
UNIVERZITA KARLOVA
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Bakalářská práce

Řešení migrace osob bez domova do 
hlavního města Praha, 

prostřednictvím agendy sociálního 
kurátora

Soňa Pinkerová

Katedra sociální práce

Vedoucí práce PhDr. Pavel Pěnkava

Studijní program Pastorační a sociální práce 

Studijní obor Sociální práce

Praha 2017



Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto písemnou bakalářskou práci s názvem Řešení migrace 

osob bez domova do hlavního města Praha, prostřednictvím agendy sociálního 

kurátora napsala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů.

Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti ke studijním účelům.

V Praze dne 1. 6. 2017

…………………..

podpis

2



Anotace

Bakalářská  práce  má  název  Řešení  migrace  osob  bez  domova  do 

hlavního města Praha, prostřednictvím agendy sociálního kurátora. Věnuje se 

řešení  problematiky  bezdomovectví  prostřednictvím  agendy  sociálního 

kurátora.  Cílem  bakalářské  práce,  je  charakterizovat  řešení  bezdomovectví 

prostřednictvím  agendy  sociálních  kurátorů  v  Praze  a  zjistit:  (i.)  velikost 

migrační  tendence  podle  regionů  ČR,  (ii.)  důvody,  které  vedou  osoby bez 

přístřeší k odchodu z místa trvalého pobytu do hlavního města Prahy. 

Bakalářská práce je členěna na tři hlavní teoretické kapitoly. V začátku 

práce se zaměřuji na popis fenoménu bezdomovectví jako hraničního projevu 

sociálního vyloučení a následně popisuji postavení a činnosti obcí s rozšířenou 

působností v souvislosti s řešením problematiky bezdomovectví. Ve třetí části 

bakalářské  práce  se  věnuji   specializaci  sociálního  kurátora  a  to  ze  dvou 

pohledů  a  to  s  ohledem na  oblast  přímé  práce  s  klientem a  oblast  výkonu 

koordinační  činnosti.  V  praktické  části  prezentuji  průběh  a  výsledky 

výzkumného šetření, které je založené na dotazníkovém šetření.

Klíčová slova
Migrace,  sociální  vyloučení,  bezdomovectví,  osoba  bez  přístřeší,  sociální 

kurátor, obec s rozšířenou působností

3



Summary 

Beachelor's work has name: Solution of migration of people without 

houses to capital city- Prague,through the work of the social curator. My work 

describes the problem of homelesness through the work of the social curator. 

Target of Beachelor's work Is describes solution of homesless through the work 

of the social curators in Prague and find size od the migration tendency by 

regions of the Czech Republic, reasons, who's bring homesless people to leave 

from the permanent residence to Prague. 

Beachelor's  work has  tree Basic  theoretical  parts.  Firts  part  Is  about 

discribes phenonon of homesless like border expression of social exclusion and 

discribes  attitudes  And  activity  of  village  with  extended  effectiveness  in 

process of homelessness solutions.  In the third chapter  of Beachelor's  work 

describes work of social curators from two views, with focus on practical work 

with clients and coordination activity. In the practical part, I present the course 

And results of the research survay, which Is based on the questionnaire survey 

Keywords Are:  Migration,  social  exclusion,  homelessness,  homeless person, 

social curator, village with extended effectiveness

Keywords
Migration, social exclusion, homelessness, homeless person, social curator, 

village with extended effectiveness
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Úvod

Sociální  kurátor  je  specializovaný sociální  pracovník,  který má úzce 

vyprofilovanou oblast činnosti, v rámci státní správy v přenesené působnosti. 

Má nezastupitelnou roli ve vztahu ke klientům vykazující sociálně patologické 

chování.  V mé  bakalářské  práci  se  budu zabývat  řešením bezdomovectvím 

prostřednictvím agendy sociálního kurátora, protože tento jev se v posledních 

desetiletí  velmi  dynamicky  rozvíjí  a  nejvíce  postihuje  velké  městské 

aglomerace.

Cílem mé bakalářské práce,  je  charakterizovat  řešení  bezdomovectví 

prostřednictvím agendy sociálních kurátorů,  (zaměstnanců obce s rozšířenou 

působností), v Praze a zjistit: (i.) velikost migrační tendence podle regionů ČR, 

(ii.) důvody, které vedou osoby bez přístřeší k odchodu z místa trvalého pobytu 

do hlavního města Prahy. 

Bakalářská práce bude členěna na tři hlavní teoretické kapitoly, které 

následně ještě podrobněji zpracuji v několika subkapitolách. V začátku práce se 

zaměřuji na popis fenoménu bezdomovectví jako hraničního projevu sociálního 

vyloučení a následně popisuji sociální politiku na obcích ve vztahu k řešení 

bezdomovectví. Ve třetí části bakalářské práce se věnuji  specializaci sociálního 

kurátora a to ze dvou pohledů a to s ohledem na oblast přímé práce s klientem a 

oblast výkonu koordinační činnosti. V praktické části uvedu výzkumné šetření, 

kde vycházím z dotazníku, který zpracuji v tabulkové i grafické podobě. Bude 

následovat vyhodnocení, shrnutí a diskuze.
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1. Bezdomovectví

První  kapitolu  bakalářské  práce  věnuji  problematice  bezdomovectví, 

které je hlavním tématem mé bakalářské práce. Zaměřím se v ní na procesy 

sociálně patologického jevu jako hraničního projevu sociálního vyloučení a na 

popis osob bez přístřeší1, jako jednu z cílových skupin sociálního kurátora.

Do  roku  1989  Česká  legislativa  neužívala  termíny,  jako  jsou 

bezdomovectví nebo „bezdomovec“, protože v souvislosti s érou komunismu 

se pojem bezdomovectví vůbec nepoužíval,  ale přesto osoby bez přístřeší  v 

latentní podobě existovaly. V této době šlo především o osoby, které nemohly 

nebo nechtěly bydlet u rodičů a sami vlastní rodinu ani nezaložily. Dále pak šlo 

o osoby, které musely, z důvodu věku, už odejít z ústavní výchovy. Do skupiny 

osob bez přístřeší bylo možné zařadit i osoby rozvedené. Šlo o to, že osoby bez 

přístřeší neměly vlastní domov, ale bylo nepřípustné, aby někdo přebýval na 

„ulici“,  jelikož  minulý  režim to  pod  sankcemi  zakazoval.  Formálně  museli 

všichni lidé někde bydlet. Proto velmi často žili ve firemních ubytovnách bez 

nároku  na  vlastní  byt,  o  který  většinou  ani  sami  neusilovali  a  ve  firmách 

vykonávali většinou tu podřadnější práci, mohli mít problémy s alkoholem a žít 

nekonformním  způsobem  života  a  už  tehdy  se  ocitli  na  úplném  okraji 

společnosti.

V  roce  1989  došlo  ke  změně  politického  režimu  a  velké  státní 

organizace,  které  vlastnily  ubytovny,  začaly  krachovat  a  tím  se  fenomén 

bezdomovectví zviditelnil.  Lidé,  kteří  do té doby žili  na tvz.  svobodárkách, 

postupně ztráceli, privatizací nebo rušením, jediné faktické ubytovací zázemí. 

1 Kterou definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákon č. 111/2006 Sb.,  
o pomoci v hmotné nouzi
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Většina  obyvatel  České  republiky  nebyla  připravena  na  tak  zásadní 

socioekonomickou změnu a každý jedinec se s tím musel vyrovnat po svém. 

Ale ne všichni to zvládli  dostatečným způsobem. Pro některé bylo těžké se 

vyrovnat s  nově nabytou svobodou, s kterou souvisela odpovědnost za svůj 

život a s nároky, které na člověka najednou byly kladeny.

1.1 Sociální vyloučení

Bezdomovectví lze označit za hraniční projev sociálního vyloučení, kdy 

sociální  vyloučení  (exkluze)  znamená  „proces,  kdy jsou  jednotlivci  či  celé 

skupiny vytěsňovány na okraj společnosti a je jim omezován nebo zamezen 

přístup ke zdrojům, které jsou dostupné ostatním členům společnosti. Mezi tyto 

zdroje řadíme především zaměstnání, bydlení, sociální ochranu, zdravotní péči 

a vzdělání.“2 Definici sociálního vyloučení také obsahuje zákon č. 108/2006 

Sb.,  o sociálních službách, kdy se sociálním vyloučením rozumí „vyčlenění 

osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku 

nepříznivé sociální situace.“3 

Z toho plyne,  že sociální vyloučení je proces interakcí  mezi  jedinci, 

sociálními  skupinami  a  společenskými  systémy.  A že  při  vzniku  a  trvání 

sociálního  vyloučení  dochází  k  deprivaci  sociálně  vyloučených,  k  omezení 

jejich občanských, sociálních a politických práv a také dochází k rozdílnému 

vnímání  jejich  společenského  statusu  či  identity.  Každá  forma  sociálního 

vyloučení je způsobena různými příčinami, které lze rozdělit do dvou skupin. A 

to na příčiny vnější a vnitřní.

2 TOUŠEK, L. Co je to sociální vyloučení?. In KOLEKTIV,  Kdo drží Černého Petra.  
Praha : Člověk v tísni-společnost při ČT,o.p.s., 2007. ISBN 978-80-86961-27-9, s. 6

3 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách : část 1§ 3
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Mezi vnější  příčiny patří:  trh práce a jeho charakter,  bytová politika 

státní  správy  a  místní  samosprávy,  sociální  politika  státu,  praxe  místních 

samospráv ve vztahu k sociální oblasti, diskriminace, stigmatizace některých 

jedinců na základě rasy, etnicity, národnosti, sociálního statusu apod.

Mezi  vnitřní  příčiny patří:  ztráta  pracovních  návyků  při  dlouhodobé 

nezaměstnanosti,  neschopnost  hospodařit  s  penězi,  orientace  na  okamžité 

uspokojení potřeb, apatie, nízká motivace k řešení problémů ad.

Sociální  vyloučení  je  možné  rozdělit  do  pěti  základních  forem,  kdy 

každá daná forma má různá specifika dopadů. Základními formami jsou: a) 

sociální  vyloučení  ekonomické4,  b)  sociální  vyloučení  kulturní5,  c)  sociální 

vyloučení politické6, d) sociální vyloučení symbolické7, e) sociální vyloučení 

prostorové8 a f) dobrovolné vyloučení.9

1.2 Chudoba
Chudoba je jeden z fenomenů, které osoby bez přístřeší mají společný, 

protože  se  nacházejí  v  tíživé  životní  situaci.  Má užší  souvislost  s  tématem 

bezdomovectví a především se sociálním vyloučením jako projevem.

Chudobu lze definovat jako stav nouze, kde si člověk není schopen sám 

zajistit  prostředky  k  zajištění  své  existence  v  dané  společnosti.  Nejhorším 

projevem  chudoby  je  bída.  Je  vyvolávaná  nerovnostmi,  a  pak  se  stává 

4 Znamená znevýhodnění v rámci trhu pracovních příležitostí.
5 Jedná se o zákazy projevů kultury, podporu majoritní kultury na úkor kultur minoritních 

nebo  omezený přístup  ke  vzdělání  a  znalostem,  které  jsou  společností  uznávány a 
ceněny.

6 Jedná se o omezení politických, ale i základních lidských práv.
7 Jde o stigmatizaci osob na základě sociálního statusu jedince nebo etnicity.
8 Znamená samovolný nebo záměrný vznik sociálně vyloučených lokalit.
9 Může  být  projevem  rezignace  na  svou  životní  situaci  a  nezájmu  o  začlenění  do 

společnosti,  dobrovolné  odloučení  nebo  celkové  odmítnutí  vzájemného  sblížení  a 
soužití.
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důsledkem  nerovnosti.  Není  možné  jednoznačně  určit  příčinu/y  chudoby. 

Chudobu lze rozdělit na absolutní10 a relativní11 chudobu.

1.3 Definice bezdomovectví a její vývoj

Definování bezdomovectví vychází z okolností jako je absence střechy 

nad hlavou (spaní na ulici anebo jiných veřejných místech), absence domova 

(život  v  instituci  nebo  v  dlouhodobém/v  krátkodobém  podnájmu  nebo 

ubytovnách) nebo nejisté bydlení (squat, bydlení bez smlouvy).

Pro  vytvoření  definice  bezdomovectví  si  Evropská  observatoř 

bezdomovectví (FEANTSA) stanovila tři domény: a) fyzickou (domov, slušné 

obydlí,  naplňování  potřeb  osoby a  rodiny),  b)  sociální  (soukromí,  udržovat 

společenské  vztahy)  a  c)  právní  (mít  výlučné  vlastnictví  a  jistotu  užívání) 

doménu,  ze  kterých  vychází.12 FEANTSA  bezdomovectví  definuje  takto: 

„Bezdomovectví je absence vlastního, trvalého a přiměřeného obydlí, nebo si 

nejsou schopni  takové obydlí  udržet  kvůli  nedostatku finančních prostředků 

nebo  jiným sociálním bariérám.“13 Z výše  uvedené  definice  bezdomovectví 

vychází  také  definice,  která  je  uvedena  v  Koncepci  prevence  a  řešení 

problematiky  bezdomovectví  v  České  republice  do  roku  2020  (dále  jen 

Koncepce),  která  ovšem  zohledňuje  vývoj  společnosti  a  fenoménu 

10 Znamená nedostatek jídla a pitné vody.
11 Znamená společenskou nerovnost.
12 HRADECKÝ, I. a kol. Definice a typologie bezdomovectví. 1. vyd. Praha : Naděje o.s., 

2007 ISBN 978-80-86451-13-8., s. 11
13 FRANKOVÁ,  A.  Definice  bezdomovectví  je  podle  českých  zákonů  komplikovaná  

[online]. Brno : Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, 2010 [cit. 2017-03-
27]. Dostupné na WWW: <http://www.munimedia.cz/prispevek/defince-bezdomovecvi-
je-podle-ceskych-zakonu-komplikovana-531/>
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bezdomovectví. Koncepce říká, že „bezdomovectví je komplexní dynamický a 

diferencovaný proces.“14

Jako osoby bez přístřeší je vymezuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi15 a to tak, že jsou to lidé, kteří nemají naplněny životní potřeby. 

Zákon  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách  ukládá  starost  o  osoby  bez 

přístřeší Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.16 

1.3.1 Charakteristika osoby bez přístřeší

Podle  odborníků je  převážná část  osob bez  přístřeší  v  produktivním 

věku. Téměř většina osob bez přístřeší se nebyla schopna přizpůsobit politicko-

ekonomické  transformaci  probíhající  převážně  v  devadesátých  letech 

dvacátého  století.  Podle  Průdkové  je  předpokládaná  délka  života  osob  bez 

přístřeší, přebývajících v extrémních existenčních podmínkách , 42 let, a proto 

mezi  osobami  bez  přístřeší  najdeme  málo  lidí  v  důchodovém  věku.17 Ale 

myslím si,  že  v dnešní  době nelze  s  tímto  tvrzením jednoznačně souhlasit, 

protože se naopak stále častěji řeší problém seniorů, kteří jsou nuceni žít na 

ulici.  Jsou  stále  častěji  také  vidět  lidé  s  různými  druhy  tělesného  nebo 

duševního postižení, kteří žijí na ulici. Ovšem nesmíme zapomenout na mladší 

věkové kategorie osob bez přístřeší, jejichž počet se v posledních letech stále 

zvyšuje. Jedná se často o lidi, kteří prošli ústavní výchovou nebo ti, kteří utekli 

z domova a nemohou se tam vrátit.

14 KONCEPCE  PREVENCE  BEZDOMOVECTVÍ,  Koncepce  prevence  a  řešení  
problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020.  1. vyd. Praha : MPSV, 
2013. ISBN 978-80-7421-072-3., s. 8

15 § 2, odst. 6
16 § 92 písmeno a) a b)
17 PRŮDKOVÁ,  T.;  NOVOTNÝ,  P.  Bezdomovectví.  Praha  :  Triton,  2008.  ISBN  978-

7387-100-0, s. 17
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Mezi  osobami  bez  přístřeší  jsou  nejčastěji  muži  s  psychiatrickou 

diagnózou nebo poruchou osobnosti. 40% osob bez přístřeší je rozvedených, 

malou  část  zastupují  ovdovělý  a  ženatí  a  zbytek  osob  bez  přístřeší  nikdy 

nevstoupilo do manželství. Avšak bližší čísla nejsou známá.18

1.4 Faktory, formy a příčiny bezdomovectví

Rozhodujícími  faktory,  které  ovlivňují  bezdomovectví  jsou  faktory 

objektivní a subjektivní. Objektivní faktory jsou ovlivňovány sociální politikou 

státu,  sociálním zákonodárstvím apod.  Subjektivní  faktory jsou ovlivňovány 

jednotlivci,  rodinami,  společenskými  skupinami,  jejich  charakterem, 

temperamentem, rysy, schopnostmi, věkem apod. To znamená, že subjektivní 

faktory  jsou  ovlivňovány  osobností  člověka  a  prostředím,  ve  kterém  se 

pohybuje. A podle Hradeckých je možné subjektivní faktory rozdělit do čtyř 

kategorií:  a)  materiální  faktory,  b)  vztahové  faktory,  c)  osobní  faktory,  d) 

institucionální faktory.19

V  případě  bezdomovectví  existují  různé  formy,  které  udávají 

charakteristiky podle kterých je možné osoby žijící na ulici dělit. Uvádím zde 

a) zjevné, b) skryté a c) potencionální bezdomovectví jako tři základní formy.

Zjevné  bezdomovectví  je  poznat  na  první  pohled  např.  podle 

zanedbaného zevnějšku, zápachu, znečištěného oděvu, nepřiměřené obuvi. V 

případě skrytého bezdomovectví se jedná o osoby, které žijí jako osoby bez 

přístřeší, ale není to možné poznat na první pohled, protože se snaží skrývat, že 

18 PRŮDKOVÁ,  T.;  NOVOTNÝ,  P.  Bezdomovectví.  Praha  :  Triton,  2008.  ISBN  978-
7387-100-0, s. 17

19 HRADEČTÍ, V. I. Bezdomovství : Extrémní vyloučení. Praha : Naděje, 1996. ISBN 80-
902292-0-4, s. 33
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žijí  na ulici.  Do formy potencionální bezdomovectví patří  osoby,  které  jsou 

ohroženy možným vznikem bezdomovectvím.20

Příčiny bezdomovectví lze rozdělit na vnější a vnitřní, ale přesto příčina 

vzniku bezdomovectví u každého člověka je zcela odlišná a individuální.  V 

podstatě u vnějších příčin (objektivní,  strukturální)  jde o výsledek interakce 

ekonomicko-politické situace a celkového společenského klimatu. A v případě 

vnitřních  příčin  (subjektivní)  se  jedná  o  materiální,  vztahové  a  osobní 

podmínky jednotlivců a rodin. Lze říci, že příčiny bezdomovectví u mužů a žen 

se kvalitativně liší.21

K příčinám bezdomovectví se také věnoval projekt Sčítání bezdomovců 

v Brně v roce 2010, kdy se brněnské pracoviště sociálních kurátorů snažilo 

získat  další  údaje  k  základní  deskripci  fenoménu  bezdomovectví,  kdy  se 

brněnští sociální kurátoři opírali o obsahovou analýzu spisové dokumentace. 

Výzkumem bylo zjištěno devět rizikových faktorů, které mohou být označeny 

za příčinu vzniku bezdomovectví. Konkrétně šlo o následující faktory: a) zátěž 

rodinného prostředí, b) konflikty v partnerském soužití, c) osamělost, d) trestná 

činnost  e)  závislost  na  alkoholu,  f)  drogová závislost,  g)  jiné  závislosti,  h) 

duševní nemoc, porucha osobnosti, i) závažné zdravotní problémy fyzického 

rázu.22

Sice  výzkumem bylo určeno devět  rizikových faktorů,  které  posléze 

brněnští sociální kurátoři označili za příčiny vzniku bezdomovectví, ale přesto 

20 Nejčastěji  jsou ohroženi  mladí lidé,  kteří  prošli  ústavní  výchovou,  lidé propuštěni  z  
VTOS, z psychiatrické léčebny, terapeutické komunity,  žijící v podnájmu, rozvedení, 
nezaměstnaní, závislí na návykových látkách, patologičtí hráči a další.

21 HRADEČTÍ, V. I. Bezdomovství : Extrémní vyloučení. Praha : Naděje, 1996. ISBN 80-
902292-0-4, s. 34-35

22 KOLEKTIV. Aktuální otazníky fenoménu bezdomovství : Sčítání bezdomovců v Brně v  
roce 2010. Brno : Centrum sociálních služeb, 2010. ISBN 978-80-254-9015-0, s. 53

15



si myslím, že pro laika anebo začínajícího sociálního kurátora to je příležitost, 

jak si o fenoménu bezdomovectví a jeho příčinách, udělat jasnější představu.
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2  Sociální  politika  na  obcích  ve  vztahu  k  řešení 

bezdomovectví

V další  kapitole  bakalářské  práce  se  zabývám sociální  politikou  na 

obcích,  kdy se  zajímám o  to,  co  obce  dělají  nebo  mohou  dělat  pro  řešení 

bezdomovectví na svém území.

Jelikož se ve společnosti objevují lidé, kteří si z různých důvodů sami 

nemohou  zajistit  nebo  udržet  bydlení,  protože  k  tomu  nemají  potřebné 

dovednosti nebo prostředky, je povinností státu jim pomoci (princip solidarity). 

A stát  k  tomu  využívá  různé  nástroje  (legislativa,  sociální  práce,  sociální 

dávky).

Stát je tedy veřejnoprávním subjektem sociální politiky jehož součástí 

jsou  ústřední  orgány  státu  (vláda,  ministerstva,  úřad  práce)  a  samosprávné 

korporace  (kraje,  obce),  které  provozují,  rozvíjí,  mění  nebo  ruší  činnosti 

vlastního  sociálního  systému  a  stát  je  tak  prezentován  ústředními  orgány, 

regionální,  obecní  správou  a  samosprávou.23 Ovšem na  činnosti  sociálního 

systému  státu  se  podílí  i  soukromoprávní  subjekty,  kterými  jsou  právnické 

osoby. Soukromoprávní subjekty sociální politiky se dělí na a) ziskové (s.r.o.) a 

b) neziskové (obecně prospěšné společnosti).

Je  zřejmé,  že obec je  typickou a především nejmenší  samosprávnou 

jednotkou  státu,  kdy  obec  má  vlastní  území,  majetek  a  příjmy,  je  tvořena 

obyvatelstvem a orgány. A proto se v dalším podkapitolách zabývám sociální 

politikou na obcích v samostatné i přenesené působnosti.

23 TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. 1. vyd. Praha : Portál, 2010, 
ISBN 978-80-7367-680-3, s. 102, 111
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2.1 Praha

Jelikož dochází k velkému stahování lidí  do naší metropole,  protože 

očekávají  lepší  možnosti  řešení  problémů,  může  se  zdát,  že  počet  lidí  bez 

domova je zde daleko větší než jinde. A proto se v práci zabývám popisem 

hlavního města, jelikož Praha jako hlavní město České republiky má specifické 

postavení, neboť je zároveň kraj a obec.24 Naše hlavní město je veřejnoprávní 

korporací,  má  vlastní  majetek,  příjmy a  hospodaření  podle  svého  rozpočtu. 

Praha  je  spravována  zastupitelstvem  hlavního  města  Prahy,  v  čele  s 

primátorem. Praha se dále člení na městské části,  které převážně plní úkoly 

obcí s přenesenou a rozšířenou působností.

V rámci sociální oblasti plní Praha a její městské části obdobné úkoly 

jako jiné obce, a proto je struktura sociální správy obdobná.

Magistrát  Hl.  m.  Prahy  zastřešuje  jednotlivé  městské  části,  kterým 

následně napomáhá při řešení otázek týkajících se bezdomovectví, protože se 

dá říci, že pro jednotlivé městské části by bylo velmi náročné spoléhat jen na 

sebe.  Vhodným příkladem k tématu práce je činnost  pražského radního pro 

sociální oblast Daniela Hodka (ČSSD), který zavedl zimní opatření pro osoby 

bez  přístřeší,  která  počínají  zimní  sezónou,  respektive  prosincem  a  končí 

březnem.  Což  je  oproti  minulosti  velkou  změnou.  Je  třeba  se  řešením 

bezdomovectví neustále zabývat, protože lidí,  kteří se ocitnou na ulici,  stále 

přibývá a je pravděpodobnost, že stoupat na dále bude. Opatření se týká doby 

otevření nocleháren a počtu poskytovaných lůžek na noc.

24 Upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
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2.2 Obce a obecní úřady

Obec  je  územním  celkem,  který  je  vymezen  hranicí  území  obce.25 

Fyzická osoba je občanem obce, pokud je občanem ČR s trvalým pobytem. 

Obec je veřejnoprávní korporací, která pečuje o všestranný rozvoj svého území 

a o potřeby svých občanů, má svůj majetek, se kterým hospodaří podle svého 

rozpočtu. Při plnění úkolů musí obec chránit veřejný zájem, který je vyjádřený 

v zákonech a v jiných právních předpisech. Obec spravuje zastupitelstvo obce, 

rada obce v čele se starostou obce. Správu zabezpečuje obecní úřad a dozor 

vykonává krajský úřad.

Sociální  péči  obce  organizují  a  poskytují  občanům.26 Vyhledávají 

občany,  kteří  potřebují  sociální  péči,  ve  spolupráci  s  dalšími  organizacemi 

(např.  církevní  organizace)  a  pokud  je  občanům třeba  poskytnout  služby a 

dávky a není to v působnosti obce, je povinností orgánů obce upozornit obecní 

úřad na tyto občany.27

Obec je  součástí  státu  a  je  její  povinností  garantovat  určitý  standart 

sociálních  služeb  v  rozsahu  daném  politikou  státu.  Na  poskytování  těchto 

sociálních služeb stát přispívá anebo ho kryje ze státního rozpočtu.

Sice se jedná o širší kontext řešení bezdomovectví na úrovni obcích, ale 

pro chápání této otázky si myslím, že je vhodné se na danou sociální politiku a 

popis  jednotlivých  korporací  zaměřit,  protože  čtenáři  tím  vymezím  rámec 

působení jednotlivých korporací při řešení otázky bezdomovectví.

25 Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
26 V rozsahu stanoveném zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 
27 TOMEŠ, I. Sociální správa : Úvod do teorie a praxe. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 

978-80-7367-483-0, s. 112
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2.2.1 Obce v samostatné působnosti

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do samostatné působnosti obce 

náleží záležitosti,  které jsou v zájmu obce a jejich občanů a dále se stará o 

vytváření  podmínek  pro  rozvoj  sociální  péče  a  pro  uspokojování  potřeb 

občanů. Jedná se zejména o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového 

kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.28

Obce  v  samostatné  působnosti  v  podstatě  vytvářejí  podmínky  pro 

poskytování  sociálních  služeb  na  svém území.  Stanovují  střednědobé  plány 

poskytování sociálních služeb (komunitní plánování29).  Zřizují terénní služby, 

poskytují  převážně pečovatelskou službu.  Pečovatelská  služba  a  jiné služby 

poskytované  na  území  obce,  hradí  obce  z  vlastního  rozpočtu.  Z  vlastních 

zdrojů obec financuje provoz vlastních zařízeních a také mohou podporovat 

činnost  nestátních  neziskových  organizací,  které  poskytují  sociální  služby. 

Pokud obec zřizuje rezidenční zařízení, poté jsou financovány formou státní 

účelové  dotace  na  lůžko,  z  vlastního  rozpočtu  obce  a  z  příjmů  klientů  za 

poskytované služby.

2.2.2 Obce v přenesené působnosti

Obecní úřad v přenesené působnosti vykonává státní správu ve věcech 

vymezených zákonem nejen pro své občany, ale také pro občany „spádových“ 

obcí. Krajský úřad vykonává dozor. Pověřeným obecním úřadům je uloženo 

28 Zákon č 128/2000 Sb., o obcích, díl 1 § 35 (2)
29 Je  metodika  doporučená  MPSV,  jejíž  podstatou  je  sociodemografická  analýza.  Je 

podkladem  pro  dosažení  shody  mezi  obecními  orgány,  poskytovateli  (nestátní 
organizace)  a  zástupci  uživatele  při  rozhodování  o  druhu  a  rozsahu  poskytovaných 
služeb v budoucnu. (Tomeš, 2009)
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především zabezpečovat sociální práci jako jeden z prostředků řešení hmotné 

nouze.30

2.2.2.1 Rozbor výsledků analýzy bezdomovectví na Praze 1 v souvislosti s 

migrací (případová studie)

Vzhledem k tématu bakalářské práce se v této podkapitole  zabývám 

rozborem výsledků analýzy bezdomovectví na Praze 1 jako příkladem z praxe 

pro porozumění řešení bezdomovectví.

Analýza  bezdomovectví  na  Praze  1  byla  zpracována  pracovníky 

pracoviště na ÚMČ Praha 1:  Oddělení  sociální  prevence,  práce s lidmi bez 

domova a je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá analýzou situace na 

městské  části  Praha  1  a  druhá  část  se  týká  teoretického  pojednání  o 

problematice bezdomovectví. Vzhledem k tématu a cíli své bakalářské práce se 

zaměřím na první část Analýzy bezdomovectví na Praze 1 (dále jen Analýza) 

jako příklad z praxe. Pokusím se o rozbor výsledků Analýzy.

Analýza měla za cíl popsat bezdomovectví jako sociálně patologický 

jev  ve  specifických  urbanistických,  sociokulturních  a  ekonomických 

podmínkách, které lokalita jako Praha vytváří. Ke zpracování byla využita data 

z databází a statistik organizací, které se bezdomovectvím zabývají na území 

Městské části Praha 1. 

Pro  Analýzu  byly  zvoleny  tyto  sociologické  metody:  a)  studie 

dokumentů, b) dotazník31 a c) analýza statických údajů32. Analýza vycházela z 

30 TOMEŠ, I. Sociální správa : Úvod do teorie a praxe. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 
978-80-7367-483-0, s. 113

31 100 respondentů
32 Byla provedena z 6000 spisů za období 2003 – 2006.
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evidence Oddělení sociální prevence a zjištěná data byla zpracována do tabulek 

a grafů. Dále byla také použita metoda nezúčastněného pozorování přímo v 

terénu33. Statistiky se zaměřují na vyhodnocení typů poskytovaných služeb a 

demografické ukazatele34.

Pro získání potřebných dat pro Analýzu bylo třeba požádat pomáhající 

organizace působící na Praze 1 o možnost zpracování statických dat z jejich 

evidencí.  Jde  o  následující  organizace:  a)  Občanské  sdružení  Naděje35,  b) 

Poradna pro lidská práva a občanství36, c) Farní charita Praha 137,  d) Denní 

středisko Nového prostoru38, e) Občanské sdružení Rozkoš bez rizika39.

V další  části  Analýzy  lze  najít  grafické  znázornění  sociální  služeb, 

které bylo zpracováno z databáze Oddělení sociální prevence od května roku 

2005  do  dubna  roku 2006.  Grafické  znázornění  sociální  služeb  ukazuje  na 

poptávku ze strany uživatelů, která směřuje k integrační pomoci. Graf č. 1 v 

Analýze  představuje  okruh  pomoci,  která  se  vztahuje  ke  ztotožnění  osob, 

kterým byly osobní doklady odcizeny (viz příloha č. 1). druhý graf znázorňuje 

okruh  pomoci,  která  se  vztahuje  ke  splnění  podmínek  pro  nástup  do 

zaměstnání, získání starobního nebo invalidního důchodu (viz příloha č. 2). Ze 

získaných  údajů  je  možné  vyčíst  zájem o  vyřízení  osobních  dokladů,  jako 

základní předpoklad pro zaměstnání, a splnění dalších podmínek pro nástup do 

pracovního procesu.

Obsahem Analýzy je také dotazník,  který byl zpracován v tabulkové 

(viz příloha č 3), ale i v grafické (viz příloha č. 4) podobě. Dotazník měl za cíl 

33 Okolí kolem obchodní domu Tesco, Národní třída.
34 Např. věk, pohlaví, místo trvalého pobytu
35 Bolzanova 7, Praha 1
36 Petrská 29, Praha 1
37 Jungmannovo náměstí 18, Praha 1
38 Řeznická 14, Praha 1
39 Bolzanova 1, Praha 1
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zjistit informace o povaze problematiky bezdomovectví a povaha problematiky 

bezdomovectví byla hodnocena ze strany uživatelů. Reprezentativní vzorek byl 

tvořen 100 respondenty.  Sběr  dat  probíhal  v  období  prosince roku 2006 do 

února  roku  2007.  Okruh  otázek,  které  byly  respondentům  kladeny,  byly 

zvoleny  na  základě  nejčastějších  položených  dotazů  ze  strany  veřejnosti. 

Dotazník obsahuje 12 otázek.

Dotazník potvrdil: 1. že dochází k posunu věkové hranice směrem k 

mladšímu produktivnímu věku, oproti 90. letům, 2. že se změnou věku osob 

bez  přístřeší  dochází  ke  změně  v  uvádění  příčin  ztráty  zázemí,  nejčastěji 

uveden jako důvod odchod z rodiny, 3. že dochází k nárůstu poměru žen vůči 

mužům,  4.  že  důležitým ukazatel  je  vzdělání,  který  nám říká,  že  problém 

bezdomovectví se nemusí pouze týkat osob se sníženým intelektem, ale naopak 

osob, které mají ukončené střední odborné vzdělání, 5. že je třeba upozornit na 

podíl osob, které byly v minulosti trestány, 6. že se nepotvrdil většinový názor, 

že většina osob bez přístřeší je zatížena trestní anamnézou.

Byla použita metoda nezúčastněného pozorování, kterou byly zjištěny 

následující skutečnosti o povaze místa40, kde je vyšší výskyt osob bez přístřeší: 

a) v denní době se kolem pohybuje 70 osob a v nočních hodinách 30 osob, b) 

převážně jde  o  muže různého věku,  c)  sledované  osoby je  možné  dělit  do 

dalších podskupin41, d) faktory, proč je v této lokalitě vetší výskyt osob bez 

přístřeší42.  V Analýze jsou uvedeny další  místa, kde se vyskytují  osoby bez 

přístřeší.  Těmi  místy  jsou  ulice,  náměstí  a  další  místa:  Uhelný  trh,  část 

Havelské  ulice  (proti  bufetu  Havelská  koruna),  Na  Můstku  (kolem  stánků 

40 Okolí kolem obchodního domu Tesco, Národní třída.
41 Např. Prodejci času Nový prostor, žebrající osoby, žebrající osoby se psy, osoby, které 

konzumují alkohol, osoby, které využívají okolní prostor pro odpočinek či nocleh
42 Např. obchodní dům, který poskytuje laciný alkohol, potraviny, dopravní a komunikační 

křižovatka, různá zákoutí
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s občerstvením na Václavském náměstí – OD Baťa) , Národní třída a okolí OD 

TESCO, Jungmannovo nám, Staroměstské nám. (kolem sochy Jana Husa), ul. 

V Celnici  (náměstí)  ,  ul.  28.října,  Novotného  lávka,  Slovanský,  Střelecký 

ostrov, Újezd (u památníku komunismu) , U Sovových mlýnů, okolí Petřína, 

Nábřeží  Ludvíka  Svobody,  prostor  a  okolí  Hlavního  nádraží  a  Vrchlického 

sadu, podchody stanic metra.

Analýza nadále říká, počty osob bez přístřeší, zjevných nebo latentních, 

se liší v závislosti na ročním období a denní době. Dá se pak říci, že více osob 

bez přístřeší, kteří se vyskytují na území MČ, je větší v denní době v zimním 

období.  V denní době se to číslo  pohybuje v rozsahu 900 – 1200 osob (do 

doby existence Denního centra Naděje, Bolzanova 5, Praha 1 to bylo až 1700 

osob). Přes noc Analýza vychází z předpokladu, že toto číslo se sníží na 500 

osob denně. V letním období se tyto počty snižují průměrně až o 30%.

Součástí Analýzy je také počet osoby bez přístřeší s trvalým pobytem 

na Praze 1 – je uvedeno 377 a mimo MČ Praha 1 – je uvedeno 2297.

Velkou  část  Analýzy  zaujímá  statistické  zpracování  dat  z  evidence 

oddělení  sociální  prevence  ÚMČ  Praha  143.  Z  databáze  oddělení  sociální 

prevence se dá vyčíst: a) že se jedná o občany Prahy 1 s trvalým pobytem na 

Praze 1, b) že se jedná o občany z jiných městských částí, c) že se jedná o 

občany z regionů celé ČR, d) že se jedná o občany cizí státní příslušnosti. Z 

důvodu,  že  na  sociální  kurátory  na  Praze  1  se  může  obrátit  každý  občan, 

protože základní sociálně právní poradenství může občan žádat v kterémkoliv 

místě, kde se právě zdržuje. Data z evidence Oddělení sociální prevence jsou 

nadále zpracována v grafické podobě (viz  příloha č.  5).  Uvedené tabulky v 

Analýze zobrazují základní rozdělení podle místa trvalého pobytu příchozích 

43 Kdy sledovanou skupinou bylo 6000 osob za období 2003 – 2006.
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klientů44 (viz  příloha  č.  6),  rozdělení  krajů  podle  adresy  trvalého  pobytu 

příchozích klientů45 (viz příloha č. 7) a rozdělení okresů podle adresy trvalého 

pobytu příchozích klientů46 (viz příloha č. 8).

Analýza  se  také  věnuje  některým  kapitolám  z  Projektu  sčítání 

bezdomovců  v  Praze  2004.  Projekt  sčítání  bezdomovců  byl  zrealizován 

Arcidiecézní  charitou  Praha,  Armádou  spásy,  Městským centrem sociálních 

služeb a prevence a Naděje a to pod záštitou Mgr. Hany Halové, radní Hl. m. 

Prahy pro oblast zdravotnictví, sociální péče a národnostních menšin. Projekt 

měl  za  cíl  zjistit,  co  nejpřesnější  údaj  o  počtu  osob bez  přístřeší  na  území 

hlavního města Prahy. Terénní sčítání osob bez přístřeší bylo realizováno 19. 

února 2004 v době od 20.00 do 22.00.

Pro účel sčítání bylo území Prahy rozděleno do 82 okruhů, kde bylo 

sečteno 1054 osob a bylo určeno 21 stanovišť MHD, kde bylo sečteno 323 

osob.  Získaná  data  se  doplnila  údaji  z  azylových  zařízení,  ubytoven, 

nocleháren, kde bylo sečteno 719 osob, denních center, která byla otevřena v 

době  sčítání,  kde  bylo  sečteno  411  osob  a  také  i  údaji  z  institucionálních 

zařízení47, kde bylo sečteno 98 osob. Závěrem bylo provedeno samosčítání48, 

kde bylo sečteno 491 osob. V průběhu sčítání dosáhl počet osob bez přístřeší 

čísla 3096, kdy z toho bylo 2662 mužů (85,99 %) a 434 žen (14,01 %).

Tabulka  č.  1  (viz  příloha  č.  9)  ukazuje  počet  osob  bez  přístřeší  na 

jednotlivých  pražských  městských  částí.  Nejvíce  osob  bez  přístřeší  bylo 

evidováno na městské části Praha 1 (21,44 %) a Praha 5 (13,19 %), dále pak 

Praha 8 (9 %). Nejméně osob bez přístřeší bylo zaevidováno na území městské 

44 v sledovaném období roku 2003 - 2006
45 v sledovaném období roku 2003 - 2006
46 v sledovaném období roku 2003 - 2006
47 Nemocnice, věznice, psychiatrické léčebny atd.
48 Ošetřeny lokality,  které nebylo možné navštívit (opuštěné domy, jeskyně atd.), počty 

byly zjištěny prostřednictvím sociálních kurátorů, streetworkerů, Městské policie atd.
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části Praha 16 a Praha 18 (shodně 0,76 %). V tabulce č. 2 (viz příloha č. 10) 

jsou uvedeny počty osob bez přístřeší pobývajících v konkrétních zařízeních v 

době sčítání.

Závěrem  analýzy  jsou  uvedené  skutečnosti,  které  ovlivňují 

bezdomovectví na území MČ Praha 1 v tabulkové podobě (viz příloha č. 11). 

Následuje část II., tedy teoretické pojednání o problematice bezdomovectví.

2.2.3 Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Obecní  úřad  obce  s  rozšířenou působností  vykonává státní  správu v 

přenesené  působnosti.  Jeho  povinností  je  sledovat  úroveň  poskytovaných 

sociálních služeb, také kontroluje hospodaření  s příspěvky,  které  jsou lidem 

vypláceny Úřadem práce ČR, po Úřadu práce ČR vyžaduje vyúčtování a v 

případě zneužití apeluje na jejich vrácení.

V rámci  sociálních  služeb Úřad práce  ČR (dříve  rozhodoval  obecní 

úřad obce s rozšířenou působností) rozhoduje o přidělení příspěvku na péči, 

provádí  potřebné  sociální  šetření,  stanoví  úhradu  za  stravu  a  péči49,  musí 

zajistit  poskytnutí  sociální  služby  osobě,  které  žádná  sociální  služba  není 

poskytována,  ale  okamžité  neposkytnutí  pomoci  by ohrozilo  její  život  nebo 

zdraví.50

Úřad  práce  ČR  (dříve  rozhodoval  obecní  úřad  obce  s  rozšířenou 

působností)  také  rozhoduje o  poskytování  příspěvků51 a)  jednorázových,  na 

opatření  zvláštních  pomůcek  pro  osoby  s  tělesným,  zrakovým,  sluchovým 

postižením,  b)  na  zakoupení  (oprava,  úprava)  motorového  vozidla,  c)  na 

49 Pokud je dítě umístěno do zařízení sociálních služeb, na základě rozhodnutí soudu o 
nařízení ústavní nebo ochranné výchovy (Tomeš, 2009)

50 TOMEŠ, I. Sociální správa : Úvod do teorie a praxe. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 
978-80-7367-483-0, s. 113

51 TOMEŠ, I. Sociální správa : Úvod do teorie a praxe. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 
978-80-7367-483-0, s. 114
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úpravu bytu, d) bezúročných půjček osobám s těžce zdravotním postižením, e) 

na  individuální  dopravu,  dále  rozhoduje  o  přiznání  mimořádných  výhod 

osobám s těžce zdravotním postižením, vydává průkazy mimořádných výhod, 

vede evidenci a rozhoduje o neplatnosti průkazů.

Předchozí  subkapitoly  čtenáři  ukazují,  jak  u  nás  dané  korporace 

spolupracují  a  v  čem spočívá  sociální  práce  státních  institucí.  Poskytované 

služby napomáhají k řešení otázky bezdomovectví a následně umožňují určitou 

prevenci vzniku bezdomovectví.

2.3 Správa pomoci v hmotné nouzi

V souvislosti s tématem a cílem bakalářské práce zde uvádím zvlášť 

kapitolu správa pomoci v hmotné nouzi, jako jednu z forem možnosti prevence 

a řešení bezdomovectví.

Základem pomoci v hmotné nouzi jsou peněžité dávky sociální pomoci, 

které jsou státem vypláceny osobám nebo rodinám s nízkými příjmy. Jednou z 

důležitých podmínek nároku na sociální služby a především dávky je trvalý 

pobyt  žadatele  v  ČR.  Zákon  č  111/2006  Sb.,  o  pomoci  v  hmotné  nouzi 

vypracovává pro Úřad práce ČR návrh na dávku hmotné nouze.  O přiznání 

příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku na bydlení a o 

jejich výši rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR, která následně také 

provádí jejich výplatu.

Sociální  správu  pomoci  v  hmotné  nouzi  vykonávají  orgány  státní 

správy,  kterými  jsou  MPSV,  krajské  úřady,  obecní  úřady obcí  s  rozšířenou 

působností, pověřené obecní úřady.
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2.3.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR52

MPSV především řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti pomoci 

v hmotné nouzi. Role MPSV ve vztahu ke krajům nebo obcím je převážně v 

oblasti metodického vedení a kontroly výkonu státní správy.

Dále  MPSV  zabezpečuje  jednotný  postup  řešení  hmotné  nouze  a 

aplikační  program  automatizovaného  zpracování  údajů  potřebný  pro 

rozhodování o dávkách, jejich výplatu a kontrolu. Orgánům pomoci v hmotné 

nouzi je tento program poskytován bezplatně.

Také  MPSV  určuje  jednotné  tiskopisy  žádostí  o  dávky,  spravuje 

informační systém o dávkách a jejich výši, vydává metodické pokyny.

2.3.2 Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodoval o přiznání a výši 

mimořádné  okamžité  pomoci  osobám,  které  jsou  ohroženy  sociálním 

vyloučením  z  důvodu  neuspokojivého  sociálního  zázemí  a  nedostatku 

finančních  prostředků.  Těmto  osobám  poskytoval  potřebné  informace  k 

překonání  jejich  nepříznivé  sociální  situace.  Ale  od  roku  2013  o  výši 

mimořádné okamžité  pomoci  rozhoduje Úřad práce ČR, který ji  následně i 

vyplácí  a  obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností  v  toto  spolupracuje  s 

Úřadem práce ČR.

Jedná se osoby, které byly propuštěny z výkonu vazby nebo z výkonu 

trestu  odnětí  svobody,  ze  zdravotnického  zařízení  po  ukončení  léčby 

chorobných závislostí, ze školského zařízení po výkon ústavní výchovy nebo z 

pěstounské  péče  po  dosažení  zletilosti,  anebo  nemají  uspokojivě  naplněny 

52 TOMEŠ, I. Sociální správa : Úvod do teorie a praxe. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 
978-80-7367-483-0, s. 272
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životně důležité potřeby. Také v případě, že práva a zájmy osob jsou ohroženy 

trestnou činností.

Na  základě  aktuální  situace  osob,  které  jsou  ohroženy  sociálním 

vyloučení,  vypracovává  program  individuálního  motivačního  postupu  k 

dosažení cílů, které při řešení jejich situace povedou k odvrácení sociálního 

vyloučení.

2.3.3 Pověřené obecní úřady53

Pověřené  obecní  úřady  především  rozhodovali  o  přiznání  a  výši 

příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku na bydlení, ale 

od roku 2013 tyto dávky vyplácí  a  rozhoduje o nich Úřad práce ČR. Také 

poskytují  potřebné  informace  vedoucí  k  řešení  nebo k  předcházení  hmotné 

nouze. Pověřené obecní úřady dále vypracovávají aktivizační plán pro příjemce 

dávek a  posuzují,  zda  je  osoba (rodinný příslušník),  která  je  na území  ČR 

hlášena  k  pobytu  a  pochází  z  členského  státu  Evropské  unie,  se  nestala 

neodůvodnitelnou zátěží sytému.

Cílem politiky státu je hledat možnosti řešení bezdomovectví a umožnit 

osobám bez přístřeší resocializaci, reintegraci a návaznost na bydlení. V ČR 

prozatím  neexistuje  komplexní  právní  úprava  sociálního  bydlení,  které  by 

upravilo postavení státu a obcí v oblasti bytové politiky ve vztahu k osobám, 

které jsou ohroženy sociálním vyloučením. V tomto případě pouze zákon č. 

509/1991 Sb. upravuje působnost obcí při zajištění bytové náhrady. Jedním z 

nástrojů řešení bezdomovectví jsou sociální dávky: a) příspěvek na bydlení, b) 

doplatek na bydlení a c) mimořádná okamžitá pomoc.

53 TOMEŠ, I. Sociální správa : Úvod do teorie a praxe. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 
978-80-7367-483-0, s. 273
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Podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi má na doplatek 

na bydlení nárok „vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt a jehož příjem 

(včetně příspěvku) je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než 

částka jeho živobytí“.54 U doplatku na bydlení je možnost, že orgán pomoci v 

hmotné nouzi určí55, že za nájemce se považuje i osoba, která žije v podnájmu, 

na  ubytovnách,  v  noclehárnách,  pobytových  zařízeních  atd.,  bez  hlášení 

trvalého pobytu. Od roku 2012 je doplatek na bydlení poskytován od prvního 

měsíce, kdy se osoba ubytuje.56 

Příspěvek na  bydlení  slouží  na  krytí  nákladů na bydlení  rodinám či 

jednotlivcům s nižšími příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo 

nájemce bytu s hlášeným trvalým pobytem v daném bytě, jestliže:57 a) jeho 

náklady na bydlení  přesahují  částku  součinu rozhodného příjmu v rodině a 

koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) a zároveň 

b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního 

města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na 

bydlení.

Mimořádná  okamžitá  pomoc  je  poskytnuta  v  nepříznivých  a 

mimořádných situacích,  kdy pomoc musí  být  bezprostřední.  Situace,  kdy je 

možné poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc stanoví zákon č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi.58

54 KONCEPCE  PREVENCE  BEZDOMOVECTVÍ,  Koncepce  prevence  a  řešení  
problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020.  1. vyd. Praha : MPSV, 
2013. ISBN 978-80-7421-072-3., s. 23

55 V případech hodných zvláštního zřetele.
56 Zrušena podmínka „odbydlení“ tří měsíců.
57 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR, Příspěvek na bydlení [online]. 

Poslední  aktualizace  25.1.2017  [cit.  2017-05-18].  Dostupné  na  WWW 
<https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni>

58 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, § 36 -37
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 3 Specializace sociálního kurátora

V následující kapitole se zaměřím na historický vývoj, legislativního 

vymezení  specializaci sociální pracovník – sociální kurátor  a charakteristice 

činnosti  sociálního  kurátora  v  současném  působení  na  obci  s  rozšířenou 

působností v České republice.

V systému sociální práce existuje široká škála sociálních služeb, které 

nabízejí  pomoc  osobám  bez  přístřeší.  Matoušek  k  tomuto  tématu  říká,  že 

„osobami společensky znevýhodněnými se zabývají tvz. sociální kurátoři, kteří 

pracují v odborech sociálních věcí na obecních nebo magistrátních úřadech.“59

Sociální  kurátor  je  tedy  specializovaný  pracovník,  který  působí  v 

systému sociálních služeb, mimo jiné i v oblasti sociálních služeb pro osoby 

bez přístřeší. Tyto služby jsou organizovány na dvou úrovních. První úroveň je 

garantována  státem,  je  realizovaná  zejména  prostřednictvím  výkonu  státní 

správy v přenesené působnosti. V obcích s rozšířenou působností ji zajišťují 

sociální  kurátoři.  Druhá  úroveň  je  realizována  např.  prostřednictvím obcí, 

příspěvkových organizací, občanských sdružení, církví a církevních zařízeních, 

na té participují místní obecní a krajské samosprávy a NNO.

Dále  k  definování  specializace  sociálního  kurátora  Pěnkava  (2013) 

uvádí,  že  „sociální  kurátoři  na  základě  dobrovolné  spolupráce  s  klientem 

poskytují  sociální  služby,  zaměřené  zejm.  na  sociálně-právní  poradenství, 

socioterapii  a  vypracování  písemných  podkladů  např.  pro  úřady  práce, 

Vězeňskou službu ČR, soudy, Policii ČR. Klienty zastupují či doprovázejí při 

jednáních  v  organizacích  vstupujících  do  jejich  každodenního  života  (např. 

59 MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby : Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení.  
Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-310-9, s. 82
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městské  úřady,  úřady  práce60,  soudy,  zaměstnavatelé),  nebo  je  navštěvují 

(věznice,  léčebny  atd.).  podstatnou  součástí  činnosti  sociálních  kurátorů  je 

spolupráce s organizacemi mimo státní správu, které lidem bez domova rovněž 

poskytují sociální služby.“61

Z  výše  uvedeného  popisu  úlohy  sociálního  kurátora  tedy  plyne,  že 

práce sociálního kurátora zahrnuje poskytování, zprostředkování a koordinaci 

celého integračního procesu. A to za předpokladu, že klient projeví zájem a je 

motivovaný  k  dobrovolné  spolupráci.  Podpora  motivovanosti  klienta  je 

součástí terapeutického působení.

3.1 Historie práce sociálního kurátora

Následující  podkapitolou  se  budu  snažit  ukázat  okolnosti  vzniku  a 

vývoje práce sociálního kurátora nejen u nás, ale také ve světě.

Vznik  práce  sociálního  kurátora  se  datuje  od  60.  let  20.  století.  Za 

minulého režimu byla především zaměřena na klienty vracející se z výkonu 

trestu odnětí svobody. Sociální kurátor od počátku svého působení byl vnímám 

především  jako  sociální  pracovník,  i  když  se  jedná  o  specializovaného 

pracovníka.

V  náplni  práce  sociálního  kurátora  lze  vidět,  že  sociální  kurátor 

nepracoval pouze s klienty, kteří se vracely z VTOS, ale také s jejich rodinami. 

Kořeny sociální práce, která pracuje s klienty, kteří se vracejí z VTOS a jejich 

rodinami lze spatřit v křesťanské filozofii milosrdenství a pomoci bližnímu, v 

60 Poskytují  v  současné  době i  dávky hmotné  nouze podle  zákona č.  111/2006 Sb.,  o 
pomoci v hmotné nouzi.

61 PĚNKAVA, P. Služby pro bezdomovce. In MATOUŠEK, O. a kol. Encyklopedie sociální  
práce. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7, s. 442
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hodnotovém systému společnosti, v zájmu společnosti, která usiluje o zdravou 

společnost a v ochraně společnosti před jedinci, kteří se velmi špatně adaptují 

na obecně platné normy.

Ovšem  práce  s  vězni  existovala  daleko  dříve  před  20.  stoletím. 

Takovým prvním  spolkem,  který  pomáhal  vězňům,  byl  florentský  církevní 

spolek Buono homini, který byl založen v roce 1541. V působení sv. Vincence 

z Pauli  lze najít počátky organizované pomoci. Založil Sdružení milosrdných 

žen,  která pomáhala vězňům a dva azylové domy.  V roce 1817 je v Anglii 

založeno  Sdružení  pro  nápravu  uvězněných  žen.  V Německu  v  roce  1826 

vzniklo Rýnsko-vestfálské sdružení vězňů a v roce 1827 Berlínské sdružení pro 

nápravu vězňů.

Významnou roli při formování práce sociálního kurátora ve 20. století 

sehrálo schválení Všeobecné deklarace lidských práv. Valné shromáždění OSN 

Všeobecnou deklaraci lidských práv schválilo dne 10.  12. 1948, kdy článek 5 

deklarace  říká,  že  „nikdo  nesmí  být  mučen  nebo  podroben  krutému, 

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení  nebo trestu.“62 V reakci  na přijetí 

Všeobecné deklarace lidských práv v Ženevě roku 1955 proběhl kongres, který 

byl zaměřený na prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli trestné činnosti. 

Výsledkem  kongresu  byla  Standardní  minimální  pravidla  zacházení  s 

pachatelem.

V Československu se v 50. letech 20. století objevila potřeba vytvořit 

systém  péče  o  propuštěné  z  VTOS.  Československo  na  vzniklou  potřebu 

reagovalo především projektem Řásnovka63. V roce 1959 bylo vydáno opatření 

zabezpečující  nápravy  propuštěných  osob.  Dále  byla  stanovena  povinnost 

62 KOLEKTIV.  Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence.  
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-628-4, s. 31

63 Do  projektu  bylo  zařazeno  sto  odsouzených,  s  kterými  se  pracovalo  jeden  rok  po 
odchodu z věznice. (Kolektiv, 2010)
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oznámit příslušným orgánům alespoň měsíc před propuštěním odsouzeného na 

svobodu  skutečný  den  propuštění  a  uvést  údaje  potřebné  do  budoucnosti. 

Postpenitenciární  péče byla upravena v zákoně č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody.

Výsledky  projektu  Řásnovka  napomohly  k  budování  sítě  sociálních 

kurátorů.  Tak  bylo  v  Praze  zřízeno  první  specializované  pracoviště,  a  to 

Oddělení zvláštní péče při Správě sociálních služeb Hl. města Prahy, které poté 

fungovalo jako školící centrum pro sociální kurátory z celé republiky.  Práci 

sociálního kurátora metodicky vedlo MPSV, a proto v roce 1971 bylo zřízeno 

Oddělení péče o občany společensky nepřizpůsobené.

Při formování práce sociálního kurátora mělo významný vliv také vznik 

Sekce sociálních kurátorů Společnosti sociálních pracovníků ČR, která zastává 

zájmy  sociálních  kurátorů.  Před  rokem  2003  byla  působnost  sociálního 

kurátora  v  přímém  výkonu  státní  správy  a  byla  vykonávaná  na  okresních 

úřadech. Ale od roku 2003 je sociální kurátor zaměstnancem obce s rozšířenou 

působností64 a  jako úředník  je  pověřen  výkonem státní  správy v  přenesené 

působnosti.

3.2 Sekce sociálních kurátorů – Společnost sociálních 

pracovníků ČR

Z popisu historie a formování profese sociálního kurátora vyplývá, že 

má  dlouholetou  tradici.  Jak  jsem  zmínila  výše,  vznik  SSK  SSP ČR  mělo 

významnou roli  při  formování specializace sociálního kurátora,  a proto chci 

blíže přiblížit její vznik, vizi a poslání.

64 Jinak také označením obce III. stupně.
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Organizační  zařazení  sociálního  kurátora  je  různorodé  a  vytváří 

podmínky pro výkon funkce sociálního kurátora. Podmínky pro výkon funkce 

sociálního kurátora, který je zařazen do oddělení sociální prevence jsou odlišné 

od pracovišť, kde sociální kurátoři pracují týmově na jednom pracovišti (např. 

Brno,  Ostrava).  Specifika  práce  sociálního  kurátora  vyžadují  podporu, 

pochopení a kolegiální zázemí ze strany přímých nadřízených, ale i ze strany 

kolegů, respektive sociálních pracovníků.

3.2.1 Historie vzniku Sekce sociálních kurátorů

MPSV ČR v 90. letech metodicky vedlo agendu sociálního kurátora. 

Jednou ročně, odděleně pro Čechy a Moravu, pořádalo metodické a výcvikové 

setkávání  a  pořádalo  vstupní  školení  pro  začínající  sociální  kurátory.  Podle 

Sekce sociálních pracovníků tento zvolený přístup MPSV ČR měl pozitivní 

vliv na výkon a pracovní vztahy.65 

V roce 2004 krajští metodici převzali roli MPSV ČR. Krajští metodici 

při  vedení agendy sociálního kurátora byli  limitováni  svou působností,  tedy 

možnostmi  a  vlivem  na  jednotlivé  obce.  Z  důvodů  limitace  působnosti 

krajských metodiků vznikla iniciativa, která pocházela od sociálních kurátorů a 

směřovala ke vzniku profesního sdružení. Účelem založení Profesního sdružení 

bylo nahradit jednotné vedení MPSV ČR. Po dohodě se SSP ČR vznikla Sekce 

sociálních kurátorů, která má za cíl celkový rozvoj agendy sociálního kurátora.

65 SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ SSP ČR,  O nás  [online].  Poslední  aktualizace 
10.5.2017 [cit.  2017-05.17].  Dostupné  na  WWW <http://socialnipracovnici.cz/sekce-
socialnich-kuratoru/article/o-nas>
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3.2.2 Vize a poslání Sekce sociálních kurátorů 

Základní vizí Sekce sociálních kurátorů je rozvíjet profesní kompetence 

a zajišťovat rozvoj sociálních kurátorů. 

Poslání Sekce sociálních kurátorů lze shrnout do čtyř základních bodů. 

Prvním  z  nich  je  zajišťovat  odborné  konference,  kde  se  sociální  kurátoři 

každoročně setkávají.  Druhým úkolem je organizovat nebo spoluorganizovat 

pracovní setkávání s organizacemi, se kterými spolupracují. V dalším kroku se 

podílí anebo zajišťuje odborné vzdělávání sociálních kurátorů. A v posledním 

bodě reprezentuje zájmy a prezentuje názory sociálních kurátorů společnosti, 

respektive veřejnosti.

3.3 Legislativní vymezení činnosti práce sociálního kurátora

Události, které proběhly v druhé polovině minulého století, měly vliv 

na legislativní úpravu práce sociálního kurátora, a proto se příslušná legislativa 

až do roku 1989 velmi měnila.

V současnosti práci sociálního kurátora vymezují následující tři právní 

předpisy:

a) zákon  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách  (ve  znění  pozdějších 

předpisů),

b) zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (ve znění pozdějších 

předpisů),

c) zákon č.  110/2006 Sb.,  o  životním a  existenčním minimu (ve  znění 

pozdějších předpisů).66

66 Zákony č. 111/2006 a 110/2006 se po Reformě dávkových systémů v r. 2013, upravily,  
sociální kurátor už nemá přímý vliv na vyplácení DHN a MOP.
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A tyto zákony jsou doplněny těmito vyhláškami:

a) vyhláška  č.  505/2006  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

b) vyhláška  č.  504/2006  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění vyhlášky č, 

626/2006 Sb.,

c) metodický  pokyn  č.  2/2006  k  zákonu  č.  111/2006  Sb.,  o  pomoci  v 

hmotné  nouzi,  který  je  následně  upraven  a  doplněn  metodickým 

pokynem č.  7/2006  k  zákonu  č.  111/2006  Sb.,  o  pomoci  v  hmotné 

nouzi.

Zákony  a  prováděcí  vyhlášky,  které  souvisejí  s  vymezením  práce 

sociálního  kurátora  jsou  dále  doplněny doporučenými  postupy MPSV a)  k 

určeným  oblastem  zákona  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách,  b)  k 

otázkám, které se vztahují k působnosti obcí a krajů podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách.

3.4 Cílová skupina

V  další  subkapitole  se  chci  zaměřit  na  vymezení  cílové  skupiny 

sociálního kurátora pro přesnost specializace sociálního kurátora podle platné 

legislativy.

Působnost  sociálního kurátora a  jeho pracovní  náplň je  odvozena ze 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který stanovuje, že „obecní úřad 

obce  s  rozšířenou  působností  koordinuje  poskytování  sociálních  služeb  a 
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poskytuje  odborné  sociální  poradenství  osobám  ohroženým  sociálním 

vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu 

trestu,  osobám  jejichž  práva  a  zájmy  jsou  ohroženy  trestnou  činností  jiné 

osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; 

přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s 

Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a 

územními správními celky.“67

Z  této  zákonem  vymezené  působnosti  lze  odvodit  cílovou  skupinu 

sociálního kurátora, se kterou převážně spolupracuje. Vymezení cílové skupiny 

najdeme v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách68, v rámci činnosti 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,  ale také v zákoně č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který říká, že „za osobu v hmotné nouzi může 

orgán pomoci  v  hmotné nouze považovat  též osobu,  která  v daném čase,  s 

ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků 

nemůže  úspěšně  řešit  svoji  situaci  a  je  ohrožena  sociálním  vyloučením. 

Zejména:  a)  je  propuštěna  z  výkonu  vazby  nebo  z  výkonu  trestu  odnětí 

svobody,  b)  je  po  ukončení  léčby  chorobných  závislostí,  propuštěna  ze 

zdravotnického  zařízení,  psychiatrické  léčebny,  léčebného  zařízení  pro 

chorobné závislosti, c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či 

ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 

19 letech, d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k 

tomu,  že  je  osobou  bez  přístřeší,  e)  je  osobou,  jejíž  práva  a  zájmy  jsou 

ohroženy trestnou činností jiné osoby.“69

67 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 92
68 § 92 písm. b
69 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, § 2 odst. 6
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3.5 Kvalifikační předpoklady

S  výkonem  práce  sociálního  kurátora  souvisejí  i  kvalifikační 

předpoklady,  které  stanovují  profesní  úroveň  profese,  protože  profese 

sociálního kurátora se vyvíjí a reaguje na aktuální společenské problémy.

Kvalifikační  předpoklady  pro  výkon  práce  sociálního  kurátora 

vycházejí  z  předpokladů pro  výkon práce  sociálního  pracovníka,  které  jsou 

stanoveny v zákoně č.  108/2006 Sb.,  o  sociálních službách,  jimiž  jsou:  „a) 

způsobilost k právním úkonům, b) bezúhonnost, c) zdravotní způsobilost,  d) 

odborná  způsobilost.“70 Při  výkonu  profese  sociálního  kurátora  jsou  na 

sociálního  kurátora  kladeny  vysoké  nároky  a  požadavky  na  profesní  a 

odbornou  způsobilost.  Sociální  kurátor  je  stálou  součástí  průběžného 

vzdělávání  (sociální  práce,  sociální  politik,  právo,  společensko-vědní  obory, 

biomedicína apod.)  a je také třeba,  aby si  rozšiřoval i  praktické dovednosti 

(metody a techniky sociální práce, práce na internetu, komunikační dovednosti 

– komunikace, vedení dokumentace, vytváření a realizace sociálních projektů 

apod.).  Povinnost  dalšího vzdělávání  sociálnímu kurátorovi  ukládá zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách a tím dochází k upevnění a prohloubení 

kvalifikace sociálního kurátora. Sociální kurátor má možnost spolupodílet se na 

plánování  vzdělávacích  akcí  svého  profesního  růstu,  skrze  vytváření 

individuálního vzdělávacího plánu.

Činnosti sociálního kurátora lze vymezit ve dvou oblastech působení. V 

prvním případě jde o oblast přímé práce s klientem a v druhém případě se jedná 

o oblast výkonu koordinační činnosti. Pro lepší pochopení činností sociálního 

kurátora se budu tímto vymezením dále podrobněji zabývat.

70 Zákon č 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 110
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3.6 Přímá práce s klientem

Hlavní činností sociálního kurátora je přímá práce s osobami, které jsou 

ohroženi sociálním vyloučením. V následujícím textu uvádím důležité činnosti 

sociálního kurátora v oblasti  přímé práce s  klientem, které jsou konkrétněji 

vymezeny v Příručce pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory.71

V prvním kroku při práci s klienty sociální kurátor poskytuje klientovi 

základní a především potřebné informace k překonání jejich nepříznivé životní 

situace a to prostřednictvím základního poradenství. Čímž sociální kurátor od 

základního  poradenství  přechází  k  odbornému  poradenství,  kdy  klientům 

zprostředkovává  kontakt  se  společenským  prostředím,  snaží  se  zabránit 

sociální izolaci klientů, pomáhá klientům při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů, je klientům nápomocen při obstarávání osobních záležitostí a realizuje 

sociálně terapeutické činnosti, které se zaměřují na obnovení vztahů klientů s 

jejich okolím, jejich praktických schopností a dovedností. 

Také na požádání poskytuje klientům asistenci při různých jednáních a 

pokud  je  klientem  zmocněn  vyjednává  záležitosti  spojené  s  ubytováním, 

zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením po návratu do běžného 

života. 

Důležitou činností při práci sociálního kurátora je kontaktování klientů 

ve  věznicích,  ve  školských  zařízeních  zajišťujících  ústavní  a  ochrannou 

výchovu, v léčebnách a dalších zařízeních poskytujících sociální služby. 

Při  kontaktu  s  klienty  usiluje  o  vytvoření  optimálního 

socioterapeutického vztahu a pomáhá klientovi formulovat cíle spolupráce a 

nabízí  alternativy  strategií  k  dosažení  zvolených  cílů  a  také  vypracovává 

71 KOLEKTIV,  Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory.  Ostrava :  
Pitstopmedia, 2007. ISBN 978-80-7368-329-0, s. 13-14
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program  individuálního  motivačního  postupu  při  řešení  aktuální  situace 

klientů, aby došlo k odvrácení sociálního vyloučení.

Sociální  kurátor  spolupracuje  s  rodinami  klientů  a  napomáhá jim ke 

zlepšení anebo obnovu vzájemných vztahů. Při práci s klienty aplikuje metody 

kontinuální  sociální  práce,  kdy  cílem  je  minimalizace  následků  nepříznivé 

sociální situace klientů.

S přímou prací s klienty dále souvisí vedení spisové dokumentace. Je 

třeba, aby sociální kurátor dodržoval profesní etiku, která je stanovena Etickým 

kodexem  Společnosti  sociálních  pracovníků  ČR.  A  povinností  sociálního 

kurátora je, aby se účastnil  odborných konferencí,  seminářů a celoživotního 

vzdělávání, aby zlepšoval svou profesní úroveň.

3.7 Koordinační činnost

Sociální  kurátoři  mimo  přímé  práce  s  osobami,  které  jsou  ohroženi 

sociálním vyloučením také zajišťují koordinační činnost v oblasti  sociálních 

služeb,  které  jsou  určeny  pro  cílovou  skupinu  sociálních  kurátorů.   V 

následujícím  textu  uvádím  důležité  činnosti  sociálního  kurátora  v  oblasti 

výkonu  koordinační  činnosti,  které  jsou  také  vymezeny  v  Příručce  pro 

metodiky sociální prevence a sociální kurátory.72

Sociální  kurátor  se  zaměřuje  na  poznávání  a  vyhodnocování  potřeb 

uživatelů sociálních služeb, které je spojeno s mapováním a vyhodnocováním 

aktuálního stavu poskytovaných služeb v regionu pro danou cílovou skupinu. 

Je  třeba,  aby  aktivně  spolupracoval  se  všemi  subjekty  pomoci  osobám 

ohroženým sociálním vyloučením.

72 KOLEKTIV,  Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory.  Ostrava :  
Pitstopmedia, 2007. ISBN 978-80-7368-329-0, s. 14
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V rámci  koordinační  činnosti  sociální  kurátor  formuje  sociální  síť 

poskytovatelů  sociálních  služeb,  kterou  využívá  při  práci  s  klienty.  A  v 

závislosti  na  zjištěných  poskytovatelů  sociálních  služeb  iniciuje  vznik 

chybějících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním 

vyloučením.

3.8 Kompetence
Kompetence  sociálního  kurátora  lze  vidět  ve  dvou  oblastech  jako 

činnosti. Jde o oblast přímé práce s klientem a o oblast výkonu koordinační 

činnosti.  Při  kvalifikování  kompetencí  se  vychází  z  činností,  které  jsem 

vymezila  ve  výše  uvedené  subkapitole,  proto  v  následující  podkapitole 

vymezím kompetence podle oblastí,  které činnosti  práce sociálního kurátora 

specifikují.  Celý  výčet  kompetencí  sociálního  kurátora  je  vymezen  v 

Metodické  příručce  pro  sociální  kurátory  a  metodiky  sociální  prevence.73 

Podrobnějším  zpracováním  se  zabývám  ve  své  práci  z  důvodu  přiblížení 

profese sociálního kurátora.

3.8.1 V oblasti přímé práce s klientem

V oblasti přímé práce s klientem jde o oprávnění a povinnosti,  které 

jsou sociálnímu kurátorovi svěřeny a zobrazují náplň práce sociálního kurátora.

V  základě  sociální  kurátor  vyhledává  a  kontaktuje  osoby  sociálně 

vyloučené  a  osoby  ohrožené  sociálním  vyloučením  v  jejich  přirozeném 

73 KOLEKTIV,  Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence.  
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-628-4, s. 14-26
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prostředí, např. v terénu74, navštěvuje potenciální klienty ve věznici. Využívá 

informace od spolupracujících organizací75. Jde o depistážní činnost.

Sociální kurátor poskytuje sociální intervenci. Jedná se o služby, které 

jsou  poskytovány osobám,  co  se  přechodně  ocitly  anebo  žijí  v  mimořádně 

těžkých  životních  podmínkách,  osobám,  kdy  jejich  způsob  života  vede  ke 

konfliktu se společností.  Služby sociální intervence napomáhají k překonání 

nepříznivé  životní  situace,  ochraně  společnosti  před  vznikem  a  šířením 

negativních  jevů.  Do  sociální  intervence  se  řadí  také  základní  a  odborné 

poradenství.

Sociální kurátor zajišťuje a zprostředkovává citlivé údaje oprávněným 

osobám, a to v odůvodněných případech.76 Dále předává spis mezi úřady v 

případě, kdy dojde ke změně trvalého bydliště klienta. Také vede statistiky.

3.8.2 V oblasti výkonu koordinační činnosti

Koordinační  činností  je  pověřen  obecní  úřad  obce  s  rozšířenou 

působností a koordinační činností může být pověřen sociální kurátor.

V  Metodické  příručce  pro  sociální  kurátory  a  metodiky  sociální 

prevence se uvádí, že „koordinace je aktivní a plánovaná činnost směřující k 

zabezpečení optimálního fungování sítě sociálních služeb pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením z  důvodu  předchozí  ústavní  nebo  ochranné  výchovy 

nebo  výkonu  trestu,  osobám jejichž  práva  a  zájmy jsou  ohroženy  trestnou 

činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností.“77 Tímto vzniká předpoklad, že sociální kurátor má dobrou znalost 

74 Může jít např. o noclehárnu
75 Může jít např. o Probační a mediační služby, Policie ČR, zdravotní zařízení.
76 Např.  Vězeňská  služba  zasílá  sociálnímu  kurátorovi  hlášení  změn  a  oznámení  o 

nadcházejícím propuštění osoby z VTOS.
77 KOLEKTIV,  Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence.  

Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-628-4, s. 19
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poskytovaných  sociálních  služeb  a  souvisejících  služeb  ve  svém  správním 

obvodě.

Základem  koordinační  činnosti  je  jednání  se  subjekty,  cestou 

spolupráce  při  řešení  problematiky osob ohrožených  sociálním vyloučením. 

Dále také do koordinační činnosti spadá:78 iniciace procesů vzniku, rozšíření 

přípd. zkvalitnění potřebných sociálních služeb v lokalitě, mapování sociálních 

služeb pro danou cílovou skupinu, komunitní plánování79, předávání informací 

mezi poskytovali sociálních služeb, podpora spolupráce, koordinace systémů 

sociálních služeb a vyhodnocování funkčnosti.

3.9 Využití teorií a metod sociální práce
Sociální kurátor při práci s klienty má možnost využít mnoho přístupů a 

metod ze sociální práce. Hlavním kritériem pro volbu metody/přístupu je, aby 

metoda odpovídala  povaze klientova problému a především celkové povaze 

jeho životní  situace.  Ale  výběr  metody/přístupu  je  též  ovlivněn pracovními 

podmínkami a osobností sociálního kurátora. Při volbě je důležité vycházet z 

předpokladu soudobé sociální  práce.  Tedy z předpokladu kladení  důrazu na 

pomoc s využitím zdrojů a silných stránek klienta, ale také jeho prostředí.

Úkolově orientovaný přístup a systemický přístup jsou přístupy, které 

jsou  sociálnímu  kurátorovi  ze  současných  přístupů  při  práci  s  klienty 

doporučovány, a proto se na tyto dva přístupy podrobněji zaměřím. Ale podle 

mého názoru  sociální  kurátor  má možnost  se  při  své práci  také zaměřit  na 

terapeutické  přístupy,  které  sociálnímu  kurátorovi  pomohou  hlubšímu 

porozumění problémům druhých lidí,  mohou zvýšit  empatii  a snížit  zátěž z 

78 KOLEKTIV,  Příručka pro metodiky sociální  prevence a sociální  kurátory.  Ostrava : 
Pitstopmedia, 2007. ISBN 978-80-7368-329-0, s. 15-24

79 Rozvoj sociálních služeb.
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pomáhající profese. Další možností, kterou sociální kurátor při práci s klienty 

může využít  je humanistický přístup. Protože si myslím, že je důležité,  aby 

sociální  kurátor  vnímal  klienta  celistvě a tak mu umožnil  rozvoj  osobnosti, 

sebeurčení, sebehodnocení apod.

2.5.1 Úkolově orientovaný přístup

Úkolově orientovaný přístup při práci s klientem přináší mnoho výhod. 

Jedná se o krátkodobou spolupráci a v některých případech je užitečnější oproti 

dlouhodobější  spolupráci.  Proto  je  v  úkolově  orientovaném přístupu kladen 

důraz  na  jedinečnost  každého klienta  a  na  autonomii  při  jeho rozhodování. 

Spolupráce sociálního pracovníka a klienta je založena na vzájemném respektu 

a rovnocenném vztahu. Při spolupráci je klient aktérem změny, má zdroje k 

řešení problému a sociální pracovník tyto zdroje podporuje. Při spolupráci s 

klientem je důležité se orientovat na řešení problému, na klienta a prostředí, ve 

kterém  se  klient  pohybuje  a  stanovit  si  úkol  s  jehož  pomocí  se  dosáhne 

plánované změny.

Úkolově orientovaný přístup je složen z jednotlivých fází, které je třeba 

při práci s klientem dodržet. Jde o tyto fáze: 1. Počáteční fáze aplikace cílově 

orientovaného přístupu; 2. Formulace cílů; 3. Uzavírání dohody; 4. Plánování 

úkolů; 5. Fáze ukončení.

Při  zvolení úkolově orientovaného přístupu při  spolupráci s klientem 

dochází ke zplnomocňování klienta a to skrze participaci, kdy se klient podílí 

na  pomáhajícím procesu.  Díky zapojení  klienta  do  vzájemné spolupráce  se 

snižuje  riziko  jednostranné  spolupráce,  kdy  bude  pracovat  pouze  sociální 

pracovník. Je nižší riziko závislosti klienta na pomoci sociálního pracovníka a 

podporují  se  silné  stránky  klienta.  Jelikož  spolupráce  založená  na  úkolově 
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orientovaném přístupu je časově omezená, očekává se rychlá změna u klienta. 

A tak může dojít ke zvýšení motivace a energie klienta i sociálního pracovníka. 

Spolupráce  je  strukturovaná,  má  přesně  definované  kroky  a  úkoly,  tak 

umožňuje lepší orientaci pro klienta, ale i sociálního pracovníka.

2.5.2 Systemický přístup

V systemickém přístupu existuje systém skupiny prvků, mezi kterými 

dochází k interakci v průběhu času. Díky průběhu času se pak vztahy vyvíjí. 

Do  systémů   patří  např.  vztah  jedince  se  členy  rodiny,  s  prostředím,  se 

sociálním kurátorem. Tento přístup sociální  kurátor  může využít  při  práci  s 

jedincem,  ale  i  s  jeho  rodinou.  Ve  sborníku  studijních  textů  je  systemický 

přístup definován takto: „Systemický přístup je disciplína zkoumající systémy 

coby konstrukty  pozorovatele,  je  používána  v  psychoterapii,  sociální  práci, 

medicíně, lingvistice a podobně.“80

Systemický  přístup  vychází  z  následujících  principů:81 systém, 

konstruktivismus82, cirkulární kauzalita83, homeostáza, komunikace.

Sociální  kurátor  při  práci  s  klientem hledá  kontext,  ve  kterém jsou 

problémy klienta  řešitelné  a  nabízí  různé  úhly pohledu.  Systemický přístup 

vychází z objednávky klienta a nabídky sociálního kurátora. Při prvním setkání 

80 GOJOVÁ,  A.  Sborník  studijních  textů  pro sociální  kurátory.  1.  vydání.  Ostrava  :  
Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. ISBN 978-80-7368-627-7, s. 219

81 GOJOVÁ,  A.  Sborník  studijních  textů  pro sociální  kurátory.  1.  vydání.  Ostrava  :  
Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. ISBN 978-80-7368-627-7, s. 219

82 Konstruktivismus  je  paradigma,  které  zasahuje  do  sociální  práce  zejména tím,  že  
vysvětluje, jak lidé vnímají svůj život a interpretují jej. Vychází z faktu, že všichni lidé 
si konstruují svou verzi skutečnosti závisle na svých osobních osudech a závisle na  
kulturních vzorcích, jež  se jim v jejich prostředí (symbolickém i reálném) nabízejí.  
(Gojová, 2009)

83 Cirkulární kauzalita je pojem, který vyjadřuje předpoklad, že určité chování je součástí 
komplexního  interakčního  vzorce,  ve  kterém  nelze  určitou  sekvenci  pokládat  za  
počáteční a jinou za následnou. (Matoušek, 2003)
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s klientem dochází ke sdělení a popisu problému klienta. Poté dojde k dohodě, 

jak to chce klient řešit, co je třeba udělat k řešení = objednávka a vzájemná 

spolupráce.  V závěru  dojde  ke  stanovení  cílů/úkolů,  jak  se  situace/problém 

bude  řešit  =  zakázka.  Při  práci  s  klientem  je  důležité  přiměřeně  stanovit 

problém a uzpůsobit intervenci klientovi.
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4 Výzkumné šetření

Čtvrtá  závěrečná  kapitola  se  zaměřuje  na  zdůvodnění  výzkumného 

záměru a vyhodnocení dotazníkového šetření. Při zpracování získaných údajů 

jsem respektovala ochranu osobních údajů klientů. Výzkumné šetření mi bylo 

umožněno na pracovišti Úřadu městské části Praha 1, Odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví,  Oddělení  sociální  prevence  s  klienty  sociálních  kurátorů, 

respektive s osobami bez přístřeší.(viz příloha č. 12)

4.1 Oddělení sociální prevence Úřadu městské části Praha 1

V nadcházející  kapitole  charakterizuji  pracoviště  ÚMČ  Prahy  1, 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: Oddělení sociální prevence (dále jen 

OSP) – práce s lidmi bez domova. Charakteristikou pracoviště se zabývám v 

bakalářské práci, protože na tomto pracovišti vypomáhám jako dobrovolník a 

je mi blízké a zároveň je mým záměrem poskytnout čtenáři vhled do prostředí 

pomáhající organizace.84

OSP  je součástí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, spadajícího pod 

ÚMČ Prahy 1. Cílovou skupinou jsou občané s trvalým pobytem na Praze 1, 

ale vzhledem k pozici jejich oddělení je přirozené, že je vyhledávají i ostatní 

občané, kterým poskytují služby, které vymezuje zákon. V těchto případech se 

však  snaží  navázat  spolupráci  s  Úřadem,  který  je  místně  příslušný  a 

kompetentnější ve věci klienta.

OSP  je  rozděleno  na  kancelář  veřejné  opatrovnice,  která  sídlí  ve 

Vodičkově ulici v budově úřadu MČ a na kancelář sociálních kurátorů, která je 

84 Uvedené informace o pracovišti mi poskytli pracovníci pracoviště.
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detašovaným  pracovištěm.  Agenda  sociálního  kurátora  je  zajištěna  3 

pracovníky.  Toto rozdělení pracovišť vyplývá i  z rozdílné klientely,  která je 

navštěvuje, přesto se ale někteří klienti veřejné opatrovnice i kurátorů prolínají. 

Posláním OSP je výkon exekutivy státní správy v přenesené působnosti 

v  oblasti  sociální  prevence,  tak  jak  vyplývá  ze  zákonů  č.  108/2006  Sb.,  o 

sociálních službách a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

OSP  navštěvují  především  osoby  žijící  bez  jakýchkoliv  finančních 

prostředků,  osoby  bez  možnosti  trvalého  bydlení,  osoby  ohrožené  ztrátou 

bydlení  a  zaměstnání,  osoby  jenž  jsou  ohroženy  sociální  exkluzí,  osoby 

přicházející  z  výkonu vazby a trestu  odnětí  svobody,  rodiny i  jednotlivci  v 

obtížně  řešitelných  případech  (nestandardní  situace),  osoby,  které  potřebují 

sociálně právní pomoc, osoby se sklonem k závislostem všeho druhu (sociálně 

- právní servis), osoby žijící nedůstojným způsobem života, osoby proti nimž je 

vedeno trestní řízení (poskytnutí kontaktní adresy, spolupráce s orgány činnými 

v trestním řízení v případech, kdy je o to kurátor požádán), osoby osamělé, u 

kterých se projevují sklony k sebevražednému chování, osoby propuštěné ze 

školských  zařízení  pro  výkon  ústavní  nebo  ochranné  výchovy  po  dosažení 

zletilosti,  osoby,  které  nejsou  schopny  z  důvodů  svého  psychického  nebo 

sociálního  znevýhodnění  požádat  o  sociální  službu,  národnostní  menšiny,  v 

konkrétních případech osoby s cizím státním občanstvím. 

Cíle  pro  dobrou  spolupráci  s  klientem  pracoviště  vnímá  v  těchto 

složkách: 

1. budování vztahů založených na vzájemné důvěře a vyjasněných rolích,

2. směrování klienta k přijímání osobní zodpovědnosti,

3. reflektování chyb vznikajících v průběhu spolupráce, 

4. stanovení a dodržování pravidel při spolupráci,

49



5. vyzdvihování pozitiv chování a jednání klienta.

Na  pracovišti  ÚMč  Prahy  1:  OSP –  práce  s  lidmi  bez  domova  nejčastěji 

používají tyto metody sociální práce: rozhovor, případová práce, kontinuální 

sociální práce s osobami proti kterým bylo nebo je vedeno trestní řízení.

Při práci s klienty bez přístřeší se tyto metody sociální práce osvědčily jako 

nejúčinnější, a proto je používají nejčastěji. Při práci s touto skupinou klientů je 

důležité získat si jejich důvěru, umět zmapovat, co bylo před tím než se ocitly 

na ulici a jaká byla příčina ztráty jejich domova, jaká je jejich aktuální situace a 

zajistit prevenci, aby situace klienta opětovně nenastala anebo se nezhoršovala. 

Dále  při  práci  s  klienty je  třeba  hledat  zdroje,  které  mohou  situaci  klienta 

změnit  (u  klienta,  dalších  institucí  apod.).  Při  práci  sociálního  kurátora  je 

nezbytná spolupráce s ostatními institucemi po celé ČR, které v situaci klienta 

mohou pomoci. Pracovníci pracoviště jsou schopni toto zjistit prostřednictvím 

používaných metod sociální práce.

4.2 Cíl

Cílem  výzkumného  šetření  je  zjistit  prostřednictvím  dotazníkového 

šetření důvody odchodu klientů z místa trvalého bydliště do Prahy. V souladu s 

cíli bakalářské práce jsem dotazník zpracovala na základě elektronické spisové 

dokumentace  a  poté  jsem  oslovila  50  náhodně  vybraných  respondentů  na 

pracovišti ÚMČ Prahy 1, OSVZ : OSP – práce s lidmi bez domova z jakých 

důvodů přišli do Prahy.

50



4.3 Metoda sběru dat

Využiji metodu kvantitavního výzkumu. Použiji výzkumnou techniku 

dotazníku. Dotazník obsahuje čtyři  otázky (viz příloha č. 13), na které se v 

práci zaměřuji. Pokusím se o validizaci stanovených indikátorů. 

4.4 Dotazník v tabulkové podobě

500 respondentů

Tabulka č. 1

1. Pohlaví

Muž 357

Žena 143

Tabulka č. 2

2. Jaký je Váš věk?

Do 20 let 5

21 – 29 let 122

30 – 39 let 227

40 – 49 let 98

Více než 50 let 48
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Tabulka č. 3 a 4

3. Jaká je obec nebo místo Vašeho trvalého pobytu?

Rozdělení adresy trvalého pobytu respondentů podle krajů:

Středočeský kraj 127

Jihočeský kraj 47

Plzeňský kraj 21

Karlovarský kraj 19

Ústecký kraj 57

Liberecký kraj 20

Královéhradecký kraj 18

Pardubický kraj 23

Kraj Vysočina 11

Jihomoravský kraj 24

Olomoucký kraj 22

Moravskoslezský kraj 59

Zlínský kraj 52
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Rozdělení okresů podle adresy trvalého pobytu respondentů:

Benešov 9 Karlovy Vary 4 Třebíč 2

Beroun 8 Sokolov 9 Žďár nad Sázavou 3

Kladno 6 Děčín 10 Blansko 2

Kolín 10 Chomutov 9 Brno 9

Kutná Hora 4 Litoměřice 5 Břeclav 6

Mělník 9 Louny 7 Hodonín 2

Mladá  Boleslav 5 Most 8 Vyškov 3

Nymburk 4 Teplice 11 Znojmo 2

Praha východ/západ 44 Ústí nad Labem 7 Jeseník 4

Příbram 17 Česká Lípa 7 Olomouc 6

Rakovník 11 Jablonec nad Nisou 4 Prostějov 4

České Budějovice 8 Liberec 6 Přerov 3

Český Krumlov 7 Semily 3 Šumperk 5

Jindřichův Hradec 2 Hradec Králové 6 Bruntál 7

Pelhřimov 3 Jičín 3 Frýdek-Místek 11

Písek 6 Náchod 3 Karviná 9

Prachatice 9 Rychnov nad 
Kněžnou

2 Nový Jičín 8

Strakonice 3 Trutnov 4 Opava 9

Tábor 9 Chrudim 7 Ostrava 15

Domažlice 2 Pardubice 5 Kroměříž 14

Klatovy 4 Svitavy 6 Uherské Hradiště 12

Plzeň 6 Ústí nad Orlicí 5 Vsetín 10

Rokycany 2 Havlíčkův Brod 3 Zlín 16 

Tachov 7 Jihlava 2

Cheb 6 Pelhřimov 1
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50 respondentů

Tabulka č. 5

4. Uveďte důvod Vašeho odchodu z místa trvalého bydlení do Prahy?

Rozchod 5

Rozvod 12

Ztráta zaměstnání 9

Během výkonu trestu 8

Výstup z ústavního zařízení 1

Odchod z rodiny 14

Z jiných příčin 1

4.4 Dotazník v grafické podobě

500 respondentů

Graf č. 1

357

143

1. Pohlaví

Muž

Žena
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Graf č. 2
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Graf č. 3

Stře
do

če
sk

ý 
kr

aj

Jih
oč

es
ký

 k
ra

j

Plýe
ňs

ký
 k

ra
j

Kar
lov

ar
sk

ý 
kr

aj

Úst
ec

ký
 k

ra
j

Lib
er

ec
ký

 k
ra

j

Krá
lov

eh
ra

de
ck

ý 
kr

aj

Par
du

bic
ký

 k
ra

j

kr
aj 

VYso
čin

a

Jih
om

or
av

sk
ý 

kr
aj

Olom
ou

ck
ý 

kr
aj

M
or

av
sk

os
lez

sk
ý 

kr
aj

Zlí
ns

ký
 k

ra
j

0

20

40

60

80

100

120

140 127

47

21 19

57

20 18 23
11

24 22

59 52

3. Jaká je obec nebo místo Vašeho trvalého pobytu?

55



50 respondentů

Graf č. 4
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4. Uveďte důvod  Vašeho odchodu z místa trvalého bydlení do Prahy?

4.5 Příklad  z praxe - Kazuistika

V následující kazuistice charakterizuji postavení a činnosti sociálního 

kurátora  v  systému  služeb  sociální  prevence.  Na  tomto  příkladu  z  praxe 

demonstruji kompetence a postupy, které sociální kurátor realizuje při řešení 

důsledků migrační situace lidí bez domova v Praze. Vzhledem k cíli bakalářské 

práce  jsem si  ke  zpracování  vybrala  klienta,  který  na  pracoviště  sociálních 

kurátorů na Praze 1 pravidelně dochází, je ochotný spolupracovat a chce ve 

svém  životě  dosáhnout  změny.  Při  zpracování  kazuistiky  jsem  dodržela 

ochranu osobních údajů klienta.
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Charakteristika klienta a jeho výchozí situace

Klientem je muž ve věku 35 let. Narodil se v Ostravě, kde i vyrůstal. S 

rodiči žili v malém rodinném domku ve vesničce, která leží v blízkosti města 

Ostrava. Klient je jedináček.

Po  absolvování  základní  školy,  klient  nastoupil  na  středně  odborné 

učiliště  bez  maturity,  obor  skladník  v Ostravě.  Po skončení  studia si  klient 

nemohl najít stálé zaměstnání v blízkosti domova. Klient v té době nechtěl za 

prací  daleko dojíždět,  protože klientův otec během klientových studií  náhle 

zemřel a klient chtěl zůstat nablízku ovdovělé matce a pomáhat jí. 

Při jednom pohovoru k zaměstnání se klient seznámil s velmi krásnou a 

mladou dívkou, která byla dcerou majitele firmy, kde klient dělal pohovor. Oba 

mladí  lidé  se  do sebe  zamilovali  a  krátce  po  seznámení  se  chtěli  vzít.  Pár 

měsíců na to mladá dívka otěhotněla. Otec dívky klientovi pomohl získat dobré 

stálé  zaměstnání,  ale  v  Praze.  Jelikož  zde  žila  rodina  jeho  přítelkyně  a  v 

Ostravě šlo pouze o menší pobočku firmy. Ovšem klientova matka se sňatkem 

ani  odchodem syna  nesouhlasila.  Budoucí  snacha  se  klientově  matce  zdála 

příliš „rozmazlená“, „náročná“ a „ctižádostivá“. Po velké hádce matky a syna 

nakonec klient se snoubenkou odešel do Prahy a stal  se vedoucím oddělení 

ovoce a zeleniny v supermarketu.

Klientovi se v manželství do pěti let narodily dvě děti. Po sedmi letech 

manželství přišly neshody mezi manželi a nakonec došlo k rozvodu. V době 

rozvodu dceři bylo už 8 let a synovi 5 let. Klient při rozvodu přišel o všechno. 

Ztratil  práci,  kontakt  s  dětmi,  bydlení,  přátele  a  mnoho zdrojů a  možnosti 

naplňování potřeb. Asi už půl roku po rozvodu byl soudně trestaný za neplnění 

vyživovací  povinnosti.  Celkem byl  klient  čtyřikrát  soudně trestaný za  tento 

trestní čin, z toho byl klient dvakrát odsouzen k jednomu roku a to krátce po 
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rozvodu. Ze čtyř trestů si respondent tři tresty odnětí  svobody „odseděl“ ve 

věznici celé a v jednom případě byl klient podmínečně propuštěn. Vzhledem k 

opakované recidivě, klient měl za sebou v součtu trest 6 let trestu. V současné 

době je klient v podmínce, protože po propuštění nemohl získat zaměstnání na 

stálý pracovní poměr.

Popis a analýza průběhu případu

Po propuštění z výkonu trestu klient neměl, kam se vrátit, začal žít na 

ulici. Po pár dnech života na ulici byl okraden a tak přišel klient o všechny 

doklady.  V  následujících  dnech  po  krádeži  náhodou  navštívil  u  Hlavního 

nádraží  organizaci  Naději,  zapsaný  spolek.  Pracovníci  Naděje  klientovi 

doporučili pracoviště sociálních kurátorů na Praze 1. Následně se klient obrátil 

na sociální kurátory Prahy 1 s prosbou o vyřízení potřebných dokladů, o které 

životem na  ulici  přišel.  V prvním kroku sociální  kurátor  požádal  o  vydání 

rodného  listu  klienta  pro  úřední  potřeby,  protože  je  potřebný  při  ztrátě 

občanského průkazu a chce žádat o nový. Následně ve spolupráci s Nadějí byla 

klientovi  zprostředkována  brigáda,  kterou  získal  finanční  prostředky  na 

poplatek  spojený s  podáním žádosti  o  vydání  nového občanského průkazu. 

Klientovi se podařilo občanský průkaz získat.

Na žádost klienta sociální kurátor požádal odborné učiliště v Ostravě o 

nové vystavení výučního listu klienta. Jelikož klient neměl trvalé bydliště v 

Praze, sociální kurátor klientovi domluvil spolupráci na úřadu práce v místě 

jeho trvalého bydliště, aby se klient mohl zaregistrovat do evidence uchazečů o 

zaměstnání. Po domluvě s Charitou byl klientovi dán příspěvek na jízdenku do 

trvalého  bydliště,  aby se  klient  mohl  dostavit  na  úřad  práce.  Poté  sociální 
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kurátor podal žádost o převedení spisu klienta z úřadu práce do Prahy. Spis byl 

převeden.

Sociální  kurátor  také  pomohl  klientovi  při  hledání  ubytování.  Klient 

získal bydlení na ubytovně na Praze 9. Společně s klientem podali žádost o 

doplatek na  bydlení.  Do té  doby klient  pobíral  dávku životní  minimum, ze 

kterého  platil  ubytovnu,  do  schválení  žádosti.  Jelikož  klientovi  nezbývalo 

mnoho peněz, sociální kurátor dohodl, aby klient dostával jídlo z Charity nebo 

Armády  spásy.  Klient  začal  pravidelně  docházet  na  pracoviště  sociálních 

kurátorů,  pobíral  doplatek  na  bydlení  a  příspěvek  na  bydlení.  Klient  uvedl 

pracoviště sociálních kurátorů jako svou kontaktní adresu, peníze si vyzvedává.

Po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody klient nemohl najít/získat 

zaměstnání  na  stálý  pracovní  poměr,  protože  stále  narážel  na  odmítnutí 

zaměstnavatele, protože měl záznam v rejstříku trestů. Za pomoci sociálního 

kurátora si klient sestavil profesní životopis a získal finanční prostředky, které 

klient potřeboval k získání výpisu z rejstříku trestů. Na doporučení sociálního 

kurátora se klient obrátil na Job club na Praze 2, od Centra sociálních služeb 

Praha, kde klientovi pomáhali při hledání zaměstnání, ale i klient sám hledal. K 

tomu využíval internet, který je na pracovišti sociálních kurátorů klientům k 

dispozici  a  vybrané  inzeráty si  klient  sám obvolával.  Sociální  kurátor  se  s 

klientem domluvil, že s budoucími zaměstnavateli bude klient otevřeně mluvit 

o tom, že žije na ulici, že má záznam v rejstříku trestů za neplnění vyživovací 

povinnosti  a  že  sociální  kurátor  je  ochoten  si  s  budoucím zaměstnavatelem 

promluvit o budoucnosti a zárukách klienta. Po radě se sociálním kurátorem si 

klient na úřadě práce domluvil nástup na rekvalifikaci na sanitáře, aby si zvýšil 

kvalifikaci  a  měl  vetší  možnost  uplatnění  na  trhu  práce.  Klient  si  stálé 

zaměstnání  našel  cca  po  půl  roce  hledání,  jako  skladník.  Nabídka  nového 
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zaměstnání přišla náhle a pro klienta bylo těžké to včas nahlásit úřadu práce. 

Tento  kontakt  zprostředkoval  sociální  kurátor  a  týden  po  nástupu  do 

zaměstnání  si  klient  došel  na  úřad  práce,  ale  úřad  práce  měl  už  všechno 

telefonicky nahlášeno předem. Klient pobíral dávky hmotné nouze – 3410 Kč a 

doplatek na bydlení.

Dále  sociální  kurátor  s  klientem řešil  nezaplacené  pokuty a  dluh na 

sociálním pojištění.  Společně  sečetli  celý  stávající  dluh  a  rozpočítali  ho  na 

splátky - kolik každému věřiteli bude klient splácet. Následně sociální kurátor 

kontaktoval všechny věřitele a navrhl jim, že klient bude splácet cca po dobu 5 

let každému věřiteli určitou částku. Tato dohoda byla mezi věřiteli a klientem 

akceptovatelná. Klient ze svého platu 1/3 dává na dlužné částky. Po dobu 3 let 

bude stále splácet. Také se zjistilo, že klientovi v místě trvalého bydliště vznikl 

dluh  na  odpadech.  Sociální  kurátor  klientovi  navrhl,  že  podají  žádost  o 

prominutí  dluhu,  protože  v  místě  trvalého  bydliště  fakticky po  celou  dobu 

nebydlel. Na základě rozhodnutí soudu byl klientovi dluh prominut.

V souvislosti  s  finanční  situací  klienta  se  řešila  i  výše  vyživovací 

povinnosti vůči jeho nezletilým dětem. Sociální kurátor s klientem požádali o 

snížení vyživovací povinnosti, aby odpovídala výši jeho příjmům. Po domluvě 

s  bývalou  manželkou  byl  vytvořen  splátkový  kalendář  na  dluh  vyživovací 

povinnosti,  který klient  má a také na stávající  vyživovací  povinnost,  kterou 

klient dále platí.

Klient projevil zájem o navázání a zlepšení vztahu s dětmi. Klientovi se 

povedl vztah s dětmi navázat.  Děti  vídá každý týden v neděli  a každý třetí 

týden v sobotu.
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Návrhy na další řešení

V současné době chce klient realizovat následovné: a) zaplatit dluhy; b) 

podporovat děti a zůstat s nimi v kontaktu – dcera plánuje jít na vysokou školu; 

c)  najít  si  partnerku;  d)  po  5  letech  splácení  dlužných  částek,  začít  hledat 

podnájem, aby klient nemusel bydlet na ubytovně, protože tam nechce vodit 

děti; e) přestat pít alkohol – když klient začal žít na ulici, začal velmi požívat 

alkoholické nápoje, tím zaháněl „strach“, „zoufalství“ a „bezmoc“.
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Shrnutí a diskuze 

Ke  zpracování  praktické  části  jsem  zvolila  metodu  kvantitativního 

výzkumu a výzkumnou techniku dotazníku. Dotazník obsahuje čtyři  otázky. 

Otázka jedna až tři je zpracována na základě elektronické spisové dokumentace 

a s otázkou čtyři jsem oslovila 50 respondentů.

K  vyhodnocení  větší  části  dotazníku  jsem  zvolila  klienty,  kteří  na 

oddělení sociálních kurátorů docházejí  a jsou vedeni v elektronické spisové 

dokumentaci,  ale  uvedené  trvalé  bydliště  příchozích  klientů  je  mimo  naše 

hlavní město.

První otázka je zaměřena na rozlišení pohlaví respondentů. Na základě 

této otázky se dá říci, že více osob bez přístřeší je mužského pohlaví. Ženské 

bezdomovectví  je  speciálním  tématem  tohoto  sociálně  patologického  jevu, 

protože se ukazují  rozdíly mezi pohlavími v patologických projevech. Ženy 

jsou  schopny  rozdílně  řešit  krizové  situace  a  méně  váhají  při  vyhledávání 

pomoci  a  neváhají  si  o  pomoc  říci.  Ženy tedy je  možné  zařadit  do  formy 

skrytého bezdomovectví.

Následně jsem si respondenty rozdělila podle věku. Nejvíce osob bez 

přístřeší je v produktivním věku, tedy mezi 30 – 39 lety. Při zpracování věku 

respondentů jsem nezaznamenala mnoho osob bez přístřeší do 20 let,  ale je 

pravděpodobné,  že  mladých  osob  bez  přístřeší  je  daleko  více  než  se   mi 

povedlo zaznamenat. Může se jednat o osoby, které z důvodu věku (19 let), 

byly nuceni odejít z ústavní výchovy. Překvapením pro mě bylo, že skutečně 

dochází  k  navýšení  počtu osob bez  přístřeší  ve starším a seniorském věku. 

Myslím si,  že do budoucnosti  existuje pravděpodobnost růstu počtu seniorů 

žijících na ulici.
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Trvalé  pobyty  respondentů  jsem si  rozdělila  podle  krajů  a  následně 

podle  okresů,  které  mi  umožňují  podrobnější  náhled  na  místa  odkud  lidé 

přicházejí do Prahy. Nejvíce lidí přichází ze Středočeského kraje a podle mého 

názoru to je z důvodu blízkosti Praze a primátu největšího regionu v ČR. Ale 

velký počet ukazuje také Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj a 

Plzeňský kraj(sestupně). Důvodu odchodu můžou být různé, ale v této situaci 

by  se  to  dalo  přisoudit  jaké  možnosti  daný  kraj  nabízí.  Ať  už  v  oblasti 

sociálních  služeb  anebo  třeba  v  nabídce  zaměstnání,  bydlení.  Nejméně  lidí 

přichází z kraje Vysočina. Důvod můžeme vidět ve způsobu života, který pro 

kraj Vysočina je charakteristický. Menší města,  usedlejší život a tím vztahy 

můžou mít pevnější a nabízené služby cílenější. 

Vyhodnocení okresů ukazuje, že v rámci každého kraje přichází nejvíce 

lidí do hlavního města Praha právě z těch větších okresů, které jsou středem 

každého daného kraje.

V  rámci  čtvrté  otázky  jsem  oslovila  50  náhodně  vybraných 

respondentů, kde jsem chtěla zjistit důvod odchodu z místa trvalého bydlení do 

Prahy. Možnosti odchodu se dají předpokládat. K rozhodnutí odchodu může 

vést situace v místě trvalého bydlení respondentů. Z odpovědí respondentů je 

patrné,  že  hlavním důvodem jsou vztahy,  především problémy ve  vztazích, 

když dojde k rozvodu, případně k odchodu od rodiny. Dalším vlivem je VTOS, 

protože  tím  se  člověku  změní  nejen  styl  života,  vztahy,  hodnoty,  ale  také 

vnímání  společnosti,  a  pak  se  jedinec  podstoupit  změnu,  která  mu  sníží 

stigmatizaci způsobenou VTOS. Důležitým důvodem je také ztráta zaměstnání, 

kdy člověk nedostane příležitost najít si nové zaměstnání, a tak usoudí, že mu 

nezbývá jiná možnost než změnit prostředí a získat větší možnost uplatnění v 
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cizím  prostředí.  Jedním  z  uvedených  důvodů  byl  také  rozchod  a  nejméně 

vybranou odpovědí respondenty byl výstup z ústavního zařízení.
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Závěr 

Předmětem  zájmu  bakalářské  práce  bylo  řešení  problematiky 

bezdomovectví prostřednictvím agendy sociálního kurátora. V teoretické části 

jsem se zaměřila na popis bezdomovectví, sociální politiky na obcích ve vztahu 

k  řešení  bezdomovectví  a  na  specializaci  sociálního  kurátora  jako 

specializovaného  sociálního  pracovníka.  Z  odborné  literatury  vyplývá,  že 

funkce  sociálního  kurátora  je  vzhledem  k  specifikům  jeho  cílové  skupiny, 

rozsahu  činnosti  a  využívání  metod  i  ve  vztahu  k  řešení  bezdomovectví, 

opodstatněná odborná specializace. 

Jsem  přesvědčena,  že  cíle  bakalářské  práce  se  mi  podařilo  splnit, 

protože jsem popsala řešení bezdomovectví prostřednictvím agendy sociálních 

kurátorů  a  zjistila  jsem,  že  a)  lidé  do  Prahy  přicházejí  z  větších  regionů 

každého kraje, nejvíce ze Středočeského kraje (Praha východ/západ, Kolín), z 

Moravskoslezského  kraje  (Ostrava,  Frýdek-Místek),  z  Ústeckého  kraje 

(Teplice, Děčín) a Zlínského kraje (Zlín, Kroměříž), nejméně z kraje Vysočina; 

b)  největším  důvodem  odchodu  z  místa  trvalého  pobytu  do  Prahy  je 

rozvod/odchod  z  rodiny,  poté  jím  je  VTOS,  následuje  ztráta  zaměstnání, 

rozchod a nejméně bylo uvedeno u výstupu z ústavního zařízení nebo jiných 

důvodů.

Přesvědčila jsem se, že lidé touží změnit své prostředí v případě, že se 

nalézají v krizových situacích, nejsou schopni situace řešit a v místě trvalého 

pobytu se jim nedostalo dostatečné pomoci, aby situaci mohli změnit.  Tudíž 

chtějí dosáhnout změny a v odchodu vidí řešení.

Tato  práce  prokazuje  možnosti  řešení  problematiky  bezdomovectví 

prostřednictvím  agendy  sociálního  kurátora  a  jsou  popsány  v  odborné 
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literatuře. Domnívám se, že práce může sloužit začínajícím odborníkům, kteří 

se zajímají o problematiku řešení bezdomovectví nebo sociálním kurátorům.
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Příloha č. 3

Dotazník v tabulkové podobě:

1."Co vás nejvíc stresuje?"
nedostatek peněz 36
nedostatek jídla 2
nedostatek spánku 30
zima - zimní období 32
2."Jak jste se stal(a) bezdomovcem?"
rozvodem 21
rozchodem 4
ztrátou zaměstnání 14
během výkonu trestu 6
podvodem s bytem 16
špatným hospodařením 5
výstup z ústavního zařízení 1
odchod z rodiny 27
dobrovolným rozhodnutím 1
z jiných příčin 5

3. "Co Vám schází od lidí?"
porozumění 27
úcta 12
hmotná pomoc 6
upřímnost 55

4. "Jaké máte vzdělání?"
základní 8
střední odborné 56
střední úplné 14
vysokoškolské 4
nedokončené 18

5. "Kolik je Vám let?"
do 20 let 1
20 - 30let 22
30 - 40 let 42
40 - 50 let 22
více než 50 let 13
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6. "Jakého jste pohlaví?"
muž 80
žena 20

     7."Jak vidíte svou budoucnost?"
optimisticky 86
pesimisticky 14

     8."Jste v kontaktu s rodinou?"
v pravidelném 17
v nepravidelném 35
v žádném 43
rodinu nemám 5

9. "Co vám schází u sebe?"
upřímnost 6
zodpovědnost 13
čestnost 1
tolerance 7
schopnost odpouštět 22
sebedůvěra 51

10."Byl jste soudně trestán?"
ne 49
ano - podmíněně 21
ano - nepodmíněně 30

11."Jaký je Váš stav?"
svobodný 38
ženatý 12
rozvedený 47
vdovec 3

12. "Jak dlouho jste bezdomovec?"
méně než 1 rok 31
1 - 3 roky 33
3 - 5 let 15
5 - 10 let 14
10 a více let 7
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Příloha č. 4
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Příloha č. 5

Rozdělení souboru klientů podle pohlaví

82%

18%

Muži

Ženy
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Příloha č. 6

Základní rozdělení podle místa trvalého pobytu příchozích klientů 

ve sledovaném období 2003-2006
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Příloha č. 7

Rozdělení krajů podle adresy trvalého pobytu příchozích klientů 
v sledovaném období roku 2003 - 2006

86

kraj počet

Praha 1 978

Praha - ostatní 1493

Praha celkem 2471

Středočeský kraj 505

Jihočeský kraj 159

Plzeňský kraj 99

Karlovarský kraj 163

Ústecký kraj 400

Liberecký kraj 167

Královehradecký kraj 158

Pardubický kraj 137

kraj Vysočina 89

Jihomoravský kraj 212

Olomoucký kraj 155

Moravskoslezský kraj 424

Zlínský kraj 104



Příloha č. 8

Rozdělení okresů podle adresy trvalého pobytu příchozích klientů
v sledovaném období roku 2003 - 2006

87

okres počet
Praha 1 978
Praha (bez rozdělení na MČ) 1493
Praha Východ/Západ 76
Blansko 22
Brno 93

Bruntál 29
Břeclav 48
Česká Lípa 70
České Budějovice 34
Český Krumlov 10
Děčín 66
Domažlice 11
Frýdek Místek 58
Havlíčkův Brod 19
Hodonín 17
Hradec Králové 34
Cheb 44
Chomutov 65
Chrudim 18
Jablonec nad Nisou 22
Jeseník 20

Jičín 21
Jihlava 16



Jindřichův Hradec 25
Karlovy Vary 54
Karviná 147
Kladno 102
Klatovy 20
Kolín 52
Kroměříž 29
Kutná Hora 29
Liberec 47

Litoměřice 37
Louny 52

Mělník 57
Neuvedeno 14

Mladá Boleslav 35
Most 58
Náchod 36
Nový Jičín 47
Nymburk 34

Olomouc 53
Opava 22
Ostrava 121

Pardubice 54
Pelhřimov 10
Písek 20
Plzeň 41
Prachatice 21
Prostějov 26
Přerov 24
Příbram 45
Rakovník 29
Rokycany 6
Rychnov nad Kněžnou 25
Semily 28
Sokolov 65
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Strakonice 13
Svitavy 23
Šumperk 32
Tábor 36
Tachov 21
Teplice 79
Trutnov 42
Třebíč 22
Uherské Hradiště 25
Ústí nad Labem 43
Ústí nad Orlicí 42
Vsetín 20
Vyškov 13
Zlín 30
Znojmo 19
Žďár nad Sázavou 22

LEGENDA:
    počet OBP větší než 900
   okresy, kde výskyt OBP přesahuje 100 osob 
   okresy, kde výskyt OBP přesahuje 50 osob

89



Příloha č. 9

Tabulka č. 1

90

Praha muži 
celkem

ženy 
celkem

 celkem

1 196 30 226
2 69 11 80
3 31 1 32
4 56 8 64
5 118 21 139
6 66 12 78
7 61 8 69
8 81 16 97
9 14 1 15
10 32 1 33
11 35 5 40
12 14 1 15
13 32 8 40
14 8 4 12
15 35 5 40
16 6 2 8
17 50 8 58
18 6 2 8

Celkem 910 144 1054



Příloha č. 10

Tabulka č. 2

Pevná místa pro sčítání
absolutně relativně

muži 
celkem

ženy 
celkem

celkem
muži 

celkem
ženy 

celkem celkem
ÚMČ Praha1 ,OSP-K.Světlé 37 11 48 9,00 % 2,68 % 11,68 %
Arcidiecézní charita Praha1 20 2 22 4,87 % 0,49 % 5,35 %
Armáda spásy,P7 67 21 88 16,30 % 5,11 % 21,41 %
Nový prostor,P1 88 17 105 21,41 % 4,14 % 25,55 %
Naděje, P 1, Bolzanova, ml. 9 2 11 2,19 % 0,49 % 2,68 %
Naděje, P 1, Bolzanova 116 21 137 28,22 % 5,11 % 33,33 %
Celkem 337 74 411 82,00 % 18,00 % 100 %
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Příloha č. 11

Skutečnosti ovlivňující problematiku bezdomovectví na území 

MČ Prahy 1:

 Podle vytěžených údajů lze konstatovat, že na MČ Praha 1 se oproti 
jiným  městským částem zdržuje především v denní době nejvyšší 
počet osob bez přístřeší. 

 Cílová skupina se  podle pohlaví dělí   přibližně na 80% mužů a 
20% žen.

 z celkových  6000  evidovaných  osob  (v letech  2003-2006)   je 
občanů Prahy  1 se  statutem osoby bez přístřeší  978 osob, což je 
16,3%.

 Z hlediska cizí státní příslušnosti představují výraznou většinu OBP 
občané Slovenské Republiky.  

 Pro  každou  věkovou  skupinu  je  zapotřebí  odlišná  tvorba 
koncepčních  programů.  Z analýzy vyplynulo,  že  největší  skupina 
OBP je v produktivním věku.

 Zájem je  zejména o ty sociální služby, které napomáhají k integraci 
těchto  osob  do  pracovního  procesu  (  např.  vyřízení  osobních 
dokladů, zápočtových a výučních listů, poplatků za  výpis rejstříku 
trestů, za vstupní lékařskou prohlídku do zaměstnání atd.)
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Příloha č. 12

OSLOVUJÍCÍ MEJL

Dobrý den,

jmenuji se Soňa Pinkerová a jsem studentkou oboru sociální práce na 

Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obracím se na Vás 

s  prosbou  o  možnosti  na  Vašem  pracovišti  provést  dotazník,  který  je 

podkladem pro mou bakalářskou práci. Ráda bych oslovila cca 50 respondentů, 

kteří mi odpoví na otázku z jakých důvodů přišli do Prahy. Krátký dotazník 

zpracuji  na  základě  elektronické  spisové  dokumentace  na  500  respondentů. 

Budu se zajímat o základní věci jako je věk, pohlaví, okres trvalého bydliště, 

elektronickou spisovou dokumentaci ad. Ze získaných informací sestavím např. 

tabulky, grafy, které následně vyhodnotím pro účel mé bakalářské práce.

Tématem mé práce je řešení  migrace osob bez domova do hlavního 

města Praha, prostřednictvím agendy sociálního kurátora. Cílem mé bakalářské 

práce je zjistit z jakého regionu a proč lidé přicházejí do Prahy. Budu zkoumat 

z jakých regionů nejvíce přicházejí do Prahy a z jakých důvodů odcházejí ze 

svého trvalého bydliště.

Při  zpracování  a  vyhodnocení  dotazníku  dodržím  zásady  ochrany 

osobních údajů, které se budou týkat klientů.

Budu  velmi  ráda,  když  budete  ochoten  mi  umožnit  provedení 

výzkumného šetření na Vašem pracovišti. V případě jakýchkoliv otázek, které 

Vás budou zajímat ohledně mé práce či k mé osobě, prosím, kontaktujte mě, 

ráda Vám na všechno odpovím. Můj mejl je........, příp. telefon..........

Budu se těšit na Vaši odpověď a případnou spolupráci.

S pozdravem, Soňa Pinkerová
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Příloha č. 13

DOTAZNÍK

1. Pohlaví (Vyberte.)

(a) Muž

(b) Žena

2. Jaký je Váš věk? (Vyberte.)

(a) do 20 let

(b) 21 – 29 let

(c) 30 – 39 let

(d) 40 – 49 let

(e) více než 50 let

3. Jaká je obec nebo místo Vašeho trvalého bydliště? (Doplňte.)

4.  Uveďte  důvod  Vašeho  odchodu  z  místa  trvalého  bydlení  do  Prahy? 

(Vyberte.)

(a) Rozchod

(b) Rozvod

(c) Ztráta zaměstnání

(d) Během výkonu trestu

(e) Výstup z ústavního zařízení 

(f) Odchod z rodiny

(g) Z jiných příčin
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