovectví v souladu se specifiky České republiky-rozpracována na  

Konsensuální konferenci o bezdomovectví v r. 2010 v Bruselu) 

1. bez přístřeší (Rooflessness) 

2. bez bytu (Houselessness)

3. bydlení v nejistých podmínkách (Living in insecure accomodation)

4. bydlení v nepřiměřených podmínkách (Living in inadequate accommodation)."5

5 ŠTĚCHOVÁ, M; LUPTÁKOVÁ, M; KOPOLDOVÁ, B.  Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie [online]. 

Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008 [cit. 2011-05-15]. 21 s.
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2. Bezdomovecká populace 

Při vytváření nových center a služeb pro osoby bez domova nebo osoby v přímém ohrožení ztráty  

domova, je nutné se orientovat v problematice a znát přibližné počty potenciálních klientů.

Vyčíslení lidí pohybujících se na ulici nebo přímo ohrožených ztrátou bydlení je velmi problematické.  

Přibližná čísla nám může ukázat sčítání osob bez přístřeší nebo počty klientů, kteří navštěvují centra 

pro bezdomovce. Bohužel ani v jednom z těchto případů odhady nezahrnují tzv. skryté bezdomovce 

nebo bezdomovce potenciální.

Na území hlavního města Prahy proběhla dvě sčítání bezdomovců. Jedno v roce 2004 a druhé v roce 

2007.

2.1. Sčítání bezdomovců v Praze
Dne 19. února 2004 proběhlo na území města Prahy první sčítání bezdomovců. Sčítání probíhalo od 

20 do 22h. Do sčítání se zapojili street workeři, dobrovolníci, noclehárny, azylové domy, nemocnice a 

denní centra, komisaři sčítali i v MHD. Sčítání probíhalo dvojím způsobem: sčítání v terénu a tzv.  

samosčítání (při samosčítání se bezdomovci hlásí sčítacím komisařům sami).

Terénní sčítání probíhalo na Praze 1 až 18. Ty byly rozděleny na 83 okrsků.

Bezdomovci byli zapisováni na základě 2 údajů: pohlaví a stáří (odhadem 3 věkové skupiny).

Celkový počet bezdomovců zaznamenaný v průběhu sčítání byl 3 096 osob, z toho 2 662 mužů (86 %) 

a 434 žen (14 %). Věk bezdomovců byl rozdělen na 3 kategorie. V první kategorii byli bezdomovci do  

25  let,  t  tvořili  14% bezdomovecké  populace.  Další  kategorie  byla  od  25  let  do  60  let,  v  tomto 

věkovém rozmezí se pohybovalo 73% bezdomovců. Ve věku nad 60 let bylo napočítáno 8,5% osob. U 

posledních  4,5%  osob  nebylo  možné  odhadnout  jejich  věk.  V průběhu  sčítání  bylo  v  lůžkových 

zařízeních  23  % bezdomovců,  v  denních  centrech  13  % bezdomovců,  v  dalších  institucích  3  % 

bezdomovců, v MHD 10% bezdomovců a venku bylo zjištěno 51% bezdomovců.6

Vzhledem k nemožnosti  započítání  bezdomovců  skrytých  a  potenciálních  vyjadřovalo  toto  sčítání 

pravděpodobně 65 – 75% skutečného počtu bezdomovců.

Další  sčítání  bezdomovců na území  hlavního města Praha proběhlo v roce 2007.  Sčítání  prováděl 

Magistrát hlavního města Prahy. Výstupem bylo 2000 lidí žijících na ulici. 

Objektivita tohoto sčítání není doložitelná, protože, není možné dohledat jakou metodou toto sčítání  

probíhalo. Je pravděpodobné, že během druhého sčítání byla započítána pouze část tzv. „zjevných  

6 HRADECKÝ a kol.: Sčítání bezdomovců Praha 2004, závěrečná zpráva, Praha 2004. IN HRADECKÝ, I. Národní  
zpráva o bezdomovství v České republice 2006 statistická část [online]. Praha : Zpracovaná pro Evropskou 
observatoř bezdomovství, 2006 [cit. 2011-05-20]. 7 s. 
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bezdomovců“. Číslo je mnohonásobně nižší než sčítání v roce 2004. Vzhledem k vývoji politické a 

ekonomické situace a přílivu nových migrantů ze zemí bývalého východního bloku většina odborníků 

předpokládala čísla daleko vyšší.

 "Podle odhadů Ing. Plachého, předsedy Sdružení azylových domů v ČR je v České republice přibližně  

100 tisíc bezdomovců a každým rokem přibývá dalších 10%."7

7  Bezdomovci. In Bezdomovci [online]. Praha : [s.n.], 11.2.2007 [cit. 2011-05-23]. Dostupné z WWW: 

<http://ireferaty.lidovky.cz/331/3380/Bezdomovci>. 
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3. Příčiny bezdomovectví

Pro nalezení ideálního řešení problematiky bezdomovectví je potřeba se zaměřit na příčiny, které tento 

fenomén způsobují. U osob bez přístřeší je často velmi složité rozpoznat příčinu jejich životní situace.  

Většinou se totiž nejedná o jednu hlavní příčinu, ale o příčin několik, které na sebe navazují. 

Názorným  příkladem  může  být  tento  smyšlený  příběh.  Pan  XY 42  let,  žije  v  rozpadajícím  se 

manželství. Protože ho doma nic netěší, rád chodí do restaurace, kde často pije alkoholické nápoje a 

občas hraje automaty. Poté, co to zjistí manželka, okamžitě zažádá o rozvod. Pan XY nemá našetřené 

žádné peníze a část platu odevzdává ženě jako příspěvek na děti. Pan XY ztratil rodinu a jediné, co ho  

"drží nad vodou", jsou kamarádi a popíjení v restauracích. Pan XY se neustále zadlužuje a nakonec je 

vyhozen z ubytovny.

Příčiny toho, že pan XY je na ulici, jsou tři: hraní na automatech, nefunkční manželství a alkohol. Jaká  

z příčin byla hlavní? Pravděpodobně ani jedna. Pokud by  manželství pana XY fungovalo, netrávil by 

tolik času hraním  herních automatů a požíváním alkoholických nápojů. A kdyby pan XY netrávil tolik 

času  v restauracích,  možná  by  nedocházelo  mezi  ním  a  jeho  manželkou  k častým  konfliktům 

vedoucím k rozvodu.

Co všechno tedy patří mezi příčiny bezdomovectví?

Nedělníková rozděluje příčiny, které ovlivňující bezdomovectví takto:

1. "Partnerské a rodinné problémy – domácí násilí, neshody partnerů, rozvod, odchod partnera, úmrtí  

partnera nebo dítěte, závislosti partnerů nebo dětí, špatný vztah mezi rodiči a dětmi…

2. Návrat z výkonu trestu-složitost návratu a fungování ve společnosti, zánik rodinných, partnerských  

vazeb, stigmatizace.

3. Ztráta zaměstnání, znevýhodnění na trhu práce – znevýhodnění se stále nejvíce týká osob starých,  

žen, propuštěných z výkonu trestu, Romů, lidí se záznamem v rejstříku trestů…

4. Neschopnost platit nájemné - dluhy na nájemném, neshody se spolubydlícími, zdražování nájmů  

bytů, vytlačování lidí z bytů na lukrativních místech.

5. Závislosti - drogy, alkohol, hráčství.

6. Zdravotní postižení - dlouhodobá nemoc, úraz, fyzický handicap, psychické nemoci.

7. Migrace do metropole "za prací“ – žádné zázemí, anonymita města, práce bez smlouvy…

8. Odchod z ústavního zařízení – opuštění dětského domova, výchovného ústavu – bez zázemí, bez  

podpory příbuzných…

9. Alternativní způsoby života - travelerství, sezónní práce, squatterství."8

8 kol. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce [online]. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 
2006 [cit. 2011-06-06]. 177 s.
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Jako další příčiny bychom do seznamu mohli zařadit následky přírodních katastrof, jako jsou povodně,  

zemětřesení nebo výbuch sopky a následky válečných konfliktů. 

Organizace  FEANTSA(  the  European  Federation  of  National  Organisations  Working  with  the 

Homeless  )  považuje  za  hlavní  příčiny  vzniku  bezdomovectví  nedostatky  bytové  politiky,  

nezaměstnanost  a  chudobu.  Nejzávažnějšími  důvody  jsou  demografické,  ekonomické  a  sociální 

změny.9

Daleko propracovanější  dělení  uvádí  Průdková a Novotný v knize Bezdomovectví  (2008).  Příčiny 

bezdomovectví dělí na vnitřní a vnější. Podobné dělení je možné nalézt i u manželů Hradeckých, kteří  

používají rozdělení na objektivní a subjektivní příčiny bezdomovectví. Pěnkava, Janebová a kol. dělí 

příčiny na strukturální a individuální.

Dle Průdkové a Novotného (2008) jsou vnější příčiny ovlivněny celospolečenským klimatem a hlavně 

sociální politikou. Jako příklad uvádějí vysokou míru nezaměstnanosti, nedostatečné zabezpečení ve 

stáří a v nemoci, diskriminaci a vysoké ceny bydlení. Dále do nich spadá mládež, která opouští ústavní 

výchovu a je nepřipravená na další život. V podobné situaci se nacházejí propuštění z výkonu trestu.

Tyto příčiny odpovídají objektivním faktorům u manželů Hradeckých až na propuštění 

z  výkonu  trestu  a  opuštění  ústavní  výchovy,  které  manželé  Hradečtí  řadí  do  faktorů 

subjektivních(týkajících se osobnosti jedince) do podskupiny faktorů institucionálních. 

Celkové dělení faktorů subjektivních manželů Hradeckých (1996):

"1. faktory vztahové

2. faktory institucionální 

3. faktory osobní

4. faktory materiální."10

Strukturální  pohled, který používá Pěnkava (2007) navazuje na stanovisko organizace FEANTSA. 

Hledají  příčiny hlavně v širších ekonomických faktorech jako je  bytová  politika,  nezaměstnanost,  

zvyšování kvalifikace a vzdělávání občanů. Opírá se hlavně o špatné nastavení sociální politiky.

Do  vnitřních příčin  zahrnuje  Průdková  a  Novotný  (2008)  materiální,  vztahové  a  osobnostní 

podmínky.  Mezi  materiální  patří  ztráta  zaměstnání,  zadluženost,  ztráta  pracovních  návyků,  ztráta  

sebedůvěry,  sociálních dovednosti.  Do vztahových zahrnují nefunkční rodinu, manželské konflikty, 

9  Sborník ze semináře na téma bezdomovectví v evropě. In Sborník ze semináře na téma bezdomovectví v  
evropě [online]. Olomouc : Naděje, 1998 [cit. 2011-12-01].9 s.

10  HRADECKÝ, I; HRADECKÁ, V. Bezdomovství. Extrémní vyloučení. Praha : Naděje, 1996.  36 s.

17



absenci rodinného zázemí.

Za osobnostní podmínky považují tělesné a duševní choroby, týrání, zneužívání, traumata, závislosti 

rodičů na omamných látkách a další.

U manželů Hradeckých, Pěnkavy a Janebové je obsah faktorů subjektivních/individuálních stejný.

Osoby žijící  bez přístřeší se často zamotávají  do kruhu, ze kterého není úniku. Velice výstižně ho 

popisuje autor článku na webových stránkách iReferaty.cz. Jsem si vědoma toho, že tento zdroj je 

neodborný  avšak,  velmi  dobře  mapuje  reálnou  situaci  a  se  slovy  autora  se  mohu  ztotožnit.

"S tím, že bezdomovci nemají kde bydlet, souvisí to, že jsou těžko zaměstnatelní. A to ze tří různých  

příčin:

1) ztráta dokladů – obnova dokladů je velmi zdlouhavá a málokterý bezdomovec si je schopen je  

obstarat bez vnější pomoci. Častým jevem u bezdomovců je totiž jakási „byrofobie“, chorobná obava z  

jednání  před úřady  a institucemi,  často  generovaná odbýváním,  arogancí  a  pohrdáním některých  

úředníků.

2) bydliště – zaměstnavatele zajímá, kde bydlíte. A když uvedete „nádraží“ či „Armáda spásy“, není  

příliš velká naděje, že vás zaměstnají.

3) schopnost pracovat – když je člověk dlouho nezaměstnaný, a navíc žije na ulici, po čase ztrácí  

schopnost pracovat.  To je objektivní skutečnost,  potvrzená psychology, zabývajícími se fenoménem  

bezdomovectví."11

3.1. Charakteristika bezdomovců - příčiny u žen, mužů a mládeže

Abychom si dokázali udělat konkrétnější obraz o příčinách bezdomovectví, rozdělila jsem osoby bez 

přístřeší do tří skupin. Není to snaha o generalizaci charakteristiky dle pohlaví nebo věku, jde pouze o 

přiblížení toho, co je pro danou skupinu v praxi nejčastější a nejtypičtější.

Jak  uvádí  Barták  ve  sborníku  -  Zdravotní  stav  populace  bezdomovců  v  ČR a  jeho  determinanty 

Bezdomovství v zrcadle veřejné politiky. 

Většina  osob  je  v produktivním  věku,  což  odpovídá  i  výsledkům  sčítání  bezdomovců  viz 

Bezdomovecká populace. Podle Bartáka produktivní věk souvisí se způsobem života osob bez přístřeší  

(často umírají předčasně) a s velkým rozsahem služeb pro seniory.

Všeobecně  můžeme  říci,  že  na  ulici  se  pohybuje  více  mužů  než  žen.  Muži  představují  asi  86% 

11 Bezdomovci. In Bezdomovci [online]. Praha : [s.n.], 11.2.2007 [cit. 2011-05-23]. Dostupné z WWW: 

<http://ireferaty.lidovky.cz/331/3380/Bezdomovci>. 
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bezdomovecké populace a ženy asi 14% - údaje nejsou přesné.12

V poslední době však nárůst žen a dětí přibývá.

Barták dále ve sborníku Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR (2004) uvádí, že téměř polovina 

bezdomovců nikdy nevstoupila do manželství, nejčastěji jsou to muži s poruchou osobnosti nebo nebo 

psychiatrickou diagnózou:

Tabulka č. 1: procentuální rozdělení mužů a žen dle stavu podle Bartáka

muži ženy

ženatý 11,00% vdaná

rozvedený 41,00% rozvedená

vdovec 2,00% vdova

svobodný 46,00% svobodná

 3.1.1.Muži
Nejčastějšími příčinami bezdomovectví u mužů je ztráta zaměstnání, ztráta bytu, zadlužení, nemoc  

nebo stáří.  Samozřejmě se jedná i  o příčiny vztahové,  dosti  typickým příkladem je, když muž po 

rozvodu přenechá vše dobrovolně své ženě a  odejde z  domu.  Soudci  a  soudkyně často upadají  v  

stereotypy a přenechávají  hlavní část majetku ženě z důvodu výchovy dětí  nebo považují ženu za 

"oběť" manželství.

Další velmi častou příčinou bezdomovectví je návrat z vězení.

Po návratu z  vězení  bývají  sociální  vazby přetrhané.  Člověk často nemá dostatečné finance nebo 

přístup  k  informacím,  jak  získat  sociální  dávky.  Odnětí  svobody na  dlouhou  dobu,  může  změnit 

myšlení a chování člověka - ve vězení není nucen starat se sám o sebe (jídlo, nocleh), často ztratí i  

pracovní návyky. S tím se pojí problém záznamu v trestním rejstříku. 

Doba, za kterou soud zahladí odsouzení, závisí na délce a druhu trestu.  Situaci ještě zhoršuje nízké 

vzdělání nebo závislost na omamných látkách, se kterou se často pojí neschopnost navázat a udržet  

sociální kontakty.

Nejvíce  bezdomovců  dokončilo  pouze  základní  školu  nebo se  vyučilo.  Podle  Vacínové  je  48,5% 

bezdomovců středoškolsky vzdělaných a 42% se základním vzděláním.13

12 BARTÁK, M.  Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty I.  Bezdomovectví v zrcadle veřejné 

politiky. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004.
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3.1.2.Ženy
U žen jsou předpokládány hlavně příčiny vztahové. Patří mezi ně časté rozpady rodin a partnerství,  

mohou být spojené s domácím násilím, sexuálním zneužíváním ženy nebo dětí. Ženy odcházejí i s  

dětmi z domova a přebývají u rodiny nebo u kamarádek. Často se vracejí ke svým partnerům, nebo je  

střídají.  Jsou  to  však  i  ženy  bezdětné,  které  v  mládí  opustily  rodinu  kvůli  staršímu  partnerovi,  

těhotenství, neshodám nebo vyšly z dětského domova a často střídaly partnery, nevydržely dlouhodobě 

na jednom pracovním místě atd.

Stejně  jako  u  mužů  situaci  zhoršuje  nízké  vzdělání,  závislost  na  omamných  látkách,  mentální  

retardace, stáří nebo osamělost.

Ženy  jsou  problematickou  skupinou  a  to  proto,  že  často  spadají  do  skupiny  tzv.  skrytého 

bezdomovectví.  Přebývají  u přátel  nebo žijí  v naprosto nevyhovujících podmínkách a to často i  s 

dětmi. Je to proto, že mohou mít strach navázat kontakt s nějakou organizací.

3.1.3.  Děti a mládež  
Hlavními rizikovými faktory vzniku bezdomovectví u mladých lidí jsou:

• Zkušenost dětí s institucionální péčí
• Dysfunkční rodina
• Záznam v trestním rejstříku
• Dluhy
• Nízká kvalifikace a sociální dovednosti (schopnost udržet si zaměstnání)
• Drogová závislost
• Bydlení v nejistých podmínkách18

Mladí lidé vyrůstající v dětských domovech nebo výchovných ústavech nejsou dobře připraveni na  

opuštění zázemí, které jim je poskytnuto. Finanční podpora jim vystačí pouze na nájem na několik 

měsíců. Vzhledem k tomu, že v ČR je nedostatek sociálních bytů nebo chráněného bydlení pro lidi 

opouštějící ústavní výchovu, je pro mladého člověka bez zázemí velmi složité se uchytit.

K příčinám bezdomovectví  u  dětí  a  mladistvých v České republice  často  patří  nestabilní  rodinná  

situace, rodiče mají nedostatek času a děti se nudí, vyhledávají další mladé lidi, kteří tráví svůj čas na  

ulici s partou. Často následují hádky mezi rodiči a dětmi a to vede až k útěkům z domova.

V horším případě  může  být  důvodem útěku sexuální  zneužívání  ze  strany jednoho z rodičů  nebo 

jiného blízkého příbuzného. 

S životem „na ulici“ se může pojit  alkohol a drogy.   Stejně tak ale mohou být  drogy,  gambling a 

alkohol jedním s rizikových faktorů ovlivňujících bezdomovectví u mladých lidí. Poté, co rodiče zjistí, 

že jejich dítě je závislé na drogách, je to pro ně velkým šokem a mnoho z nich neví, jak tento problém 

13 VACÍNOVÁ IN kol. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce [online]. Ostrava : Ostravská univerzita v 
Ostravě, 2006 [cit. 2011-06-06]. s.132.
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řešit. Dochází k hádkám. Mladý člověk odchází z domova sám nebo je donucen odejít.

Zápis  v trestním  rejstříku  u  mladistvých  je  stejným  problémem  jako  u  dospělých. Málokterý 

zaměstnavatel je ochoten přijmout osobu, která má zápis v trestním rejstříku. Viz. příloha

Dalším rizikovým faktorem je zadluženost. Může se to týkat neplacených pokut z jízd „na černo“, kde 

dluh narůstá a provozovatel se ozve až za několik let, kdy je částka velmi vysoká. Podobně je to u 

neplacení  paušálu  na  telefon a  půjček,  kde  ve finále  poplatek  za  administrativní  výlohy často až 

trojnásobně převyšuje samostatnou částku dluhu. Dalším úskalím jsou rychlé půjčky bez ručitele nebo 

půjčky bez doložení příjmů. A v neposlední řadě dluh na zdravotním pojištění.

3.2. Cizinci

Další velmi specifickou a ohroženou skupinou jsou cizinci.  Nejohroženější jsou osoby přicházející 

z bývalého východního bloku.

Podle  statistiky  Ředitelství služby  cizinecké  policie  MV  ČR  v  České  republice  jsou  nejčastěji  

zastoupeny tyto skupiny:

• občané Ukrajiny (128 636 osob, 30 %)

• občané Slovenska (71.392 osob, 17 %)

• občané Vietnamu (60 931 osob, 14 %)

• občané Ruska (31 037 osob, 7 %) 

• občané Polska (18 572 osob, 4 %).14

 Tito lidé do Prahy nejčastěji přicházejí za prací. Podmínky v jejich zemi jsou tak špatné, že jeden člen 

(většinou muž) rodiny odjíždí do Prahy a své rodině pak posílá část peněz, které vydělal. Často se  však 

stane, že po příjezdu člověk nemá kde spát a nemá ani peníze.  Stráví několik nocí na nádraží nebo 

v parku a je okraden o občanský průkaz a další dokumenty. V této situaci nastává zásadní problém. 

Osobu bez občanského průkazu žádný zaměstnavatel nemůže zaměstnat. Tato osoba pak může sehnat  

práci „na černo“, která je velmi nestálá a stává se, že zaměstnavatel po práci zaměstnance nevyplatí.  

Tento  člověk  se  ocitá  bez  přístřeší,  peněz  a  osobních  dokumentů  v cizí  zemi  bez  jakéhokoliv 

rodinného zázemí.

Jiným, ale velmi typickým příkladem jsou cizinci, kteří už dopředu mají v Praze domluvenou práci 

přes agenturu a zaplacenou ubytovnu. Po příjezdu zjistí, že práce není a tak se snaží hledat novou. 

Zůstávají na ubytovně dokud jim nedojdou peníze a pak se ocitnou „na ulici“.

„Nejčastěji  do  Česka  cizinci  přicházejí  za  zaměstnáním (33%)  a  za  svými  rodinnými  příslušníky  

14 Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. 31.5.2010, 17.5.2011 [cit. 2011-10-01]. Počet cizinců v čr. 
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(28%), dále následuje podnikání a ekonomická aktivita na živnostenský list (17%).“ 15 

15 ŠLOUFOVÁ, R; DIZDAREVIČ, S. Klíčové body Národní zprávy z výzkumu “Boj proti sociálnímu 
vyloučení mladé bezdomovecké populace”za Českou republiku. In Klíčové body Národní zprávy z výzkumu 
“Boj proti sociálnímu vyloučení mladé bezdomovecké populace”za Českou republiku. Praha : UK FHS - 
KSOS, 2008. 2s.
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4.Historie

4.1. Stručná historie sociální práce a sociální politiky před rokem 1989

Tradice pomoci chudým, nemocným, vdovám, starým lidem, sirotkům a vysloužilým vojákům sahá až 

k počátkům lidských společenství. 

„V pravěku se jednalo hlavně o pomoc v tlupách, která nebyla nijak organizovaná ani dlouhodobá,  

odvíjela se od postavení člena tlupy. Cílem bylo člena, co nejrychleji uzdravit, aby se mohl podílet na  

práci v tlupě."16

Ve středověku se dostáváme k prvním organizacím, které se staraly o znevýhodněné občany. Jednalo 

se o církve. Ty zakládaly chudobince, sirotčince, špitály a domovy pro vysloužilé vojáky. Státní útvary 

zabezpečovaly povětšinou pouze vojáky a popřípadě jejich pozůstalé. 

„Podpora  znevýhodněných  lidí  byla  nesoustavná,  málo  organizovaná  a  nerozlišovala  se  míra  

potřebnosti. Mezi znevýhodněné, kterým byla poskytnuta pomoc, patřili převážně sirotci a senioři. O  

ty se staraly rodiny, ale tělesně postižení lidé byli většinou zahnáni za město nebo zabiti. Dobročinnost  

přišla až s křesťanstvím a stala se mravní povinností věřícího člověka."17

„Kromě pomoci od církve se později  občané sdružují  do tzv.  cechů,  ve  kterých společně ukládají  

peníze pro případy nouze."18

Další velké změny přišly s Marií Terezií, která zavedla povinnou školní docházku a také důchody u 

státních úředníků.  Její  syn  Josef  II.  zrušil  církevní  zařízení  sloužící  k  péči  o  chudé a nahradil  je  

státními zařízeními.

Stále se zvyšovala angažovanost obce, která se stará o potřebné na svém území díky tzv. domovskému 

právu.

"Domovské právo spojovalo osobu s konkrétní obcí – osoba měla nárok na nerušený pobyt 

v  ní,  právo na  chudinské  zaopatření  a  zaopatření  ve  stáří.  Vzniklo  v  roce  1849 na  základě  tzv.  

16 ŽIŽKOVÁ, J. Úvod do studia sociální politiky.  Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995

17  SMUTEK, M. Sociální stát : úvod do studia.  Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. 

18  MATOUŠEK, O. Základy sociální práce.  Praha : Portál, 2007.
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Obecního zřízení." 19

Následkem válek a vyhánění chudých rolníků z půdy přibývalo žebrajících lidí, tuláků a zlodějů. Stát  

přijímal různá opatření a jedním z nich byla tzv. daň bohatých, kdy bohatí platili na chudé. Úloha státu 

se tak dostala do popředí. 

Důležitým mezníkem bylo vydání zemského chudinského zákona českého v roce 1868, tento zákon 

měl upravovat právo na existenci a garantovat, že se město nebo obec postará o potřebné. Začínaly se 

formulovat první právní dokumenty, které podkládaly sociální práci v praxi. 

Během  19.  století  se  v  mnoha  státech  začalo  zavádět  sociální  pojištění,  kdy  zaměstnanec  i 

zaměstnavatel dávali určitou část peněz z platu do fondů. 

Sociální práce a politika zažila největší rozkvět v období první republiky (1918-1938). Prezident T.  G. 

Masaryk se významně zasloužil o zvýšení úrovně sociálního zákonodárství - zákony o osmihodinové 

pracovní době a podpoře v nezaměstnanosti. 

V roce 1918 jeho dcera Alice Masaryková založila ve spolupráci s Annou Berkovcovou první ženskou 

vyšší školu pro sociální péči.

Péče o potřebné se začala stávat prací odbornou. Sociální práce se stává profesí až v roce 1935.

Na území Čech v této době začínaly působit a vznikat velké církevní organizace, které jsou tu dodnes.

Patřila mezi ně Česká Diakonie, která v Čechách působila od roku 1874 až do roku 1952, kdy byla  

činnost z politických důvodů násilně přerušena a obnovena až po roce 1989. 

"Vznikla řada diakonických spolků, které provozovaly sociální ústavy a poskytovaly sociální, výchovné  

a zdravotnické služby. ... Nejrozšířenější službou diakonie byly zpočátku sirotčince. ... Zvláštní význam  

mezi tehdejšími spolky měla Česká Diakonie, evangelický spolek pro ošetřování nemocných a sociální  

péči (založený roku 1903). Tento spolek vychovával a pověřoval k sociální službě ženy a dívky bez  

rodinných závazků (sestry  diakonky), které se dobrovolně rozhodly v duchovním společenství sester  

sloužit potřebným, a provozoval ústavy sociální péče. ..."20

V roce 1919 začala v Československu působit Armáda spásy. Armáda spásy patřila mezi celosvětové 

církevní  organizace  zaměřené  hlavně  na  péči  o  bezdomovce.  Armáda  spásy zakládala  domovy a 

jídelny  pro  bezdomovce.  Její  činnost  byla  přerušena  díky  komunistickému  puči  a  následnému 

totalitnímu režimu.21

19 Wranny [online]. 2010 [cit. 2011-06-12]. Historie dokumentů. 

20 SCHVARZ, K. Desetiletí obnovy Diakonické práce. In Desetiletí obnovy Diakonické práce. Praha : 
Diakonice, 1999.

21 Armáda spásy ČR [online]. 2006 [cit. 2011-06-15]. Kdo jsme?. 
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Další  mezinárodní  církevní  organizací,  byla  Česká  katolická  charita.  Její  stanovy byly schváleny 

v roce 1922. Hlavní její činností byla pomoc potřebným. Její činnost byla ukončena v době totalitního 

režimu.22

„Během let  1948 až 1989 došlo k velkým změnám jak v sociální  politice,  tak v sociální  práci.  V  

kontextu  socialistické  ideologie  se  předpokládalo,  že  všechny  problémy  zmizí,  jakmile  se  podaří  

dosáhnout třídní rovnosti. Vzdělávání sociálních pracovníků a celkový vývoj sociální práce v Čechách  

se tak pozastavil. V 70. letech vyšlo najevo, že je třeba sociální otázky řešit i za socialismu a tak se  

sociální práce začala znovu pomalu vyvíjet (Šiklová, 200127).“

Pojem bezdomovec (člověk, který nemá domov, místo které mu poskytuje bezpečí, zázemí, soukromí 

a ochranu proti vnějším vlivům) se nepoužívalo. Všichni občané museli mít v občanském průkazu 

zapsané místo bydliště a tudíž všichni někde bydleli.

To potvrzuje i Průdková a Novotný v knize Bezdomovectví.

„Na území České Republiky žili lidé, kteří se pohybovali na okraji společnosti. Zpravidla to byli lidé,  

kteří dlouhodobě žili v ubytovnách, vykonávali nejhůře společensky hodnocenou práci, měli problémy  

s alkoholem a často žili promiskuitním způsobem života. Každý však musel někam patřit, i když jen  

formálně, jinak byl trestán za příživnictví."28

4.2.  Sociální služby, organizace a projekty po roce 1989

Sametová revoluce roku 1989 přinesla na jedné straně svobodu od totalitního režimu, ale na straně  

druhé kapitalismus řízený nabídkou a poptávkou trhu. Po roce 1989 bylo obnoveno  vysokoškolské 

studium sociální práce, vznikají nové neziskové organizace a startují různé nové projekty.

První problémy nastaly při amnestii, kterou udělil prezident Václav Havel více než 23 260 tisícům po 

změně režimu v roce 1990. Také byla zrušena pracovní místa, která byla uměle vytvořena pouze z  

důvodu pracovní povinnosti. Mnoho lidí propuštěných z věznic neměli místo, kam by se vrátili a práci  

po zrušení míst nebylo snadné získat.

„Krachovaly velké podniky a rušily své ubytovny, málokdo byl připraven na změnu a ne každý se s ní  

dokázal vyrovnat. Svoboda vyžaduje od člověka odpovědnost a klade vyšší nároky.

Díky těmto skutečnostem vyplynul problém bezdomovectví na povrch a začal se prohlubovat."23

4.2.1.Církevní organizace obnovují svou činnost

Jako  první  na  porevoluční  situaci  reagovaly  celosvětové  církevní  organizace,  které  povětšinou 

fungovaly na území České Republiky již před totalitním režimem. Jsou nedílnou součástí sociálního 

22 ZELINKA, P. Charita ČR [online]. 2011 [cit. 2011-06-16]. Historie Charity před rokem 1990. 

23 PRŮDKOVÁ, T; NOVOTNÝ, P. Bezdomovectví. Praha : Triton, 2008. 6.s.
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zázemí a pokrývají velmi široké pole působnosti.

Naděje

V roce 1990 je registrována na Ministerstvu vnitra křesťanská organizace Naděje. Naděje se zaměřuje 

na pomoc lidem osamělým, společensky vyloučeným a lidem zdravotně postiženým. Poskytuje stravu, 

ubytování,  sociální a zdravotní pomoc, možnost hygieny,  poradenství,  možnost právní,  duchovní a 

morální porady a vzdělávání.24

Vzhledem k tomu, že církevní organizace Naděje je téměř stěžejní organizací věnující se lidem bez  

domova. Její vývoj jsem sepsala detailněji oproti jiným organizacím.

Na začátku Naděje pracovala hlavně s Rumunskými uprchlíky,  kterým rozdávala jídlo  na 

nádražích. V období mezi roky 1990 a 1991 fungovala hlavně na dobrovolnické bázi. Během 

dalších  let  se  Naděje  věnovala  hlavně  činnosti  v  uprchlických  táborech  v  Jablonečku  u 

Mimoně a v Bělé pod Bezdězem. Později začala rozvíjet svá centra v Praze.   

 V prosinci roku 1996 otvírá Naděje noclehárnu v Husitské ulici, která nabízela 55 lůžek.

V zimně roku 2003 se Praha potýká s nedostatkem míst v noclehárnách. Armáda spásy ve spolupráci 

s Nadějí a Arcidiecézní charitou se snaží získat od Magistrátu nový prostor. 

V říjnu 2003 otevírá  Naděje  projekt  ve  spolupráci  s Kraft  foods,  kdy je  poskytována  potravinová 

pomoc rodinám se třemi a více dětmi. 25

 V roce 2005 končí projekt Kraft food.

S rokem 2004 přichází mnoho změn. Probíhá reorganizace, jak u samotných sdružení, tak se začíná 

tvořit  první  „plán řešení  problematiky bezdomovectví“.  Významnými změnami prochází  i  Naděje, 

která  se  stala  provozovatelem  noclehárny  na  Krejcárku  o  kapacitě  114  lůžek.  Noclehárna  byla  

v provozu od 14. ledna do 30. dubna a v průměru byla z  97% obsazena. V červnu 2004 byl ukončen 

provoz noclehárny v Husitské ulici z důvodu demolice budovy. Naděje v srpnu otvírá azylový dům 

s 37 lůžky a poté noclehárnu na Žižkově s 20 lůžky. Provoz azylové noclehárny pro ženy Na Slupi je 

upraven na noclehárnu pro muže–14 lůžek. V říjnu Naděje otevírá ve Vršovicích nový azylový dům a 

noclehárnu pro ženy-25 lůžek.  Noclehárna Na Milíčově se mění na azylové ubytování  pro rodiny 

s dětmi.26 

V  roce  2005 dostává  Naděje  výpověď nájmu nízkoprahového centra  v Bolzanově  ulici  z důvodu 

24 Naděje [online]. 1990 [cit. 2011-06-18]. O nás. 

25 Pobočka Praha. In kolektiv autorů. Výroční zpráva 2005 [online]. Praha : Naděje, 2005 [cit. 2011-10-02]. 

26 Pobočka Praha. In kolektiv autorů. Výroční zpráva 2004 [online]. Praha : Naděje, 2004 [cit. 2011-10-02]. 
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restituce.27

V listopadu roku 2007 se Naděje přestěhovala do nového prostoru v centru U Bulhara, kde působí  

dodnes.

Armáda spásy

Po roce 1989 znovu obnovuje svou činnost Armáda spásy. A v roce 1992 první ubytovnu pro lidi bez 

přístřeší.  V současné  době  Armáda  provozuje  noclehárnu,  azylový dům,  azylový dům pro  matky 

s dětmi,  domov  pro  seniory a  komunitní  centra.  Armáda  spásy poskytuje  770 lůžek  v  azylových 

domech a noclehárnách.

Charita

Další organizace, která obnovuje svojí činnost je Charita. Většina projektů byla zaměřena na sociálně  

znevýhodněné občany a občany na okraji společnosti. V Praze k nim patří hlavně Dům sv. Terezie, kde 

je noclehárna, denní nízkoprahové centrum, azylový dům pro muže, azylový dům pro ženy. V domě u 

sv. Terezie je možnost se najíst, umýt a vzít si nové oblečení. Také poskytuje odborné sociální a právní  

poradenství.

Diakonie

Další křesťanskou organizací, která ihned po „Sametové revoluci“, obnovuje činnost je Diakonie. 

Ze začátku poskytuje krizovou pomoc v kostele u Salvátora. V roce 1990 vytváří šatník pro sociálně 

slabé v Klimentské ulici.28

4.2.2.Nové projekty a organizace
Díky otevření českých hranic přichází do České Republiky spousta uprchlíků nebo migrantů. Na tuto 

situaci reagují ve stejnou dobu hned dvě občanská sdružení.

V roce 1991 vzniká občanské sdružení  OPU - organizace pro pomoc uprchlíkům. OPU se věnuje  

uprchlíkům formou vzdělávání  a sociálně právních porad a také osvětové činnosti  proti  rasismu a 

xenofobii.

V roce 1992 vzniká sdružení  pro integraci  a  migraci.  V této době do české Republiky míří  tisíce 

uprchlíků z Jugoslávie.29

„V roce 1998 se od Poradny pro uprchlíky oddělila Poradna pro integraci, která se zabývá azylanty a  

komunitami  cizinců.  Současně  vzniklo  občanské  sdružení  Centrum  pro  otázky  migrace,  které  se  

27 Pobočka Praha. In kolektiv autorů. Výroční zpráva 2005 [online]. Praha : Naděje, 2005 [cit. 2011-10-02]. 

28 Diakonie ČCE [online]. 2011 [cit. 2011-10-02]. Historie Diakonie ČCE – SKP v datech . 

29 Sdružení pro integraci a migraci [online]. 2006 - 2011 [cit. 2011-10-03]. Historie. 
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zaměřovalo na problematiku migrace a integrace cizinců do české společnosti.“30

Většina nových projektů, které vznikají,  jsou obdobou projektů, které v jiných Evropských státech 

fungují již delší dobu a osvědčily se. 

Dobrým příkladem je Nový prostor, který začíná v Praze fungovat v roce 1999 jako obdoba Big Issue, 

která spadá pod projekty Street papers, kdy se lidé z ulice stávají prodejci časopisu a tím si mohou 

vydělat peníze na ubytovny a jídlo. Ze začátku rozhodně tento projekt neměl velkou podporu ze strany 

státu. Nebylo snadné sehnat prostory. Prvních několik let měl Nový prostor pouze jednu místnost na  

vydávání časopisů.

„Nový Prostor začal vycházet pod názvem Patron v zimě 1999 a byl koncipován jako společenský  

měsíčník s důrazem na sociální témata a alternativní kulturu."31

Dalším velmi  zajímavým projektem bylo  „bezdomovecké  divadlo“  Ježek  a  čížek.  Bylo  založeno 

v roce 2000 jako občanské sdružení. Divadlo podporovalo sebevědomí herců a zároveň měnilo jejich 

postavení  ve  společnosti.  Současně  kladlo  velkou  zodpovědnost  na  herce,  kteří  se  účastnili  

přípravných zkoušek a divadelních workshopů. Později občanské sdružení otevřelo Job klub. Během 

dopoledne si klienti mohli hledat práci a odpolední programy se zaměřovaly na volnočasové nebo 

vzdělávací  aktivity. Na konci  roku 2009  ukončuje  občanské sdružení  Ježek a  čížek svoji  činnost. 

Divadlo se odděluje a pokračuje pod stejným vedením. 

Od roku 2003 je apelováno ze strany neziskových organizací  o vytvoření  dalších nocleháren a to  

hlavně na zimní období. Na zimu roku 2006 je na Letenské pláni postaveno stanové městečko pod 

záštitou Magistrátu hl. města Prahy. Bylo zde 150 lůžek a toalety

Díky neustálému nedostatku míst na spaní Magistrát otevřel noclehárnu, která nabízí 250 lůžek. Dne  

1.2.2007.  je  otevřena  loď  Hermes.  Platí  se  20,-  Kč  za  noc.  Je  určena  pro  osoby  starší  18  let,  

s dokladem totožnosti  (cestovní  pas,  občanský průkaz,  náhradní  doklad),  které  nejsou pod vlivem 

omamných látek. 

V roce 2009 je založena Potravinová banka Praha, která spadá pod síť potravinových banek v ČR. 

Jejím cílem je shromažďovat potraviny, které by byly vyhozeny a distribuovat je do zařízení, kde jsou  

potřeba.  Jsou  oslovovány supermarkety,  zemědělci  a  restaurace.  Získané  jídlo  je  shromažďované 

v halách a poté si pro ně jezdí různé azylové domy, nízkoprahová centra atd. Podobným projektem je  

Fare share v Anglii.

30 tamtéž

31 Nový prostor [online]. 2011 [cit. 2011-10-03]. O nás. 
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4.2.2.Projekty ve spolupráci s     EU  
Díky podpoře Evropské unie se podařilo vytvořit několik projektů, které byly velmi dobře hodnoceny.  

Tyto projekty byly podporovány z fondů EU většinou 3 roky. Poté se očekávalo, že budou pokračovat 

za podpory rozpočtu ČR.

Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR

V letech 2005-2007 probíhal projekt „Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR“spolufinancovaný 

EU a rozpočtu ČR.

 „Cílem projektu bylo zjištění a navržení souboru řešení týkajících se lidí bez domova. Konkrétně byly  

aktivity projektu zaměřeny na oblast:

1. vytvoření definice a typologie bezdomovectví

2. průzkumu poskytování zdravotní péče bezdomovcům

3. ověření efektivity většího počtu sociálních pracovníků

4. aktivní politiky zaměstnanosti a bezdomovců“32

Výstupem celého projektu je „Návrh udržitelného rozvoje sociálních služeb pro bezdomovce“

Aktivizace pracovního potenciálu
Díky projektu Aktivizace pracovního potenciálu byla během 2006 - 2008 na území Prahy vytvořena 

síť Job klubů.  Byly určeny lidem, kteří  si  složitěji  hledali  zaměstnání.  PO skončení  projektu byla  

většina Job klubů zrušena.33

Zůstal pouze Job klub Kontakt v Ječné ulici a Job klub Ježek a čížek. Bohužel na konci roku 2009 

občanské sdružení Ježek a čížek ukončilo svou činnost.

32 Sdružení azylových domů v ČR [online]. 2007 [cit. 2011-10-03]. Strategie soc. inkluze bezdomovců v ČR. 

33 Centrum sociálních služeb Praha [online]. 2008 [cit. 2011-10-04]. INformační centrum job klub. 
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5. Bezdomovecká politika - Akční plány řešení problematiky 
bezdomovectví

Samostatnou  kapitolu  v tématu  vývoje  bezdomovecké  politiky  si  rozhodně  zaslouží  dokumenty 

s názvem „Akční plán řešení problematiky bezdomovectví“.  První pokus o vytvoření plánu proběhl  

v roce 2004. Za poslední tři roky byly sepsány další tři Akční plány.

"Česká  republika  31.  července  2004 spolu  s ostatními  přistupujícími  zeměmi  předložila  Evropské  

komisi Národní akční plán sociálního začleňování pro rok 2004 až 2006."34

Tento akční  plán nebyl  dokumentem,  který by obsahoval  návrh konkrétních služeb a zařízení,  ale  

obsahoval směr, kterým by měla sociální práce ubírat, aby zamezila nebo zmírnila problematickou 

situaci. Úkolem byl boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.  

Hlavními oblastmi byly:

1. Usnadnění účasti na zaměstnání

2. Usnadnění přístupu pro všechny ke zdrojům, právům, zboží a službám

3. Předcházet rizikům vyloučení

4. Pomáhat nejzranitelnějším osobám

5. Mobilizovat všechny relevantní orgány35

V druhé polovině roku 2007 byla zřízena Komise pro bezdomovectví. Tato komise byla složena ze 

zástupců  Magistrátu  hl.  města  Prahy,  Městské  policie,  Policie  ČR,  Centra  sociálních  služeb, 

Ministerstva  vnitra,  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí,  Hygienické  stanice  hl.  města  Prahy,  

Dopravního podniku hl. města Prahy a neziskových organizací (bohužel konkrétní organizace, které 

byly v komisi, není možné dohledat). 

Následovala  Konference  o  bezdomovectví  v květnu  roku  2008.  Hned  poté  byl  vytvořen  první 

konkrétní a zároveň kontroverzní dokument Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 

2008 a následující období. Na jeho vytvoření se podílela již zmiňovaná Komise pro bezdomovectví  

34 MPVS : Národní akční plán sociálního začleňování 2004 - 2006 [online]. 2004 [cit. 2011-10-04]. Sociální 
služby. 

35 Zpráva výboru pro sociální ochranu . In ZPRÁVA VÝBORU PRO SOCIÁLNÍ OCHRANU K PŘEDLOŽENÍ 
NA ZASEDÁNÍ RADY DNE 3. PROSINCE 2002 [online]. Praha : Výbor pro sociální ochranu, 2002 [cit. 
2011-10-06]. 
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pod  záštitou  tehdejšího  radního  Jiřího  Janečka  (ODS).  Jeho  první  verze  byla  velmi  kritizována. 

Odborníci, kteří se na ní podíleli, nebyli spokojeni s výsledkem, stejně tak i veřejnost, která se o tuto 

problematiku zajímá.

Akční  plán  ještě  více  stigmatizoval  skupinu  lidí  bez  přístřeší.  Jazyk,  kterým byl dokument  psán, 

neoperoval  s  člověkem  bez  přístřeší  jako  s občanem.  Celkový  přístup  k  řešení  bezdomovecké 

problematiky  v  dokumentu byl  hlavně represivního charakteru.  Dokument  celkově dbal  spíše  na 

potřeby „běžných občanů“ oproti těm bez přístřeší. Bylo zde doloženo několik průzkumů, které se  

týkaly  hlavně  názoru  široké  veřejnosti.  Také  měly  být  zřízeny  speciální  policejní  jednotky  tzv.  

prevenční hlídky, které budou jednat s lidmi bez přístřeší a tísňová telefonní linka Hot line, na kterou 

je možné zavolat v případě „ohrožení“ – „nepřizpůsobivý/vá“ se pohybuje v okolí škol a školek, je 

v podnapilém stavu, znečišťuje veřejné prostranství apod. 

„HOT LINE neboli specializovaná bezplatná telefonní linka bude určena zejména občanům Hlavního  

města Prahy. Na tomto telefonním čísle mohou občané kontaktovat níže uvedené Operační centrum  

integrované pomoci bezdomovcům s podnětem či stížností týkající se výskytu bezdomovců na území  

Hlavního města Prahy.“36

 Tedy  místo  toho,  aby  dokument  bojoval  proti  nesnášenlivosti  vůči  „nepřizpůsobivým“  spíše  ji 

podporoval.

Další důležitou částí Akčního plánu byla jednotná evidence sociálně slabých osob, do které by mohli  

mít přístup všechny organizace, lékaři, sestry atd. a to i k citlivým údajům. Souhlas by samozřejmě dal 

klient na dobu 10 let, ale pokud by ho nedal, služba by mu nebyla poskytnuta.

Stejně tak by byl vytvořen „plán začlenění“ a pokud by klient odmítl se plánu držet nebo některé jeho 

části čekala by ho sankce.

Nejodsuzovanější částí Akčního plánu byla tzv. „Oáza pro bezdomovce“. Jednalo se o místo poblíž 

Malešické  spalovny,  kde  měl  být  vytvořen  „tábor“  pro  bezdomovce.  Bezdomovci,  kteří  by  se 

pohybovali ve městě, by byli vyzváni k přesunu do tohoto centra.

„Ti,  kdo budou projevovat nerespekt,  se setkají  s velmi tvrdým postupem. Vytlačujeme je tam, kde  

nikomu nevadí,  kde nemohou být  rizikem pro řádné občany Prahy,“  sdělil  A237 radní  Janeček a  

vysvětlil, jak takové vytlačení bude vypadat: „Na okraji Prahy, kde by nikomu nevadili, bychom zřídili  

sběrné místo pro ty, kdo se nikdy nezačlení. Svážel by je tam speciální mikrobus. Měli by tam klid,  

36 Hot line. In Akční plán pro řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období [online]. 
Praha : Magistrát hl. města Praha, 2008 [cit. 2011-10-08]. s.9.

37 A2 je čtrnáctideník reflektující kulturu včetně společenského dění a politiky - poznámka autorky
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mohli by si tam dělat, co by chtěli. Kolem centrální haly by mohli mít stany nebo holobuňky. Byl by  

tam jednoduchý program, polévka třikrát denně, zdravotnické zařízení. Tam by mohli být, jinde ne.“38

Akční plán byl přepracován. Jeho jazyk byl uhlazen, ale obsah se zásadně nezměnil.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví 2010 – 2013 (dále jen Akční plán) se opět opírá o 

výzkum,  který  se  věnuje  postojům  a  názorům  občanů  Prahy.  Znovu  se  zde  objevuje  snaha  o 

centralizování evidence lidí bez přístřeší, tentokrát je ale upravena spoluprací s Úřadem na ochranu 

osobních údajů. Stejně, tak se v dokumentu vyskytuje Hot linka ve stejné podobě.

Mezi pozitiva patří vytvoření nových Job míst, zřízení mobilní ambulance a také zvýšení počtu street 

workerů. 

Dalším špatným „krokem“ je systém ubytování pro bezdomovce, který by byl závislý na tzv. poukazů 

na bydlení, které by klient mohl získat pouze v případě, když by navštěvoval vytvořená job místa. 

Tedy místo na spaní by bylo podmíněno jeho prací. Vzhledem k tomu, že na ulici se pohybuje mnoho 

lidí, kteří nejsou schopni, nechtějí nebo nemohou pracovat ze zdravotních nebo jiných důvodů (např.  

závislosti na omamných látkách, psychické nemoci, hendikepů, péče o osobu blízkou, která také žije  

na ulici atd.) by se bezdomovecká situace spíše zhoršila.

V novém znění Akčního plánu zůstává speciální policejní tým, který by měl být vyškolen na práci  

s lidmi žijícími na ulici. A samozřejmě se počítá s bonusy a finančními odměnami pro tuto speciální 

policejní jednotku. 

Vzhledem k tomu, že posláním policistů je pomáhat a chránit, všichni policisté by měli být vyškoleni 

na jednání s lidmi bez přístřeší. Protože i lidé bez přístřeší patří mezi občany České Republiky. Náplní 

policie je udržovat pořádek a ne navázání vztahu s klientem a následné řešení jeho situace, není zde 

žádný důvod pro vytvoření tohoto týmu. Finance by mohly být investovány do vytvoření nových míst  

pro sociální pracovníky a street workery, kteří jsou kvalifikovaní na práci s lidmi z ulice a jejich práce  

má velmi dobré zpětné vazby. 

Mezi další zásadní změny patří návrh na změnu financování neziskových organizací. Doposud fungují 

na bázi grantového systému. To by podle Akčního plánu mělo přejít v systém výběrových řízení, což 

by  znamenalo  značný  problém  pro  neziskové  organizace,  které  by  výběrové  řízení  nevyhrály.  

Pravděpodobně  by  zanikl  prostor  pro  vytváření  alternativ  a  doplňujících  služeb  od  ostatních 

neziskových organizací - celkovou nabídku služeb a systém řešení bezdomovecké problematiky by 

ovlivňoval pouze stát.

38 Deník Referendum Domov [online]. 2011 [cit. 2011-10-10]. Radní Janeček za ODS vymyslel skládku pro 
bezdomovce. 
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Pravděpodobně kvůli konstruktivní kritice a nadcházejícím volbám byl i další návrh „smeten ze stolu“. 

Sociální výbor pražského magistrátu dne 12.10.2011 schválil vytvoření nové koncepce bezdomovectví 

do roku 2022. Na tomto dokumentu se ještě stále pracuje a není veřejně dostupný.
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6. Nástin služeb/projektů doplňujících současnou koncepci řešení 
problematiky bezdomovectví

Tato kapitola si  neklade za cíl  obsáhnout všechny služby nebo projekty,  které již fungují v jiných 

světových  metropolích,  ale  pouze  ty,  které  by  z hlediska  funkčnosti  nebo  přístupu   mohly  být 

realizovány i na území hlavního města Prahy. 

6.1. Představení projektů a služeb fungujících v jiných Evropských městech

Barnardo´s
Tato  organizace  funguje  v Manchesteru.  Zaměřuje  se  hlavně  na  děti  a  mládež.  Mezi  její  hlavní 

projekty patří adopce, práce s přeživšími sexuálního vykořisťování a drop in podpora.

Služby:

• preventivní  programy na  školách  i  pro  učitele  zacílené  na  drogovou  prevenci  a  prevenci 

sexuálního vykořisťování

• poradna

• podporované bydlení pro čerstvé absolventy

• pomoc při hledání pronájmu a příspěvek na bydlení

• street work

Barnardo´s spolupracuje s rodinami, které by finančně nebo jiným způsobem mohly podpořit chudé 

rodiny.

Novým  projektem  je  práce  s dětmi  a  mladistvými,  které  pečují  o  někoho  z rodiny  (alkoholová 

závislost,  hendikep  atd.).  Pořádá  informační  sezení  pro  děti  a  mladistvé,  aby  se  dozvěděli  více 

informací o problémech člena rodiny, o kterého pečují. Zprostředkovává jim čas na odpočinek formou 

asistenční  služby,  která  pravidelně  dochází  do  domu a  stará  se  člena  rodiny.  Vytváří  sportovní  a  

umělecké kurzy, které jsou zdarma. Také komunikuje se školou o problematické situaci dítěte.39

Citizen advice
Po  celé  Anglii  funguje  síť  poraden  Citizen  advice.  Jejich  cílem  je  ochrana  spotřebitele  proti  

diskriminaci a nerovnosti. Poradny poskytují bezplatné, důvěrné a nezávislé poradenství.

Hlavní projekty:

• 1. For me for you – dozor nad dodržováním antidiskriminačního zákona

• 2. Adding up - poskytování grantů na školní uniformy pro děti školou povinné, které pochází 

ze  sociálně  slabých  rodin,  zprostředkovávání  levnějších  školních  výletů,  zprostředkovává 

39 Belive in children Barnardo´s [online]. 2011 [cit. 2011-10-15]. 
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spolupráci školy a rodiny

• 3. Poradna - porada ohledně dávek, pomoc při výběru vhodné práce za přiměřené peníze

• 4.Uncivil recovery - citizen bojuje proti žalobám ze strany hypermarketů na osoby ve finanční 

tísni, které z obchodu odcizily věci v minimálních hodnotách.40

V Anglii funguje mnoho dalších poraden, které pomáhají lidem na okraji společnosti. Většina z nich 

nabízí  i  možnost  použití  počítače.  Cizincům,  kteří  nemluví  anglicky,  je  automaticky  zajištěn 

překladatel.

 Fawos 
Obdobou  projektu  Citizen  advice  je  Vídeňský  projekt  Fawos,  který  zprostředkovává  bezplatné 

poradenství pro všechny nájemníky, jimž hrozí ztráta bydlení.

Služby:

• Zprostředkování s majetkem provozovatelů a vlastníků 

• Poradenství o možnostech pojištění a sociální dávky 

• Krizové intervence 

• Pomoc při řešení financování dlužného nájemného 

• Vypracovat rozpočet a finanční plán41

Communities and local goverment
Communities and local goverment jsou v překladu obce a místní samosprávy ve Velké Británii. Je zde 

snaha o decentralizaci moci – fond je centrální, ale rozdělují ho místní samosprávy.

Obce a místní samosprávy se věnují mnoha oblastem. Pro představení projektů zaměřených na osoby 

přímo ohrožené ztrátou přístřeší je zásadní oblast bydlení.

Projekty:

• Sociální bydlení: národní bytový fond poskytuje asi 4 miliony - tj. každý pátý byt-za nižší než  

tržní nájemné. Spolupracují s dalšími organizacemi, které využívají sociální bydlení a snaží se  

poskytovat kvalitní sociální bydlení a vytvářet podmínky pro své klienty.

• Bydlení pro seniory a handicapované: probíhá grantový program na úpravu bytů pro seniory a 

handicapované, aby mohli zůstat ve svých domovech.

Obce a samosprávy nabízí svobodné, nezávislé národní informační a poradenské služby pro starší lidi,  

jejich rodiny a pečovatele. A vytvořily tzv. „agenturu pro kutily“, kteří mohou pomoci starým lidem 

něco upravit v jejich bytě, aby mohli zůstat doma.

40 Citizens advice - charity for your community [online]. 2011 [cit. 2011-10-15]. 

41 Sozial info Wien : Fawos [online]. 2011 [cit. 2011-10-17]. . 
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Tyto podpůrné služby pomohly kolem 1 milionu lidí:

• 826.600 starších lidí se speciálními potřebami

• 38.600 bezdomovců

• 37.300 lidí s mentálním postižením

• 12.000 ženy ohrožené domácím násilím.42

• Pomoc pro osoby bez přístřeší a přímou ohrožené jeho ztrátou

Příklady preventivních iniciativ místních orgánů:

• Nájemné vklady na pomoc lidem získat nájem v pronajatém soukromém sektoru

• Zprostředkování služeb, které pomohou vyřešit rodinné napětí v domě, které by jinak mohlo  

vést k opuštění domu jednoho z členů.

Místní  úřady také  poskytují  podporu  a  pomoc  lidem se  správou pohledávek,  překonávání  jiných 

osobních problémů (alkohol nebo užívání drog).

Centra v Utrechtu
V Utrechtu  je  drogová  scéna  silně  provázaná  s bezdomoveckou  problematikou.  Zhruba  polovina 

bezdomovců byla závislá na tvrdých drogách. Tým sociálních pracovníků vytvořil čtyři útulky pro  

bezdomovce a v každém útulku je speciální aplikační místnost. 

Sociální  pracovníci v Utrechtu si  s problémem nelibosti  ze strany městských části  poradili  tak,  že 

udělali aplikační místnosti a útulky pro bezdomovce v každé části Utrechtu. Poté, co se ověřil úspěch 

ve fungování  podprahových útulků a hostelů pro bezdomovce se rozjela velká kampaň,  zaměřená 

hlavně na sousedy. Pracovníci center natočili film, zorganizovali diskuze a nakonec zprostředkovaly i 

návštěvy zařízení, aby se lidé nemuseli bát a věděli, co se děje v jejich sousedství. Ještě bych se ráda 

zmínila a podprahových hostelech pro lidi bez přístřeší. Lidé v hostelech žijí ve vlastních pokojích a 

společně se stravují. Jednou za týden je k dispozici psychiatr a lékař. Už před vstupem do zařízení je 

zjišťováno, zda je tento program pro klienta vhodný a jeho stav je kontrolován lékařem.43

42 Communities and Local Government [online]. 2009 [cit. 2011-10-17]. Housing for older and disadvantaged 
people. 

43 HAVLÍN, T. Očima zdraví. Nový prostor [online]. 2010, 360, [cit. 2011-10-20]. 
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Hostely nejsou nijak časově omezeny,  klient může zůstat,  jak dlouho chce. Cílovou skupinou jsou 

hlavně lidé středního věku. V první fázi je součástí kompletní péče o klienty. Vaří se jim, pere, pomáhá 

s hygienou. V druhé fázi dostávají peníze, chodí nakupovat, uklízejí a vaří pro ostatní. Hodně z  nich se 

věnuje filmům, hudbě nebo chovají zvíře. V třetí fázi se snaží postavit se na vlastní nohy a například 

obnovit  vztah  s rodinou.  Během celého  pobytu  užívají  drogy,  ale  stále  méně.  Jeden  z hostelů  je 

například pouze pro alkoholiky. Mají zde dopolední program, obědy a večeře, ale kdykoliv mohou 

konzumovat alkohol.44

Jak říká Annet van den Akker: „Pro ostatní (ty, kteří se nedokážou zotavit) je hostel dobré místo, kde  

dříve či později zemřou. Aspoň se tak ale stane v lepších podmínkách než venku na ulici.“45

Samu social 
Samu social je pohotovostní servis pro bezdomovce v Paříži. Poskytuje sociální a zdravotní péči pro 

bezdomovce.  Služby jsou  poskytovány v autobuse  ve  kterém je  řidič,  zdravotní  sestra  a  sociální 

pracovník. Autobus má přesné trasy, kudy projíždí nebo je možné zavolat na speciální telefonní linku.  

Může zavolat sám bezdomovec nebo kolemjdoucí, který potká bezdomovce, který sám není schopný 

si zavolat lékařskou pomoc. Záchranka vyjíždí jednou denně a několikrát během noci - v zimě vícekrát 

Mezi  hlavní  náplň  patří  naslouchání  lidem,  vyhodnocení  jejich  situace,  podání  rady,  odkázání  na 

příslušné místo - kde je jídlo, kde se mohou vyspat nebo osprchovat, odvoz do nemocnice. Pracovníci  

většinou mohou nabídnout místo k přespání, sleeping bag, nebo něco drobného k jídlu.

Hlavním cílem je navázání vztahu a podpora klientů. Pracovníci Samu social se snaží ukázat, že na  

klienty nepohlíží jako na někoho „na okraji společnosti“.

Během dne poskytuje autobus přístřešek a také sprchu. Klienti mohou přespat v "centru", kde jsou 

pokoje pro 6 až 8 lidí. Samu social také zprostředkovává hotel pro rodiny s dětmi a stálé bydlení pro 

ženy. Alkohol ani drogy nejsou v přístřešcích povoleny, pokud klient přijde s alkoholem, zanechá ho 

na recepci a ráno je mu láhev navrácena, což přispívá k nestigmatizaci klienta a respektování jeho 

osoby.46

Samu social není nestátní neziskovou organizací. Na jejím financování se z 20% podílí stát a ze 40% 

městské  části  Paříže  a  správní  oblast  Paříže.  Přispívá  také  dopravní  podnik  Paříže  RATP (Régie  

Autonome des Transports Parisiens) a nemocnice. Nemocnice nabízí svým zaměstnancům pracovní 

místa v autobuse Samu social.47 

44 tamtéž

45 tamtéž

46 z rozhovoru s Annabell Descamps zaměstnankyní Samu social
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Crisis London
Crisis je velké centrum pro bezdomovce v Londýně. Zaměřuje se hlavně na volnočasové  a vzdělávací 

aktivity.  Crisis  dohromady nabízí  přes  60 kurzů,  které  jsou zdarma.  Patří  mezi  ně  jóga,  kreslení, 

angličtina, kurs první pomoci, zpěv, divadlo, tance a další kursy.

Účelem centra je pomoci lidem se vzdělávat a zlepšit jejich životní situaci v zaměstnání, vzdělání nebo 

psychického stavu.  Crisis  nepracuje  pouze  s lidmi,  kteří  jsou  závislí  na  drogách nebo alkoholu  a 

nemají nad svou závislostí kontrolu.

 Vzhledem k tomu,  že  v Londýně žije  asi  40% bezdomovců,  kteří  pocházejí  z východní  a  střední 

Evropy, Crisis má jeden projekt, který se věnuje pouze jim.

Projekt je zaměřen na lidi ze států, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a 2007 a pro osoby 

z bývalého Sovětského Svazu, ale pouze ty, kteří mají v Anglii pracovní povolení.

Služby:

• Pomoc při hledání zaměstnání

• Nabídka kurzů

• Rekvalifikace

• Překlad diplomu nebo certifikátu

• Pomoc při vyplňování žádostí

• Pomoc s návratem do země, ze které pochází48

Jedinou podmínkou je, aby klienti  docházeli  do centra na některý z kursů, většinou na Angličtinu, 

která je u nich často velmi slabá. Práce s klientem trvá do té doby, dokud si nenajde práci a ubytování 

nebo se rozhodne odjet zpět do země, ze které pochází.  Pracovnice se s ním snaží být  v kontaktu  

dalších 6 měsíců potom, co si najde práci.49

Podobné projekty v užším rozsahu vytvářejí nezávislá sociální centra (squatty) v okrajových částech 

Paříže,  hlavně  kolem čtvrti  Lilas.  Většina  jejich  obyvatel  jsou  imigranti.  Sociální  centra  pořádají 

jazykové kursy a také kursy, kde se imigranti naučí, jak jednat s úřady a jak vyplňovat dotazníky, aby 

mohli získat sociální podporu.

Crisis Christmas
Dalším projektem organizace Crisis je Crisis Christmas. Tento projekt byl původně prvním a jediným 

projektem,  který  Crisis  organizovala.  Crisis  na  Vánoce  otevírá  ubytovny,  kde  od  23.12.  do 

30.12.nabízí  ubytovaní,  jídlo,  lékařskou  pomoc,  zubaře  a  oblečení.  Projekt  využije  asi  2000 

47 Samu social de Paris [online]. 2008 [cit. 2011-10-16]. 

48 Crisis [online]. 2009 [cit. 2011-10-20]. 

49 Crisis [online]. 2009 [cit. 2011-10-20]. 
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bezdomovců a je v něm zapojeno asi 8000 dobrovolníků. Po celém Londýně funguje devět non stop 

center. V projektu jsou tři menší centra, která se specializují na lidi se závislostmi, lidi s mentálními 

poruchami a centrum pro ženy. Všichni, kdo se zapojili do projektu, jsou dobrovolníci z  celé Anglie 

(lékaři, zubaři, sociální pracovníci, právníci, poradci, psychologové…)50

Urban Village
Urban Village byl návrh na skvělý projekt v Londýně, který bohužel nebyl schválen. Tento projekt 

vytvořila organizace Crisis. Jednalo se společné bydlení v některé z nevyužívaných čtvrtí Londýna. 

Klienti  by ve čtvrti  bydleli  pohromadě a společně by se  o ni  starali.  Péče o čtvrť  by zahrnovala  

vykonávání všech nezbytných činností (např. úklid, provoz obchodu a služeb, údržba bytů atd.).51

Homeless UK
Homeless  UK  jsou  webové  stránky  na  kterých  si  bezdomovec/bezdomovkyně  mohou  vyhledat  

jakoukoliv službu pro ně určenou. Na stránkách je možné dohledat denní centra, hostely a jídelny. Web 

zahrnuje i online poradnu, na kterou se klienti mohou obrátit.52 

National Vocational Qualification
National  Vocational  Qualifications  (dále  jn  NVQ)  neboli  Národní  profesní  kvalifikace  je  systém 

fungující po celé Anglii. Do NVQ je zapojena většina center pro nezaměstnané a lidi bez přístřeší nebo  

osoby,  které  jsou  přímo  ohroženy  jeho  ztrátou,  které  nabízí  nějaké  tréninkové  programy  nebo 

rekvalifikace.  Pokud  klient  pracuje  určitou  dobu  na  tréninkovém  místě  nebo  úspěšně  zakončí 

rekvalifikační  kurs,  dostane certifikát,  který je  platný po celé  Anglii.  Tento certifikát  je  na stejné 

úrovni jako výuční list. S certifikátem je daleko jednodušší sehnat práci v jakémkoliv oboru. NVQ má 

úrovně 1 až 4, čím déle klient někde pracuje, tím vyšší úroveň certifikátu dostane. Mezi projekty, které 

jsou zaměřené na získání certifikátu, patří například Fare share nebo Booth Manchester.53

Fare share
Fare share je projekt, který je předchůdcem Potravinové banky v Praze. Cílem je získávání jídla od 

supermarketů a restaurací a distribucí potřebným. Zásadním rozdílem je, že zde pracují dobrovolníci, 

kteří jídlo rozvážejí přímo do zařízení a velmi častou jsou z řad bezdomovců nebo žadatelů o azyl. 

50 z rozhovoru s Alenou Hrnčířovou zaměstnankyní Crisis

51 z rozhovoru s Alenou Hrnčířovou zaměstnankyní Crisis

52 Homeless UK [online]. 2005 [cit. 2011-10-21].

53 z rozhovoru s Barborou Vodičkovou
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V projektu Fare share mají možnost získat NVQ jako skladník, doručovatel, řidič atd.54

Booth Manchester
Organizase Booth v Manchesteru nabízí drop in poradnu a výměny injekčního materiálu, poradnu a 

zábavné a vzdělávací programy. Dalším projektem jsou programy, kde se lidé bez domova mohou 

vyučit nějakému řemeslu na téměř všech pozicích. Např. topenář, skladník, pečovatelé atd.55

Skylight Café
Skylight Café patří mezi další z projektů organizace Crisis. Jde o malou tréninkovou kavárnu, která se 

nachází hned vedle centra Crisis. Klienti, kteří mají zájem pracovat jako číšníci nebo kuchaři se zde  

mohou zaučit. Tento kurs je certifikovaný tzv. NVQ (National Vocational Qualifications). Nedávno 

byla otevřena další pobočka Skylight Café v centru Londýna.56

6.2.Převedení služeb a projektů na území hlavního města Prahy

6.2.1.  Projekty zaměřené na prevenci bezdomovectví  
Jednou z nejstěžejnějších forem řešení  problému bezdomovectví  je jeho prevence.  Vytvořit  účinný 

preventivní systém pro lidi, kteří jsou přímo ohrožení ztrátou bydlení, není jednoduchým úkolem. Při  

vytváření preventivního systému je nutné zahrnout všechny skupiny lidí, které se na ulici pohybují:  

muže, ženy, děti a mladistvé, cizince a seniory. Poté je nezbytné se zaměřit na důvody, které zásadně 

ovlivnily jejich životní situaci. 

Struktura prevence je rozpracována kolektivem autorů  Štěchová, M. Luptáková, M. Kopoldová, B. 

v publikaci: Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie. 

„V našich podmínkách se ukazuje jako přínosné zaměřit preventivní aktivity v oblasti

bezdomovectví dvěma základními směry:

1. omezovat faktory vedoucí k bezdomovectví (v rámci primární a sekundární prevence)

Zde se jedná především o vytipování rizikových skupin a odpovídající sociální práce

s těmito skupinami:

•  lidé, kteří opakovaně nebo dlouhodobě neplatí nájemné a další poplatky za bydlení

•  lidé, kteří opouštějí ústavní zařízení: dětské domovy, psychiatrické léčebny, věznice

•  dlouhodobě nezaměstnaní jedinci a rodiny, zejména neúplné

54 Fare share [online]. 2009 [cit. 2011-10-22]. 

55 z rozhovoru s Barborou Vodičkovou

56 Crisis Skylight Café London [online]. 2010 [cit. 2011-10-24]. 
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• lidé, kteří se musí psychicky i sociálně adaptovat na zásadní životní změny (rozvod, úmrtí  

partnera, vážné onemocnění člena rodiny, týrání v rodině apod.)

• starší osamělí lidé bez rodinného zázemí a dalších sociálních kontaktů (přátel)

2. reintegrovat stávající bezdomovce zpět do společnosti (terciární prevence)

V oblasti terciární prevence je velmi důležitá především rychlá reakce příslušných

institucí. Je známo, že délka bezdomovectví je přímo úměrná následným těžkostem při

reintegraci. Proto by měla být zajištěna kvalitní výměna informací mezi příslušnými

institucemi, která by ve svém důsledku vedla k rychlé identifikaci „nových“ bezdomovců

a k adekvátním rozhodnutím, jak dále postupovat při jejich reintegraci.“57

Sexuální vykořisťování u mladistvých
Problematika sexuálního vykořisťování je často spojená s drogovou problematikou, bezdomovectvím 

mladistvých,  chudobou. Problematice  sexuálního  vykořisťování  dětí  se  v České  republice  věnuje 

několik organizací (Nadace naše dítě, IOM, Linka bezpečí, Nadace Terezy Maxové, Fond ohrožených 

dětí). Tématika sexuálního zneužívání u dětí a mladistvých je velmi problematická. Reálná čísla počtu 

přeživších jsou velmi těžko zjistitelná. 

Podle odhadů Rady Evropy je každé páté dítě přeživším nějaké formy sexuálního zneužívání.

„U sexuálního násilí na dětech nejde jen o pohlavní zneužívání, kdy dochází k fyzickému kontaktu s  

dítětem,  ale  i  o  problematiku  dětské  prostituce,  dětské  pornografie  anebo navazování  kontaktu  s  

dítětem za účelem sexuálního styku či sexuálního uspokojení. Je nutné upozornit na to, že sexuální  

zneužívání dětí není spjato pouze s násilím fyzickým, jak je často vnímáno veřejností a médii, ale i s  

nátlakem a násilím především psychickým.“58

Žádná z organizací výše uvedených neposkytuje tak komplexní služby jako organizace Barnardo´s. 

Ideálním by bylo vytvoření  organizace,  která  se zaměřuje  pouze na sexuální  vykořisťování  dětí  a  

mládeže, protože práce s mladými lidmi a dětmi si vyžaduje odlišné přístupy než práce s dospělými. 

Velkým pozitivem by bylo  přidružení  Drop in  poradny pro  mladistvé  a   vytvoření  preventivních 

programů pro školy, které by se zaměřovaly právě na sexuální vykořisťování.  

Pro prevenci bezdomovectví je také zásadní pomoc při hledání pronájmu a příspěvek na pronájem pro 

57 ŠTĚCHOVÁ, M., LUPTÁKOVÁ, M., KOPOLDOVÁ, B. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie.  Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008, [online]. [citováno 2010-03-15]

58 Vláda České republiky [online]. 2011 [cit. 2011-11-15]. Tisková zpráva k otevření vládní kampaně Stop 
sexuálnímu násilí na dětech. 
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čerstvé absolventy. Absolventi humanitních oborů často hledají zaměstnání ještě dlouhou dobu poté, 

co dostudují.  Na to přímo navazuje problematika bytové politiky. 

Sociální a chráněné bydlení
Ještě v roce 2009 chyběl v České Republice ucelený zákon o sociálním bydlení. Tento zákon by měl  

přesně definovat  pojem sociální  bydlení  a vymezovat  cílovou skupinu.  V roce 2010 byl  připraven 

návrh koncepce sociálního (podporovaného) bydlení. Tato koncepce se bohužel zabývá pouze řešením 

problematiky romských osad. Stát sice poskytuje příspěvek na bydlení a poradenství, ale ani jedno  

z toho nezamezuje  sociálnímu vyloučení.  V Praze ještě stále  neexistují  žádné sociální  byty,  pouze 

domy pro seniory,  nebo chráněné  bydlení  pro seniory.  Ty jsou  většinou plně obsazené.  Jedním z 

hlavních problémů je právě bytová situace seniorů.

Situace v     roce 2008:  

„Počet domácností seniorů činí 1 677 tisíc (bezmála 2/5 z celkového počtu).  U 530 tis.  je vysoké  

zatížení náklady na bydlení. Více než 30 % zatížení je u poloviny bydlících v nájemních bytech a u více  

než 1/6 domácností bydlících v rodinných domech. „59

Dalším velkým problémem je neustálé zvyšování nájemného.

„…nejvýrazněji nájemné zvyšovali pronajímatelé soukromého sektoru nájemních bytů. Zde nájemné  

meziročně vzrostlo  u  86 procent  respondentů. Nájemné v  nájemních bytech  družstev,  společenství  

vlastníků  bytových  jednotek  a  v  nájemních  bytech  firemních  meziročně  vzrostlo  u  60  procent  

respondentů. A nájemné v bytech obecních meziročně vzrostlo u 51 procent respondentů. Za všechny  

sektory nájemního bydlení nájemné v roce 2010 meziročně vzrostlo u 62 procent respondentů."60

S tím se pojí problém nezákonného zvyšování nájemného. Při jednostranném zvyšování nájmu je dán 

jasný  postup.  Zahrnuje  oznámení  nájemci  tři  měsíce  dopředu  a  nájemce  má  možnost  nájemné 

přepočítat. Za rok 2008 se nezákonně navýšilo nájemné 23% respondentů ze sociologického výzkumu 

zaměřeného na dostupnost nájemného v hlavním městě Praze.

Ideálním řešením by bylo vytvořit  fond sociálních bytů a regulování  nájemného.  Praha je jedním 

z nejdražších evropských měst, co se týče peněz za pronájem. Vytvoření sítě sociálních a chráněných  

bytů  pro  všechny ohrožené  skupiny jako  jsou  absolventi,  děti  přicházející  z  výchovných  ústavů, 

seniory a osoby nebo rodiny na pokraji  chudoby je  zásadním krokem v prevenci  bezdomovectví.  

59 DUPAL, J. Bydlení seniorů. In Bydlení seniorů [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008 [cit. 2011-11-28]. 

60 kol. Zakonzervování nájemného z bytů na úrovni roku 2009. In O dostupnosti přiměřeného nájemníh bydlení  
pro seniory v hlavním městě Praz [online]. Praha : Expertní kancelář Dr. Zdeněk PERNES, 2010 [cit. 2011-
11-28]. s.73. 
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Magistrát je majitelem objektů, které by po opravě mohly spadat do fondu sociálních bytů. Stejně tak 

by mohl zakoupit starší sídlištní dům, který je obyvatelný a lidé by se sami mohli podílet na jeho 

opravách. Případně by mohla provozovat některé chráněné a sociální byty nezisková organizace nebo 

soukromý podnikatel za dodržení stanovených podmínek pro chráněné nebo sociální bydlení.

Poradenství
V Praze  fungují  pouze  dvě  právní  poradny zaměřené  na  problematiku  osob,  kterým  hrozí  ztráta 

bydlení.  Jednou je právní  poradna při  job klubu Kontakt  v Ječné.  Druhou organizací  je Iuridicum 

remedium,  která  nabízí  bezplatnou právní  pomoc proti  sociálnímu vyloučení.  Právní  poradny pro 

osoby bez přístřeší ještě doplňuje poradna A.N.O., která je zaměřena na uživatele drog. Tyto poradny 

jsou naprosto nedostačující. Většina denních center a organizací věnujících se lidem bez přístřeší sice 

nabízí sociálně právní pomoc, ale jedná se většinou pouze o poradu týkající se dokladů, nebo odkázání 

na místo, kam si klient může dojít pro dávky v hmotné nouzi.

Ideálním řešením by bylo vytvořit  podobnou síť poraden jako zřizuje Fawos nebo Citizen advice. 

Které  by  se  zaměřovaly  např.  na:  pracovně  právní  porady,  oddlužení,  exekuce,  ztrátu  bydliště,  

vypořádání manželů, sociálně právní poradenství  atd.

Poradny by přímo kooperovaly s job kluby (ideálně by fungovaly v blízkých prostorách), které by 

pomáhaly lidem při sehnání nové práce nebo bydlení. Stejně tak by bylo dobré umístění v blízkosti 

denních  center.  Denně  tam přichází  hodně  nových  lidí  a  mohli  by  být  v případě  potřeby ihned 

odkázáni na právní pomoc.

6.2.2.Projekty zaměřené na ubytování, lékařskou pomoc, pomoc cizincům

 a vzdělávání
Mezi návazné pro cílovou skupinu lidí bez přístřeší můžeme zahrnout nízkoprahová centra, job kluby,  

noclehárny, azylové domy, vzdělávací činnosti a další služby. Návazné služby spadají pod sekundární  

a  terciální  prevenci.  Pod  sekundární  prevenci  spadá  cílová  skupina  lidí  se  zvýšeným  rizikem 

„sociálního selhání“. Terciální prevence je zaměřená hlavně na lidi, kteří už „sociálně selhali“ a snaží  

se zmírnit dopady vyloučení.

Následné služby jsou vzestupného charakteru, od podprahových center, kde není žádné omezení pro 

vstup klienta až po azylové domy, kde si  klient platí  nocleh sám a podílí  se na společném životě  

v domě úklidem a vařením. Idea je taková, že klient postupně projde všemi typy služeb až na vrcholek 

pomyslné pyramidy, kde je klient reintegrován do společnosti.

Ne  všichni  klienti  chtějí  být  reintegrováni  a  ne  všichni  mohou  být  reintegrováni.  Je  důležité, 

rozvrhnout následné služby tak, aby poskytovaly všem skupinám lidí spadajícím do cílové skupiny 

osoby bez přístřeší prostor k uspokojení základních životních potřeb a důstojného života.
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První  službou jsou tzv.  podprahová centra. Základním rozdílem v nízkoprahových a podprahových 

centrech jsou hranice. Nízkoprahová centra se vyznačují minimálními požadavky pro vstup. Většinou 

mezi ně patří, že klient nesmí být pod vlivem omamných látek, nesmí být agresivní a musí respektovat  

sociální pracovníky. Záleží na konkrétním zařízení, které si vytváří vlastní pravidla. U podprahových 

center  by měla  být  absence pravidla,  že klient  nesmí  být  pod vlivem omamných látek.   V  České 

republice dosud nefunguje žádné podprahové centrum. Ve světě jsou tato podprahová centra zaměřena 

hlavně na drogovou klientelu a ta se dost často mísí s lidmi bez přístřeší. Příkladem může být projekt 

tzv. aplikačních místností v Utrechtu.

Drogová scéna a bezdomovectví nejsou v Praze tak silně provázána jako v Utrechtu. Přesto by zřízení 

několika aplikačních místností bylo velmi dobrým krokem. Už v roce 2009 chtělo podobný projekt 

zřídit občanské sdružení Progressive, které se zabývá drogovou problematikou. Jednalo by se o tzv. 

„pojízdnou šlehárnu“.

Její výhody by spočívaly v tom, že by byla mobilní a mohla by se stěhovat, tak jako drogová scéna 

v Praze. Také by se vyhnula neshodám městských částí o tom, kde bude dlouhodobě stát.  Nevýhodou 

je malý prostor a velké množství klientů. Tudíž by se situace až tolik nezměnila. Návrh této služby je  

pokusem o průlom v sociálních službách. Bohužel dodnes dodávka nefunguje.61

Velkými  výhodami  těchto  aplikačních  místností  je,  že  se  drogově  závislí  přesouvají  z veřejného 

prostoru do místa,  které jim zaručuje bezpečnost.  K aplikaci je poskytován čistý materiál – jehly,  

desinfekce, obvazy atd. Díky tomu je zamezováno rozšiřování nemocí (hlavně žloutenky), které se  

často šíří díky půjčování si  jehel mezi drogově závislými. Další výhodou je, že by se snížil počet  

předávkovaných uživatelů drog a pracovníci by snáze monitorovali drogovou scénu.

V Praze funguje od roku 2008 sanitka pro bezdomovce. Sanitka objíždí  místa,  kde se často 

vyskytují větší skupiny bezdomovců a poskytuje jim bezplatné lékařské ošetření. Tento rok v září měla 

přibýt  další  sanitka,  která by podle vzoru Samu social  měla  zaměstnávat  i  sociálního pracovníka. 

Druhou  sanitku  prosazoval  bývalý radní  Jiří  Janeček,  ale  pravděpodobně  díky změně  osazenstva 

radnice zatím funguje stále jen jedna sanitka pro bezdomovce. Velkou výhodou autobusu nebo jiného 

většího vozidla, je možnost mobilní  sprchy a během dne poskytuje prostor pro kancelář sociálního 

pracovníka, lékařskou ordinací a denní centrum zároveň. Rok od roku se zdravotní situace lidí na ulici  

zhoršuje  a  mnoho  z nich  není  schopných  se  několikrát  v týdnu  jít  osprchovat  nebo  na  poradu 

k sociálním pracovníkům. 

V autobuse si klient může dát sprchu, chvíli posedět a ohřát se. Je ošetřen a sociální pracovník se  

během toho může zabývat klientovou situací.  Skvělá by byla návaznost služeb, kdy by pracovníci  

mohli klienty ihned odkázat do některého z podprahových hostelů. 

61 BERNÝ, A. Auto, v němž si narkoman píchne. Mladá fronta DNES [online]. 2009,  [cit. 2011-11-25]. IN 
Street work [online]. 2009 [cit. 2011-11-25]. Terénní program No biohazard. 
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Mohl  by  být  použit  starší  autobus,  který  by  poskytl  dopravní  podnik  hl.  města  Prahy.  Je 

pravděpodobné,  že  by ubylo  bezdomovců v prostředcích městské hromadné  dopravy,  což by bylo 

vítáno dopravním podnikem i cestujícími.

Celý projekt podprahových hostelů je velmi průlomový a myslím, že i dost zásadní pro práci s  lidmi 

bez  přístřeší.  Práce je  založena  na  principech  nestigmatizace  klientů,  osobního přístupu a  práci  s  

minimálními  pravidly.  Dle  mého názoru je  nestigmatizování  klientů nejlepší  cestou,  jak zachovat  

jejich důstojnost a díky pozitivní motivaci pro ně může být jednodušší pracovat na sobě, aby se jejich 

situace zlepšila. Většina projektů, které jsou zacíleny právě na zvýšení sebevědomí, mají pozitivní  

výsledky (bezdomovecká divadla, malířské dílny atd.) 

Při  práci  „bez  pravidel“  je  nutná  daleko  vyšší  odpovědnost  sociálních  pracovníků  a  ošetřovatelů 

center. Mezi výhody rozhodně patří vysoká úspěšnost projektu, prostor pro všechny, osobní přístup, a 

experimentace s přístupy k této náročné cílové skupině. Nevýhodou můžou být časté agrese ze strany 

klientů, které jsou však běžné i u nízkoprahových a jiných center.  Pokud bychom tento projekt chtěli 

aplikovat na  území hlavního města Prahy určitě by bylo dobré, aby proběhly workshopy v zařízeních 

v Utrechtu  a  navázala  by se  spolupráce  s již  existujícími  hostely.  V těchto  hostelech by z důvodů 

bezpečnosti mělo být zaměstnáno daleko více lidí, než je dosud zaměstnáváno v běžných noclehárnách 

v Praze. Aby projekt fungoval, je potřeba velmi zkušených pracovníků, kteří jsou ochotni se vzdát  

dosavadních postupů a začít zkoušet alternativy. Dalším důležitým bodem je podpora ze strany města  

a kampaň, která přesvědčí nejen sousedy, ale celou veřejnost o bezpečnosti tohoto projektu. Velmi  

pozitivní  by  byla  spolupráce  předních  odborníků  na  bezdomoveckou  problematiku  při  vedení  a 

vytváření podprahových center. Není nutné hledat nové prostory, postačilo by pozměnit některé již 

fungující nízkoprahové noclehárny na podprahové hostely.

Projekt, který by byl zaměřen na osoby z bývalého východního bloku, je v Praze téměř nutný. 

Od roku 2009 job kluby a další centra (kromě nízkoprahových) mohly poskytovat své služby pouze 

občanům České Republiky. Tudíž lidé ze Slovenska, Ukrajiny, Polska, Rumunska a dalších zemí mají  

minimální šanci při hledání práce. Tito lidé dnes téměř propadají „sociálním sítem“. Mezi jejich jediné  

možnosti  patří  nízkoprahová centra, kde dostanou jídlo a nocleh.  Tato situace nastala hlavně díky 

Schengenskému prostoru. Vzhledem k tomu, že ve státech, které podepsaly dohodu, je možno volně 

cestovat  (nefungují  kontroly na  hranicích),  není  problém se  dostat  do  České  Republiky.  Spousta 

z těchto osob někdo po cestě nebo v Praze po pár nocích v parku okrade o jejich doklady. V Praze bez 

občanského průkazu a pomoci cizinec práci nesežene. Aby si vyřídil nový občanský průkaz, musí se  

vrátit do země, ze které pochází, ale nejsou zde žádné granty na zaplacení cesty.

Řešením by bylo,  vypracovat  projekt  zaměřený pouze na osoby přicházející  do České Republiky.  
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Vytvoření  Job  klubu,  kde  by  pracovníci  pomáhali  lidem sehnat  práci,  nabízeli  pomoc  při  psaní 

životopisu a organizovali základní kurzy – jazyka, pracovního práva v ČR a lekce na PC. Návaznou 

službou by mohla být ubytovna s hygienickým zařízením přímo pro osoby, které sem přijely hledat 

práci.  Součástí  projektu  by byl  fond  na  zaplacení  „cesty  domů“,  ať  z důvodu  vyřízení  osobních 

dokumentů nebo návratu. Podobný projekt sepsali zaměstnanci job klubu Ježka a čížka, bohužel grant 

na tento projekt nedostali. Nejtěžším u tohoto typu projektu je získání financí. Vzhledem k  tomu, že 

služby by byly zaměřeny na občany jiných států než České Republiky, stát pravděpodobně nebude 

ochoten hradit projekt ze svého rozpočtu. 

Londýnský projekt Crisis Christmass je inspirující hned ve dvou směrech. První je zřízení malého 

centra pro lidi s psychickými poruchami. Na ulici se pohybuje asi 20% lidí s psychickými poruchami - 

Viz. Kapitola 3. Bezdomovecká populace. S lidmi s psychickými poruchami je velmi složité pracovat 

v běžných  centrech  pro  bezdomovce.  Mohou  využívat  nízkoprahová  centra,  kde  dostanou  najíst, 

mohou se umýt, přespat a dostat ošacení. Ideálním řešením by bylo vytvoření menšího centra, které by 

bylo zaměřeno pouze na lidi s psychickými poruchami. Při vstupu by mělo proběhnout několik sezení 

klienta s psychiatrem, který by stanovil diagnózu a ve spolupráci se sociálními pracovníky by dohodl 

individuální  plán.  Centrum  by  mělo  zahrnovat  psychiatrickou  pomoc,  stravu  a  hostel.  Kromě 

sociálních pracovníků by bylo důležité,  aby zde pracoval i  psycholog, kterého by klienti  kdykoliv 

mohli požádat o pomoc. Sociální pracovníci by se snažili získat pro klienta dávky, kterému náleží a 

sehnat mu umístění v zařízení, které je pro něj nevhodnější. Pro některé klienty by toto centrum bylo 

pouze jako přestupní  stanice.  Centrum by spolupracovalo s psychiatrickou léčebnou,  s chráněnými 

domy pro schizofreniky a s tréninkovými kavárnami a restauracemi,  které zřizuje například Green 

doors. Jako další návaznou službou by mohly být hostely pro alkoholiky a drogově závislé. Klienti  

(lehká mentální retardace), pro které neexistují žádné služby, by zůstávali v centru a pro ně by mohlo 

být vytvořeno několik chráněných bytů a job klub. 

Druhou velmi důležitou věcí je dobrovolnická aktivita v sociálním odvětví. Vytvoření několika větších 

akcí během roku (např. Vánoční kino, Diskuze, Letní piknik atd.), do kterých by se mohli zapojovat  

dobrovolníci  nezávisle  na  svém vzdělání  nebo  oboru  ve  kterém pracují.  S těmito  jednorázovými 

akcemi by mohly být spojeny lékařské prohlídky, rozdávání jídla atd. Byl by vytvořen pouze rámec 

celé akce a podle iniciativy nebo zkušeností dobrovolníků by se dále rozvíjel její koncept. Ideálním by 

bylo  vytvořit  webové  stránky,  na  kterých  by  se  dobrovolníci  mohli  přihlašovat  na  dané  akce.  

Organizátoři by oslovovali skupiny lidí, kteří by klientům na konkrétní akci mohli pomoci s řešením 

jejich problému (lékaři, právníci atd.). Tím, že by se do těchto aktivit zapojili lidé mimo obor sociální 

práce, by se postupně snižovala xenofobie a odpor k lidem bez přístřeší ve společnosti.

46



Ve všech velkých městech je stále mnoho neobývaných domů, ulic nebo celých čtvrtí. V době, 

kdy se potýkáme s velkým a zatím neřešitelným problémem, že lidé nemají,  kde žít¸  by projekty 

podobné Urban village byly naprosto logickou cestou k částečnému řešení. Klienti by zadarmo dostali 

místo, kde mohou bydlet. Své bydlení by si sami museli  vytvářet tím, že by budovy opravovali a  

udržovali.  Tento  projekt  by fungoval  na  bázi  komunitního  bydlení  a  pracovní  terapie.  Například 

projekt  Squatterská  realitka  vyhledává  a  na  internetu  označuje  budovy,  které  jsou  dlouhodobě 

neobývané a některé by byly vhodné i pro tento typ projektu. 62

Bohužel se stále potýkáme se stejnými problémy a to s právem soukromého vlastnictví a nelibostí 

potenciálních sousedů. 

Bezdomovci a bezdomovkyně v Praze často vědí, jaké služby mohou využívat. Vytvoření  a 

správu webu,  na kterém by byly organizace po celé České Republice by si  mohla  vzít  na starost  

některá  z organizací  sídlících  v Praze.  Vzhledem  k tomu,  že  většina  knihoven  ještě  stále  nabízí 

možnost internetu zdarma, neměl by pro nikoho být problém se na tento server dostat. Přínosem by 

bylo, že by si klienti sami mohli vyhledat, co potřebují. Zlepšilo by to tak jejich samostatnost a práci 

s internetem.  Server  by  pravděpodobně  byl  více  využíván  tzv.  skrytými  a  potenciálními 

bezdomovci/bezdomovkyněmi, kteří/které se často ostýchají navštívit některé z denních center nebo 

poraden osobně.

6.2.3.Projekty zaměřené na získání zaměstnání
Systém Národní profesní kvalifikace fungující po celé Anglii je velkou motivací, pro lidi, kteří ztratili 

práci a žijí v nejistých podmínkách. Projekt Aktivizace pracovního potenciálu, který probíhal v Praze, 

v podstatě navazoval na myšlenku vytvoření tréninkových pracovních míst. Pracovník, zde dostával  

mzdu a po řádném odpracování určité doby mohl dostat certifikát. K obnovení nebo zavedení systému 

NVQ v Praze by byla potřeba vytvořit  více tréninkových pracovních míst.  Dalším bodem by bylo 

celkové  schválení  platnosti  certifikátu,  aby  byl  plnohodnotným  dokumentem.  A v poslední  řadě 

zapojení do programu všech organizací, které nabízejí rekvalifikační programy pro bezdomovce. 

V Praze je celkem mnoho tréninkových projektů (Café na půl cesty, Mlsná kafka, Therapy, Vesmírna 

atd.), ale žádný není zaměřen na bezdomovce. Většina z těchto tréninkových kaváren nebo restaurací 

jsou velmi oblíbené, proč tedy nevytvořit další, kde by byla tréninková místa pro osoby bez přístřeší.  

S kavárnou by mělo být  spojeno hygienické zařízení,  kde by se klienti  před směnou měli  umýt  a  

vyprat pracovní oblečení.

62 odkaz: http://realitka.squat.net/
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6.2.4.Kampaně jako nástroj 
Na  závěr  bych  se  ještě  ráda  zmínila  o  kampaních.  a  dalších  nástrojích  pro  nestátní  neziskové 

organizace. Většina anglických nestátních neziskových organizací během roku organizuje kampaně, 

které jsou zaměřeny na obranu cílové skupiny. Většina organizací tímto způsobem okamžitě reaguje na 

politiku  dané  země  v oblasti  sociální.  Kampaň je  skvělým způsobem,  jak  upozorňovat  a  zároveň 

informovat veřejnost o dění ve sociální sféře. Do těchto kampaní se zapojují, jak sociální pracovníci,  

tak široká veřejnost. Díky zapojení veřejnosti do těchto kampaní mají nestátní organizace možnost  

vytvářet společenský tlak na vlády a měnit jejich rozhodnutí, která by často uškodila sociálně slabým. 

Zároveň aktivizuje  obyvatele,  kteří  se podílejí  na dění  kolem sebe.  Kampaně často tvoří  diskuze,  

přednášky, koncerty a návštěvy konkrétních zařízení atd.

Příkladem mohou být aktuální kampaně Crisis. První je proti škrtům příspěvku na bydlení, díky němuž 

by desítky tisíc  lidí  ztratily své domovy.  Druhá kampaň je  zaměřená proti  zavedení  zákona,  díky 

kterému by lidé, kteří žijí ve squattech, museli jít na rok do vězení nebo zaplatit pět tisíc liber. Crisis  

má reklamu na kampaně na svém webu, kde je rovnou možné podepsat petici. 

Další  důležitou  součástí  jsou  reklamní  kampaně  (noviny,  televize,  rozhlas,  letáky,  plakáty).  Je 

důležité,aby se informace o službách dostaly i k lidem, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení. Reklamní 

kampaně jsou stejně důležité i při oslovování sponzorů nebo dobrovolníků.

V Anglii  jsou také velmi  populární  charitativní  krámky,  kde často mohou pracovat  klienti  daného 

centra a získat certifikát. Jedná se většinou o vetešnictví nebo second hand obchody. Zboží je většinou  

získáváno od lidí, kteří oblečení a další věci darují konkrétnímu zařízení. V Praze několik organizací 

také provozuje své charitativní  krámky -  zejména organizace věnující  se seniorům (Život  90,  Sue 

Rider).

K získání  peněz na opravu nebo provoz sociálních a chráněných bytů by bylo možné pronajmout  

přízemí bytů obchodům nebo restauracím, které by platily nájem. Peníze by byly použity na opravy 

domu apod. V těchto obchodech nebo restauracích by bylo možné domluvit i několik tréninkových 

míst pro obyvatele chráněných bytů.

Nejdůležitějším  bodem  je  propojenost  a  návaznost  všech  služeb,  aby  všechny  organizace  spolu 

kooperovaly a navazovaly svými službami na jiné organizace. Zaměstnanci by měli mít  přehled o 

všech službách, které jsou pro jejich cílovou skupinu zásadní.

Nestátní  neziskové  organizace  v České  Republice  by  sílu  kampaní  a  dalších  nástrojů  neměly 

podceňovat a naučit se je používat.
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Závěr

Touto prací jsem se pokusila nastínit alternativní projekty a služby pro osoby bez přístřeší a osoby 

přímo ohrožené ztrátou přístřeší, které by mohly fungovat i na území hlavního města Prahy. Od roku 

2008 se magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s dalšími orgány a neziskovými organizace 

snaží vytvořit funkční Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro Prahu. Většina ostatních 

evropských států je se svými službami a projekty pro osoby bez přístřeší daleko napřed. Inspirací k  

této práci mi byly projekty již fungující v Anglii, v Paříži a ve Vídni, které jsem buď sama navštívila 

nebo jsem se o nich dozvěděla díky lidem, kteří se podílí na jejich fungování. Díky tomu, že několik  

let pracuji  jako dobrovolnice s lidmi bez přístřeší,  mám povědomí o jejich potřebách a zároveň o  

službách, které mohou využít. Vybrala jsem tedy projekty a služby, které by bylo možné na území  

hlavního města Prahy zřídit a které mají pozitivní výsledky v řešení problematiky bezdomovectví v 

zemích, ve kterých již fungují. Nejlepší výsledky mají projekty, které se zaměřují na osobní přístup,  

vetší  svobodu,  experimentaci  a  respekt  ke  klientům.  Klienti  se  často  sami  podílejí  na  vytváření 

projektů. Tudíž se částečně boří hranice mezi pracovníkem a klientem, což na osobu klienta působí  

velmi pozitivně.

Zlepšení bezdomovecké situace na území hlavního města Prahy nevidím pouze ve vytvoření nových 

služeb a alternativních projektů. Důležitá je i změna postoje samotných neziskových organizací. Po 

vzoru zahraničních nevládních neziskových organizací by se měly stát více nezávislými subjekty, které 

reflektují  současné politické dění  a  pomocí  kampaní  a  rozsáhlejší  spolupráce a  propojenosti  mezi 

sebou,  by  mohly  ovlivňovat  bezdomoveckou  politiku  státu.  Neméně  důležitou  je  komunikace  a 

zapojení veřejnosti, což snižuje xenofobii k cílové skupině osob bez přístřeší. 

Stejně tak je nutné, aby si magistrát hlavního města Prahy uvědomil, že represe tento problém nijak 

nevyřeší  a je  potřeba,  se  uchýlit  k  novým řešením.  Nezbývá  tedy než doufat,  že  trendy v řešení  

bezdomovecké  problematiky už  brzy dorazí  i  do  České  republiky a  nový Akční  plán  pro  řešení  

problematiky bezdomovectví se jimi nechá inspirovat.
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