Zpracování Analýzy bylo financováno v rámci projektu Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015212)
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.

ANALÝZA SITUACE
BEZDOMOVECTVÍ V PRAZE

Zpracovala společnost Median, s. r. o.
Praha, říjen 2020
Autoři: Martina Veverková, Marie Lojkásková, Petr Vašát, Jaroslav Horníček, Arnošt Mertlík

Obsah
Executive Summary............................................................................................................................................................ 1
Úvod ................................................................................................................................................................................... 2
Základní zjištění o velikosti populace ................................................................................................................................ 3
Mapování populace osob bez domova .............................................................................................................................. 4
Údaje od městských částí k počtu osob bez domova a v bytové nouzi ......................................................................... 5
Sčítání osob bez domova v institucích ........................................................................................................................... 6
Populace osob v městských a komerčních ubytovnách ..............................................................................................10
Diskuse .........................................................................................................................................................................11
Počty a charakteristiky osob bez střechy .....................................................................................................................11
Diskuse .........................................................................................................................................................................13
Místa výskytu osob bez střechy ...................................................................................................................................14
Charakteristiky osob bez střechy .................................................................................................................................16
Další charakteristiky osob bez domova .......................................................................................................................19
Potřeby lidí bez domova ..................................................................................................................................................29
Potřeby osob bez domova na základě individuálních plánů uživatelů azylových domů pro jednotlivce....................29
Potřeby a možnost jejich naplnění ve vnímání lidí bez domova .................................................................................32
Potřeby spjaté s jednotlivými místy nocování .............................................................................................................34
Potřeba bezpečí ...........................................................................................................................................................43
Potřeba zajištění (dostatku) jídla, pití ..........................................................................................................................44
Potřeba zajištění hygieny, čistého oblečení ................................................................................................................44
Potřeba lékařské péče..................................................................................................................................................45
Potřeba srozumitelného poradenství, informovanosti, řešení problémů ...................................................................48
Potřeba finančního zajištění a práce ...........................................................................................................................50
Potřeba stabilního života a seberealizace ...................................................................................................................53
Shrnutí potřeb osob bez domova ................................................................................................................................54
Specifika potřeb uživatelů služby azylového domu pro matky s dětmi v tísni ............................................................54
Trajektorie lidí bez domova .............................................................................................................................................56
Denní trajektorie ..........................................................................................................................................................59
Trajektorie na základě administrativních dat ..............................................................................................................61
Mapování existujících služeb pro lidi bez domova ..........................................................................................................67
Kapacity sociálních služeb ............................................................................................................................................67
Azylové domy pro jednotlivce .....................................................................................................................................68
Pravidla služeb azylového domu pro jednotlivce ....................................................................................................70
Azylové domy pro matky/rodiny s dětmi v tísni ..........................................................................................................71
Pravidla služeb azylového domu pro matky/rodiny s dětmi v tísni: ........................................................................73

Nízkoprahová denní centra ..........................................................................................................................................74
Pravidla služeb nízkoprahových denních center .....................................................................................................74
Noclehárny ...................................................................................................................................................................75
Pravidla služeb noclehárny ......................................................................................................................................75
Terénní programy ........................................................................................................................................................76
Pravidla služeb terénní programy ............................................................................................................................76
Limity stávajících služeb ...................................................................................................................................................78
Prahovost a další identifikované limity sociálních služeb pro lidi bez domova ...........................................................78
Nízkoprahové služby ................................................................................................................................................78
Azylové domy pro jednotlivce .................................................................................................................................80
Sociální služby v širším kontextu .................................................................................................................................82
Umístění a materiálně-technický standard .............................................................................................................82
Úřad práce jako klíčová instituce pro řešení sociální situace lidí bez domova .......................................................83
Zdravotní systém......................................................................................................................................................84
„Úzká hrdla a bílá místa“ .............................................................................................................................................85
Odraz identifikovaných „bílých míst“ ve strategických dokumentech ....................................................................86
Úzká hrdla – slabiny systému ...................................................................................................................................87
Dopad nouzového stavu a opatření proti šíření nemoci Covid-19 na problematiku bezdomovectví a bezdomoveckou
populaci v Praze ...............................................................................................................................................................89
Koronavirová krize a její dopady očima poskytovatelů sociálních služeb ...................................................................90
Humanitární zařízení ....................................................................................................................................................91
Další zkušenosti lidí bez domova .................................................................................................................................93
Zdroje financování sociálních služeb ...............................................................................................................................95
Zdroje na úrovni hl. m. Prahy.......................................................................................................................................95
Zdroje na úrovni městských částí ................................................................................................................................96
Fondy zřizované Evropskou unií ..................................................................................................................................97
Další zdroje pro řešení problematiky bezdomovectví v Praze.........................................................................................98
Městské časti ...............................................................................................................................................................98
Další aktivity na podporu lidí bez domova realizované městskými částmi ...........................................................100
Postoje městských částí k problematice bezdomovectví ......................................................................................100
Další zdroje na straně poskytovatelů sociálních služeb .............................................................................................101
Další projekty, iniciativy a aktivity na podporu lidí bez domova ...............................................................................103
Rozvojový potenciál ...............................................................................................................................................106
Přílohy ............................................................................................................................................................................107
Zdroje .........................................................................................................................................................................107
Bližší informace k použitým výzkumným nástrojům .................................................................................................110
Dotazníkové šetření za využití metody RDS ..............................................................................................................110
Obsah dotazníku pro lidi bez domova .......................................................................................................................113
Sběr dat od institucí a organizací ...............................................................................................................................122

Obsah dotazníku pro městské části ...........................................................................................................................122
Obsah dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb pro lidi bez domova .............................................................125
Dotazník pro další instituce, v nichž bylo prováděno sčítání osob bez domova .......................................................128
Dotazník pro další organizace a iniciativy ..................................................................................................................129
Kvalitativní část výzkumu ...........................................................................................................................................130
Scénář hloubkového rozhovoru s lidmi bez domova .................................................................................................130
Scénář hloubkového rozhovoru s poskytovateli služeb ............................................................................................132
Fokusní skupina s uživatelkami služby azylového domu pro matky s dětmi v tísni ..................................................134

Executive Summary
V rámci tohoto výzkumu bylo zjištěno, že bezdomovectví a bytová nouze se týkají přibližně 20 000 obyvatel Prahy.
Z toho 3 900–4 900 tvoří osoby bez střechy (tedy nocující venku, v provizorních přístřešcích a v noclehárnách). Osob
bez bytu, tedy pobývajících v různých institucích a ubytovacích zařízeních, je přibližně 8 700. Zbytek, 7 000 osob, jsou
lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo mají nevyhovující bydlení.
Zkoumali jsme také různá znevýhodnění lidí bez domova (z kategorií bez střechy a bez bytu) – v tomto ohledu je
potřeba upozornit především na to, že značná část této populace (konkrétní podíly jsou vždy uvedeny u jednotlivých
subkategorií) trpí závažnými zdravotními znevýhodněními. Pouze 1/4 bezdomovecké populace má trvalé bydliště
v hl. m. Praze. Ty, kteří mají trvalé bydliště jinde, tento fakt znevýhodňuje zejména v přístupu k sociálním dávkám.
Přibližně 1/4 lidí bez domova v Praze také tvoří lidé jiné než české národnosti, v rámci této skupiny převažují Slováci.
U převážné části osob trvá jejich stav bezdomovectví nejméně několik let, někdy i mnoho let. Na základě dostupných
údajů o trajektoriích lidí bez domova lze konstatovat, že pouze menší část z nich (přibližně 1/4) opakovaně využívá
služby pražských azylových domů a nocleháren. Tento poznatek nelze interpretovat tak, že jednorázové využití
těchto služeb vede k vyřešení nepříznivé situace dotyčných, ale tak, že typičtější trajektorií je využívání celé škály
dalších možností nocování či ubytování (různé příbytky a squaty, ubytování u někoho, ubytovny, zaměstnání
s ubytováním, popř. využívání sociálních služeb jinde v ČR).
Terénní práce na tomto výzkumu probíhaly v letních měsících roku 2020, bylo tedy možné alespoň do jisté míry
hodnotit dopady jarní vlny epidemie Covid-19. 23 % dotázaných lidí bez domova uvedlo, že o bydlení přišli v roce
2020, 9 % pak dalo ztrátu bydlení do přímé souvislosti se společenskou situací způsobenou touto epidemií. Zástupci
větších nízkoprahových denních center potvrdili, že v poslední době zaznamenali nárůst počtu uživatelů služby. Na
základě těchto poznatků lze říci, že v důsledku epidemie a opatření proti jejímu šíření došlo k nárůstu počtu lidí bez
domova. V jarním období byly také hl. m. Prahou zřízeny humanitární ubytovny pro lidi bez domova v několika
hotelech a hostelech – v těchto zařízeních bylo v rámci tohoto výzkumu realizováno pozorování.
Hl. m. Praha má rozvinutý systém sociálních služeb, nicméně jak uživatelé sociálních služeb, tak jejich poskytovatelé
narážejí na různé limity, bariéry a problémy. Na základě toho byla identifikována tzv. bílá místa a úzká hrdla systému
pomoci lidem bez domova v řešení jejich nepříznivé situace.
Jako bílá místa, tedy oblasti službami nepokryté, lze označit chybějící doléčovací kapacity a absenci zařízení, které by
reagovaly na potřeby osob bez domova s omezenou soběstačností (kombinace služby sociální prevence a sociální
péče), s látkovými závislostmi a s duševním onemocněním. Potřebný je rovněž rozvoj tzv. street medicine, tedy
poskytování zdravotní péče v přirozeném prostředí osob. V neposlední řadě nejsou pokryty specifické potřeby cizinců
z řad lidí bez domova.
Jako úzká hrdla, tedy slabiny systému, byly identifikovány omezená dostupnost bydlení, akcent na prekérní formy
řešení bezdomovectví (tzn. způsoby řešení situace, které jsou dostupné nebo doporučované, jsou mnohdy nestabilní
či přechodné), chybějící návaznost mezi různými institucemi a systémy, akcent na kolektivní formy soužití (tzn.
prvotní formou podpory jsou typicky zařízení, v nichž je ubytován větší počet lidí bez domova), překážky pro vznik
nových sociálních služeb a dluhová situace lidí bez domova.
V rámci tohoto výzkumu jsme sekundárně zkoumali i to, jaké mají různé instituce přístup a možnosti relevantně
mapovat populaci osob bez domova a v bytové nouzi. Vyplynulo, že městské části nemají jasné způsoby zjišťování
informací o této populaci na svém území, u sociálních služeb jsou pak nedostatečně dostupná a robustní data
vypovídající o trajektoriích osob bez domova a o různých aspektech efektivity poskytování těchto služeb. Na obecné
úrovni lze proto doporučit zejména systematizaci mapování bezdomovectví a bytové nouze na úrovni městských
částí a také vytvoření sdíleného evidenčního systému pro sociální služby pro osoby bez přístřeší v Praze.
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Úvod
Tato výzkumná zpráva byla zpracována společností Median, s. r. o., pro Centrum sociálních služeb Praha, jako
součást projektu Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze.1
Smyslem této studie je podat ucelený obraz o situaci a povaze bezdomovectví v Praze, o populaci osob bez domova
stejně jako o aktivitách a systému, který má pomáhat lidem bez domova a řešit problematiku bezdomovectví. Studie
se proto opírá o různé zdroje informací a výzkumné metody. V rámci jednotlivých kapitol se pak do velké míry
snažíme provazovat poznatky z různých zdrojů.
V rámci tohoto projektu byly realizovány následující výzkumné aktivity:
•
•
•

•
•
•
•
•

1

Dotazníkové šetření realizované metodou Respondent-Driven Sampling (dále „RDS“), v rámci tohoto šetření
byly realizovány rozhovory s 397 lidmi bez domova.
Hloubkové rozhovory s lidmi bez domova, kterých bylo realizováno celkem 40.
Dotazníkové šetření formou webového formuláře (CAWI) – byly použity celkem 4 varianty dotazníku, a to
pro městské části, sociální služby pro lidi bez domova, další instituce, v nichž bylo provedeno sčítání osob bez
domova, a občanské a další inciativy zabývající se podporou lidí bez domova.
Hloubkové rozhovory s poskytovateli sociálních služeb pro lidi bez domova (12 rozhovorů) a s aktéry zřízení
tzv. humanitárních hotelů během jarní fáze opatření proti epidemii Covid-19 (7 rozhovorů).
Fokusní skupina s klientkami azylových domů pro matky s dětmi v tísni.
Pozorování v ulicích Prahy a v humanitárních hotelech v rozsahu 21 dní.
Desk research a obsahová analýza dokumentů a statistik administrativní povahy.
Analýza administrativních dat poskytnutých poskytovateli sociálních služeb.

https://www.csspraha.cz/koordinace-systemoveho-reseni-bezdomovectvi-v-praze
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Základní zjištění o velikosti populace
V rámci výzkumu jsme se snažili zmapovat velikost populace všech osob v Praze, které jsou buď ve stavu
bezdomovectví, nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení. Vycházíme přitom částečně z typologie ETHOS – Evropské
typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR.2 Těžiště celé analýzy je pak zaměřeno na zkoumání
situace osob v kategoriích „bez střechy“ a „bez bytu“.
Velikost některých subpopulací byla zjišťována více různými metodami, v tomto přehledu tedy uvádíme
nejspolehlivější údaj, který je k dispozici.
Tabulka č. 1: Přehled počtu osob bez domova a ohrožených ztrátou bydlení

Kategorie

Celkový počet
osob

Zdroj

Osoby bez střechy
Počet osob přespávajících venku a v noclehárnách

3 900–4 900

Extrapolace na základě
dotazníkového šetření –
zaokrouhleno

Osoby bez bytu
Počet osob v azylových domech

576

Sčítání v zařízeních

Počet osob bez domova v domovech se zvláštním režimem

38

Sčítání v zařízeních

Počet osob v ubytovnách zřizovaných městskou částí či hl. m.
Prahou

286

Městské části

Počet osob na komerčních ubytovnách

6 100

Městské části – přibližný údaj

Počet osob bez bydlení ve zdravotnických zařízeních

342

Sčítání v zařízeních

Počet osob bez bydlení ve vazebních věznicích

495

Sčítání v zařízeních

Počet osob bez bytu, přespávajících u přátel, známých apod.

600

Městské části – přibližný údaj

Humanitární zařízení

225

Sčítání v zařízeních
Zaokrouhleno

Osoby bez bytu celkem:

cca 8 700

Osoby v bytové nouzi
Počet osob akutně ohrožených ztrátou bydlení

2 350

Počet osob v nevyhovujícím bydlení

4 700

Osoby v bytové nouzi celkem:

Celkový počet osob (bez střechy, bez bytu,
v bytové nouzi):

cca 7 000

Městské části – přibližný údaj
Městské části – přibližný údaj
Zaokrouhleno

cca 19 600–20 600

Celkem bylo tedy zjištěno přibližně 3 900–4 900 osob bez střechy, 8 700 osob bez bytu a 7 000 osob v bytové nouzi
(ohrožených ztrátou bydlení či žijících v nevyhovujícím bydlení). Celkový počet osob v těchto situacích je pak
19 600–20 600. Tato tabulka slouží pro základní přehled o zjištěných údajích, ty údaje, u nichž je zřejmé, že jsou
přibližné, uvádíme zaokrouhlené. V následující části se pak věnujeme podrobněji každému ze zjištěných údajů,
včetně zvážení jeho spolehlivosti. Tam, kde je to možné, uvádíme porovnání s jinými dostupnými zdroji.

2

FEANTSA: ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR. Dostupné z:
https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf
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Mapování populace osob bez domova
Populace osob bez domova na území hl. m. Prahy byla mapována třemi způsoby – využitím znalostní báze městských
částí Prahy v rámci realizovaného dotazníkového šetření, provedením sčítání v institucích a dále dotazníkovým
šetřením, které umožňuje extrapolaci počtu osob bez střechy.
Významné sčítání osob bez domova v Praze bylo realizováno v roce 20103 (předtím byla realizována také sčítání
v letech 2004 a 2007). Tehdy byla velikost populace osob bez domova odhadnuta přibližně na 4 000 osob, z toho
3 300 osob byly osoby bez přístřeší, přespávající na veřejných prostranstvích, v azylových domech pak bylo sečteno
251 osob, v noclehárnách 154 osob a v dalších institucích 224 osob. V populaci lidí bez domova bylo tehdy zachyceno
78 % mužů a 22 % žen. Věkově byla nejvíce zastoupena kategorie osob ve věku 46–55 let (28 %), nejméně pak bylo
osob nad 65 let – pouhá 2 %. Toto sčítání bylo realizováno pomocí metod tzv. úplného sčítání (osoby v institucích)
a metodou zpětného záchytu (nebo capture-recapture, tato metoda byla použita pro zjištění velikosti populace osob
bez přístřeší).
Na celostátní úrovni proběhlo v roce 2011 v České republice sčítání lidu, domů a bytů, realizované Českým
statistickým úřadem. V rámci tohoto cenzu byli poprvé sčítáni také lidé bez domova, sčítání však probíhalo pouze
v rámci sociálních služeb pro lidi bez domova a roli sčítacích komisařů plnili zaměstnanci těchto služeb. V Praze bylo
tehdy takto zjištěno 1 156 osob.4
V roce 2015 pak realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí dotazníkové šetření směřované na obce, v němž byl
zjišťován i počet „nebydlících“ osob, tedy souhrnně osoby bez střechy a bez bytu. V hl. m. Praze bylo tehdy takto
městskými částmi identifikováno (resp. odhadnuto) 9 531 osob, z toho 25 % tvořily ženy, 3 % osoby ve věku do 18 let
a 26 % ve věku nad 65 let. Dále bylo odhadnuto 10 604 osob ohrožených ztrátou bydlení. 5
Za poslední dva roky pak můžeme odkázat hned na dvě studie, které mapovaly populaci osob v bytové nouzi,
vč. osob bez přístřeší, v celé ČR. Jedná se o Zprávu o vyloučení z bydlení za rok 2018,6 kterou publikovala Platforma
pro sociální bydlení ve spolupráci s organizací Lumos, druhým realizovaným šetřením je „Sčítání osob bez domova
v České republice v roce 2019 – Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS,“7
realizován Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Každá z těchto studií se opírala o jiné metodologické
postupy. Sčítání osob bez domova se opíralo o spolupráci s obcemi a zjištění počtu osob bez domova podle
čtyř možných scénářů (sčítání dle vlastní evidence, úplné sčítání v terénu, úplné sčítání v terénu a v nízkoprahových
službách a sčítání metodou capture-recapture – tato metoda byla použita u velkých měst, včetně Prahy). Ve Zprávě
o vyloučení z bydlení byla použita zejména data ze státních dávkových systémů a dalších externích zdrojů
v kombinaci s šetřením, které realizovali poskytovatelé sociálních služeb, zjištěné údaje jsou tedy založeny zejména
na extrapolačních postupech.
Při sčítání osob bez domova bylo zjištěno, že v Praze žije celkem 3 056 dospělých osob a 194 dětí bez domova. Počet
osob přespávajících venku a v noclehárnách byl určen na 2 075 osob, v azylových domech pak pobývalo v době
3

Šnajdrová, Zuzana, Holpuch, Petr: Sčítání bezdomovců na území hl. m. Prahy, závěrečná zpráva. Praha, 2010.
Český statistický úřad: Sčítání lidu, domů a bytů 2011; Výsledky sčítání bezdomovců. Informace dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/sldb/vysledky_scitani_bezdomovcu
5 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností, 2015.
Dostupné z:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Vyhodnoceni_pruzkumu_reseni_bezdomovectvi_v_obcich_s_rozsirenou_puso
bnosti.pdf/4ce1887e-1ae4-3878-de5c-8b86db69687f
6 Klusáček, Jan, Lesák, Vít a kol.: Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018. Praha, 2018. Dostupné z:
https://socialnibydleni.org/vysledky/vyrocni-zprava-o-vylouceni-z-bydleni-v-ceske-republice-za-rok-2018
7 Nešporová, Olga, Holpuch, Petr: Sčítání osob bez domova v České republice v roce 2019 – Kategorie bez střechy a vybrané
kategorie bez bytu podle typologie ETHOS. VÚPSV, v. v. i. Praha 2019.
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sčítání 482 dospělých osob a 191 dětí. Dále bylo zaznamenáno 25 osob v domech na půli cesty, 57 osob ve věznicích
a 419 dospělých osob v nemocnicích (+ 1 dítě).
Ve Zprávě o vyloučení z bydlení za rok 2018 je v hlavním městě Praze identifikováno celkem 9 810 domácností
v bytové nouzi, z toho je pak 540 rodin s dětmi a 9 270 bezdětných domácností. Oproti sčítání osob bez domova tato
zpráva pracuje i s kategoriemi osob na ubytovnách a v nevyhovujícím či přechodném bydlení, tedy zasahuje širší
okruh osob. Počet osob bez přístřeší v Praze byl v této studii extrapolován na základě údaje o počtu vyplacených
dávek příspěvku na živobytí na kontaktních pracovištích Úřadu práce v Praze osobám, u nichž je „forma užívání bytu“
označena „bez přístřeší“, „bez právního titulu“ a „nezjištěno“, a podílu osob bez přístřeší, které pobírají příspěvek na
živobytí, zjištěného v rámci šetření, které provedli poskytovatelé sociálních služeb. Tímto způsobem byl zjištěn počet
osob bez střechy 8 164, resp. 7 347 domácností.8 Dalších přibližně 2 500 jsou tedy domácnosti pobývající v azylových
domech, ubytovnách či v nevhodném nebo přechodném bydlení.
Jak je z výše zmíněných údajů patrné, výsledky jednotlivých šetření se liší, v některých případech i značně. To může
souviset částečně s časovým odstupem jednotlivých šetření, především ale se specifiky různých metod zjišťování.
Obecně lze říci, že metody přímého sčítání lidí bez přístřeší vedou spíše k nižším odhadům než metody extrapolace či
zjišťování od obcí/městských částí. Metody sčítání v institucích, ale i mezi obcemi (v našem případě městskými
částmi) jsou do velké míry závislé na ochotě a kapacitách daných institucí údaje přesně zjišťovat.
Pro získání co nejdetailnějších údajů o hlavním městě Praze jsme tedy použili kombinaci dotazníkového šetření mezi
městskými částmi hl. m. Prahy, sčítání osob v institucích a dále dotazníkové šetření mezi lidmi bez domova, kde byly
zahrnuty údaje, které umožňovaly extrapolaci. Pracujeme tedy s co možná nejaktuálnějšími dostupnými údaji, při
vědomí jejich limitů, které jsou dány absencí systematického mapování rozsahu bezdomovectví a bytové nouze.
Cílem provedeného šetření bylo nejen zjišťování počtu osob bez domova a v bytové nouzi, ale také zjišťování
přístupu různých subjektů k mapování bezdomovecké populace.

Údaje od městských částí k počtu osob bez domova a v bytové nouzi
Tabulka č. 2: Počty osob bez domova a v bytové nouzi zjištěné od městských částí
Kategorie
Počet osob přespávajících venku a v noclehárnách
Počet osob v azylových domech
Počet osob v domovech se zvláštním režimem
Počet osob v ubytovnách zřizovaných městskou částí či Prahou
Počet osob na komerčních ubytovnách
Počet osob bez bydlení ve zdravotnických zařízeních či výkonu trestu
Počet osob akutně ohrožených ztrátou bydlení
Počet osob v nevyhovujícím bydlení
Počet osob bez bytu, přespávajících u přátel, známých apod.
Celkem:

Celkový počet osob
1 340
645
287
286
6 118
1 085
2 340
4 662
594
17 357

Pozn.: tabulka uvádí prosté součty údajů, které sociální kurátoři uvedli v rámci dotazníkového šetření

Městské části evidují 1 340 osob bez přístřeší a v noclehárnách, v azylových domech pak 645 osob. Co se týče
ubytoven, městské části udaly dokonce 6 118 osob v komerčních ubytovnách, v ubytovnách zřizovaných městskou
částí nebo magistrátem („obecních ubytovnách“) pak bydlí 286 osob. Souhrnně ve zdravotnických zařízeních a ve
výkonu trestu udaly městské části 1 085 osob. Ohroženo ztrátou bydlení je na základě údajů od městských částí
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Pozn.: Tyto údaje byly upřesněny pro účely této zprávy autory Zprávy o vyloučení z bydlení v ČR za rok 2018.
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2 340 osob a poměrně vysoký je také počet osob v nevyhovujícím bydlení – 4 662 osob. 594 osob pak svou bytovou
situaci řeší přespáváním u přátel a známých.
Uvedené údaje městské části nejčastěji uváděly na základě různých způsobů zjištění – např. u osob přespávajících
venku a v noclehárnách převládala možnost šetření/průzkum (použito v 73 % případů). Naopak u počtu osob
v komerčních ubytovnách se stejným podílem vycházelo jak z expertního odhadu, tak z šetření/průzkumu (obojí ve
46 % případů). Například u počtu osob akutně ohrožených ztrátou bydlení se ve více než polovině případů vycházelo
z expertního odhadu (55 %), podobně jako u počtu osob v nevyhovujícím bydlení (v ostatních případech jak
z šetření/průzkumu, tak z evidence sociálního odboru).
Uvedené údaje se tedy vyznačují různou mírou přesnosti a do jisté míry záleží na tom, jak snadné nebo obtížné je pro
městské části údaj získat – např. u městských ubytoven je to v zásadě snadné, u kategorie osob ohrožených ztrátou
bydlení či v nevyhovujícím bydlení je to obtížnější, proto je častěji udáván expertní odhad.
V porovnání s údaji zjištěnými z jiných zdrojů lze říci, že podhodnocen je zejména údaj o počtu osob přespávajících
venku a v noclehárnách, což může souviset s tím, že sociální kurátoři spolupracují s těmi lidmi bez přístřeší, kteří mají
trvalé bydliště v dané městské části, ti, kdo mají trvalé bydliště mimo Prahu, mohou spolupracovat s kurátory
Prahy 1, do těchto údajů je však kurátoři Prahy 1 nezahrnuli, neboť otázka se vztahovala k místu skutečného pobytu.
Naopak vyšší, než podle sčítání v institucích, je počet osob bez domova, které podle městských částí pobývají
v domovech se zvláštním režimem – většina městských částí uvedla 0 nebo jen jednotky osob, Praha 10 pak
200 osob, a to na základě evidence sociálního odboru – z toho lze dovodit, že do této kategorie byli zařazeni všichni
uživatelé (nebo jejich výrazná většina) daného druhu služby na území Prahy 10.
V tomto šetření jsme záměrně ponechali městským částem určitou volnost v tom, jak budou údaje zjišťovat. Ukázala
se přitom nejednotnost přístupů městských částí, včetně nestejných kapacit sociálních kurátorů se zjišťování údajů
pro dotazníkové šetření věnovat. Je tedy nutné upozornit na to, že kromě neexistence jednotného systému
mapování bezdomovecké populace ani městské části nemají jasné způsoby evidence bezdomovecké populace.

Sčítání osob bez domova v institucích
S žádostí o vyplnění sčítacího formuláře byly osloveny pražské nemocnice, nemocnice následné péče, léčebny
dlouhodobě nemocných, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Vazební věznice Pankrác a Ruzyně a dále domovy se
zvláštním režimem a rovněž aktuálně provozované tzv. humanitární hotely, zřízené během nouzového stavu na jaře
2020. Azylové domy a noclehárny byly se sčítacím formulářem osloveny rovněž, ale v těchto případech byl sčítací
formulář součástí rozsáhlejšího dotazníku, který mapoval fungování těchto služeb.
Rozhodný den, k němuž byly instituce požádány o provedení sčítání, byl stanoven na 6. srpna, respektive noc z 6. na
7. srpna. Oslovené instituce byly požádány, aby údaje uvedly primárně na základě vlastní metodiky, kterou objasní na
konci formuláře. Pokud daná instituce nemá vlastní metodiku, pak byla požádána, aby člověka bez domova
definovala jako toho, kdo v dané instituci zůstává déle z důvodu absence bydlení, v případě věznic pak jako toho, kdo
po propuštění nemá možnost bydlení. Kromě počtu osob byla ve formuláři zkoumána také genderová struktura,
věkové skupiny, podíl osob se zdravotním znevýhodněním, jiné než české národnosti a s trvalým bydlištěm mimo
Prahu.
Sčítací formulář v podobě elektronického dotazníku byl rozeslán do celkem 13 pražských nemocnic, jedné nemocnice
následné péče, 4 léčeben dlouhodobě nemocných a PN Bohnice, 16 registrovaných sociálních služeb domova se
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zvláštním režimem (provozovaných příspěvkovými nebo neziskovými organizacemi) a dále 4 humanitárních hotelů
a 1 krizové ubytovny pro lidi bez domova. Odpověď se nepodařilo získat pouze od 3 nemocnic.
Tabulka č. 3: Počty a charakteristiky osob ve zdravotnických zařízeních

Celkový
počet
osob

Typ zdravotnického zařízení

Léčebny dlouhodobě nemocných
Nemocnice
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Nemocnice následné péče
Celkem:

22
61
259
0
342

Muži

Ženy

18–29
let

30–59
let

60
a více
let

61 %
88 %
63 %

39 %
12 %
37 %

0%
8%
17 %

4%
63 %
58 %

96 %
29 %
25 %

Podíl lidí,
Podíl lidí, Podíl lidí
kteří měli
kteří byli s trvalým
závažné
jiné než
bydlištěm
zdravotní
české
mimo
znevýhodnění
národnosti
Prahu
či oslabení
45 %
35 %
76 %

0%
1%
8%

1%
18 %
31 %

Ve zdravotnických zařízeních bylo celkem sečteno 342 osob bez domova, což je o něco méně, než bylo zjištěno ve
sčítání osob bez domova v roce 2019 (tam se jednalo o 420 lidí). Největší část těchto lidí představují hospitalizovaní
v Psychiatrické nemocnici Bohnice (259 osob), v nemocnicích bylo dále sečteno 61 osob (pokud bychom udělali
jednoduchou extrapolaci na základě průměrného počtu za jednotlivé nemocnice, bylo by to za nemocnice, které
dotazník nevyplnily, ještě o 18 osob více), v LDN 22 osob. V běžných nemocnicích početně jasně převažují muži nad
ženami (88 % vs. 12 %), v LDN a Psychiatrické nemocnici Bohnice pak více než 1/3 osob bez domova tvoří ženy (u LDN
39 %, v PNB 37 %). Zatímco v PNB a běžných nemocnicích dominují lidé středního věku 30–59 let (58 %, resp. 63 %),
v LDN je výrazná převaha osob v seniorském věku – 96 %. Podíl lidí se závažným zdravotním znevýhodněním bylo pro
zdravotnická zařízení nejspíše obtížné určit, protože větší část nemocnic nechala kolonku nevyplněnou, další pak
vzhledem k typu zařízení vypisovali, že podíl je 100 %. Výraznější podíly osob bez domova jiné národnosti a s trvalým
bydlištěm mimo Prahu má Psychiatrická nemocnice Bohnice (8 % a 31 %). Údaje zdravotnická zařízení nejčastěji
uvedla na základě dobré znalosti sociální situace osob, nebo s využitím kombinace možných způsobů zjišťování.
Tabulka č. 4: Počty a charakteristiky osob ve vazebních věznicích

Vazební věznice

Celkový
počet
osob

Muži

Ženy

18–29
let

30–59
let

60
a více
let

495

88 %

12 %

18 %

80 %

2%

Podíl lidí,
Podíl lidí, Podíl lidí
kteří měli
kteří byli s trvalým
závažné
jiné než
bydlištěm
zdravotní
české
mimo
znevýhodnění
národnosti
Prahu
či oslabení
neuvedeno

14 %

48 %

Ve vazebních věznicích bylo sečteno celkem 495 osob bez domova. Tento údaj je v podstatě 10x vyšší než údaj
zjištěný při sčítání osob bez domova v roce 2019, výzkumníci proto telefonicky ověřovali správnost tohoto údaje
a ten byl potvrzen jako správný.9 Údaj byl zjištěn kombinací dvou způsobů – jednak tím, že osoba při nástupu
dobrovolně sdělila, že je osobou bez domova, jednak porovnáním duplicitních adres s adresami krajských úřadů,
městských úřadů a obecních úřadů (kde mohou mít osoby bez domova hlášeno trvalé bydliště).
V této populaci výrazně převažují muži nad ženami (88 % vs. 12 %) a rovněž také dominují lidé středního věku, kteří
tvoří 80 %. 14 % osob je jiné než české národnosti a 48 % má trvalé bydliště mimo Prahu.
9

Údaj byl poskytnut i ověřen vedoucí oddělení Centrální evidence vězněných osob GŘVS.
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Tabulka č. 5: Počty a charakteristiky osob v domovech se zvláštním režimem
Celkový
počet
osob

Muži

Ženy

38

9%

91 %

Domovy se zvláštním režimem

18–29 let 30–59 let
0%

0%

60 a více
let
100 %

V domovech se zvláštním režimem bylo sečteno 38 osob bez domova, a to pouze ve 4 zařízeních, ostatní uvedli
0 osob. Zjišťování počtu osob bez domova v DZR se ukázalo být poněkud matoucím pro poskytovatele služeb, neboť,
jak plyne z informací, které výzkumníkům telefonicky sdělovali, se v jejich zařízeních jedná o osoby s výrazně
sníženou soběstačností, u nichž není pravděpodobné, že by někdy opět mohly bydlet samostatně v běžném bydlení,
a pobyt ve službě DZR má pro ně trvalý charakter.
Mezi takto sečtenými osobami výrazně dominují ženy (91 %) a všechny osoby jsou v seniorském věku. Poskytovatelé
ve výrazné většině případů uvedli, že údaj byl sdělen na základě dobré znalosti sociální situace osob.
Uvedený nízký počet osob odráží pak zejména výše popsanou dosavadní normu, kdy bylo umísťování do Domovů se
zvláštním režimem vnímáno jako trvalé, což nicméně neodpovídá současným snahám o transformaci
(deinstitucionalizaci) těchto služeb. I v této oblasti by tedy bylo vhodné zavést nový způsob zjišťování a evidence
bytových potřeb uživatelů tohoto druhu služby.
Tabulka č. 6: Počty a charakteristiky osob v zařízeních humanitárního charakteru

Typ zdravotnického zařízení

Humanitární hotely
Krizová ubytovna Michle II
Celkem:

Celkový
počet
osob

204
21
225

Muži

Ženy

18–29
let

30–59
let

60
a více
let

70 %
62 %

30 %
38 %

5%
0%

61 %
62 %

33 %
38 %

Podíl lidí,
Podíl lidí, Podíl lidí
kteří měli
kteří byli s trvalým
závažné
jiné než
bydlištěm
zdravotní
české
mimo
znevýhodnění
národnosti
Prahu
či oslabení
37 %
24 %

20 %
14 %

63 %
52 %

Sčítání probíhalo také v tzv. humanitárních hotelech, tedy zařízeních, která vznikla během nouzového stavu
způsobeného pandemií nemoci Covid-19 na jaře 2020. V době sčítání už byla v provozu pouze 4 zařízení. Do sčítání
se zapojila také nově vzniklá krizová ubytovna Michle II. Všechna tato zařízení zřizuje Centrum sociálních služeb
Praha.
V humanitárních hotelech bylo sečteno 204 osob, na krizové ubytovně pak 21 osob. V obou případech převažují muži
nad ženami (70 % a 62 % vs. 30 % a 38 %), jeden z humanitárních hotelů je určen výhradně pro ženy. Převažují osoby
ve středním věku (61 % a 62 %), třetinu však tvoří senioři (33 % a 38 %). Více než třetina (37 %) osob v humanitárních
hotelech má zdravotní znevýhodnění či oslabení, 20 % je jiné než české národnosti a 63 % má trvalé bydliště mimo
Prahu. Na krizové ubytovně jsou tyto podíly poněkud nižší.
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Tabulka č. 7: Počty a charakteristiky osob v azylových domech a v noclehárnách

Typ služby

Podíl lidí,
Podíl lidí, Podíl lidí
kteří měli
Celkový
60
kteří byli s trvalým
Do 18–29 30–59
závažné
počet Muži Ženy Děti
a více
jiné než bydlištěm
18 let
let
let
zdravotní
osob:
let
české
mimo
znevýhodnění
národnosti Prahu
či oslabení

Azylové domy
pro
matky/rodiny
s dětmi v tísni

284

9%

Azylové domy
pro jednotlivce

292

Noclehárny

95

Celkem

671

39 % 52 % 54 %

14 %

29 %

2%

15 %

8%

17 %

73 % 27 %

4%

58 %

38 %

51 %

2%

36%

78 % 22 %

6%

72 %

22 %

25 %

6%

65 %

V azylových domech a noclehárnách bylo sečteno celkem 671 osob, z toho 284 osob v azylových domech pro
matky/rodiny s dětmi v tísni, kde 9 % osob představovali dospělí muži, 39 % dospělé ženy a 52 % představují nezletilé
děti. Nezletilé osoby pak celkem představují 54 % osob – mohou zde být i nezletilí rodiče. Největší podíl dospělých
lidí pak představují osoby středního věku (29 %), mladí lidé představují 14 % a 2 % pak osoby seniorského věku. Podíl
lidí se zdravotním znevýhodněním (15 %) a trvalým bydlištěm mimo Prahu (17 %) je tu nižší než u ostatních dvou
služeb, naopak osob jiné národnosti je tu o něco více – 8 %.
V azylových domech pro jednotlivce bylo sečteno 292 osob, z toho 73 % mužů a 27 % žen. Lidé ve středním věku
představují 58 %, lidé v seniorském věku pak 38 %, pouze 4 % pak představují mladí lidé. Polovina osob pak má
zdravotní znevýhodnění (51 %), třetina má trvalé bydliště mimo Prahu (36 %) a pouze 2 % jsou osoby jiné než české
národnosti.
V noclehárně v den sčítání přenocovalo 95 osob – oproti azylovým domům pro jednotlivce je tu větší podíl mužů
(78 %) a větší podíl lidí ve středním věku (72 %) oproti lidem v seniorském věku (22 %). Dále je tu menší podíl osob
zdravotně znevýhodněných (25 %), ale větší podíl osob jiné než české národnosti (6 %) a s trvalým bydlištěm mimo
Prahu (65 %).
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Populace osob v městských a komerčních ubytovnách
Velikost populace osob bez bytu, obývajících obecní a komerční ubytovny, byla zjišťována skrze dotazování
městských částí, které mapovaly (či měly zmapovány) ubytovny v dané městské části a počty osob, které je obývají.10
Tabulka č. 8: Počty lidí v ubytovnách v jednotlivých městských částech
Počet osob
v ubytovnách
zřizovaných
městskou částí
či Prahou
Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 14
Praha 15
Praha 16
Praha 17
Praha 18
Praha 19
Praha 20
Praha 21
Praha 22
Celkem:

33
0
33
40
0
11
0
0
0
152
0
0
0
10
0
0
7
0
0
0
0
0
286

Podíl v rámci
Prahy

12 %
0%
12 %
14 %
0%
4%
0%
0%
0%
53 %
0%
0%
0%
3%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%

Počet osob
v komerčních
ubytovnách

0
60
426
15 (65)
113
46
44
300
900
800
50
9
50
1 938
5
285
336
500
0
214
7
20
6 118

Podíl v rámci
Prahy

0%
1%
7%
0%
2%
1%
1%
5%
15 %
13 %
1%
0%
1%
32 %
0%
5%
5%
8%
0%
3%
0%
0%

Dle dodaných podkladů od jednotlivých městských částí se na území hl. m. Prahy nachází celkem 89 ubytoven. Z toho
14 provozují městské části (Praha 1, Praha 3, Praha 4, Praha 6, Praha 10, Praha 14 a Praha 17) nebo magistrát.
Zbylých 75 ubytoven je komerčních a nacházejí se na Praze 2–22, vyjma Prahy 19. Magistrát hlavního města Prahy
také mapuje komerční ubytovny (vychází přitom z kombinace dat od městských částí a úřadů práce), dle
poskytnutých údajů je v Praze až 135 ubytoven schválených pro výplatu sociálních dávek a dále 95 dalších ubytoven,
kam výplata dávek možná není, celkově jde tedy přibližně o 230 zařízení. Z toho je tedy zjevné, že městské části
v rámci dotazníkového šetření uvedly pouze část existujících ubytoven.
Městské části evidují nebo mají zmapováno, že na jejich území přebývá dohromady 6 404 osob bez domova
v ubytovnách, v městských ubytovnách pak 286 a v komerčních 6 118. Daná čísla byla pracovníky městských částí
uvedena přibližně ve stejné míře na základě expertního odhadu a šetření/průzkumu.
Z komerčních ubytoven se nejvíce osob bez domova nachází v ubytovnách na Praze 14 (1 938, tedy skoro třetina
z celkového uvedeného počtu 6 118 osob v komerčních ubytovnách) – tento vysoký počet byl uveden na základě
10

Kompletní přehled zařízení je přílohou této zprávy.
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šetření/průzkumu, dle dostupných údajů MHMP je na území této městské části 9 ubytoven, jedna z nich má však
kapacitu 1 500 lůžek. Vysoké počty jsou dále zejména na Praze 9 (900 osob) a na Praze 10 (800 osob).
Jako podhodnocené se pak jeví údaje z Prahy 4 a Prahy 15, které uvedly 15, resp. 5 osob bez domova v komerčních
ubytovnách, na Praze 4 se přitom nachází dle údajů MHMP minimálně 11 ubytoven a na Praze 15 pak minimálně 10,
pravděpodobný je tedy vyšší počet. V rámci údajů za konkrétní ubytovny pak Praha 4 uvedla 65 osob ve dvou
ubytovnách.

Diskuse
Zjišťování počtu osob bez domova v ubytovnách je komplikované z několika důvodů. Městské části byly požádány,
aby určily počet osob bez domova v komerčních ubytovnách, minimálně některé však vědomě do sčítání zařadily
i „sezónní“ či „zahraniční“ dělníky. Situace těchto osob i dlouhodobost a charakter jejich pobytu mohou být různé,
nicméně obecně nelze vytyčit jasnou hranici mezi touto skupinou a skupinou lidí bez domova ve smyslu lidí majících
za sebou bezdomoveckou historii. Pokud např. dělník nemá bydlení jinde v ČR nebo v zahraničí, v obou případech jde
z hlediska typologie ETHOS o osoby bez bytu (typ 3.2 – přechodná ubytovna).
Jako vhodný způsob mapování ubytoven by se pak jevila evidence úřadu práce, nicméně toto je komplikováno právě
existencí „schválených“ a „neschválených“ ubytoven, kdy se stává obtížným mapovat ty ubytovny, které pro výplatu
sociálních dávek nejsou schváleny.
Jak už bylo řečeno, v datech od městských částí nejsou zmapovány všechny ubytovny, které eviduje MHMP, údaj
6 118 osob tedy může být podhodnocen. Jako spolehlivější se však jeví údaje o jednotlivých zařízeních (ubytovnách),
které městské části rovněž uváděly.11

Počty a charakteristiky osob bez střechy
Určení počtu osob bez střechy, tedy lidí bez domova, kteří nepobývají v žádné instituci, ubytovně ani bytě, ale nocují
buď na veřejných prostranstvích, nebo v různých typech provizorních přístřešků, stanech, squatech či
v zahrádkářských koloniích, chatách, boudách, maringotkách, popř. dalších typech staveb neurčených k obývání či
k trvalému bydlení, se jeví jako nejsložitější. Důvodem může být i značná pestrost forem, jakou tento způsob života
může nabývat, stejně jako různá míra zjevnosti situace daného člověka.
Pro účely této studie bylo realizováno dotazníkové šetření metodou Respondent-driven sampling, kde je
předpokladem, že pokud se podaří dosáhnout ekvilibria vzorku (tedy struktura souboru se s pokračujícím
dotazováním již nemění), pak je možné daný vzorek považovat za nezkreslený obraz populace.12
Podrobnější informace k použité metodě a sběru dat jsou uvedeny v přílohové části této zprávy.
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Tyto údaje jsou zpracovány v samostatném dokumentu.
Tato metoda byla v ČR poprvé použita v rámci projektu Hobohemia (http://hobohemia.soc.cas.cz), vedeného v Sociologickém
ústavu AV ČR, v. v. i., více o použití této metody pro zkoumání populace lidí bez domova viz Daňková, Hana, Bernard, Josef,
Vašát, Petr: Využití metody Respondent-driven Sampling u populace lidí bez domova: základní principy, aplikace a praktická
doporučení. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2019, Vol. 55, No. 2: 189–214. Sociologický ústav AV ČR, Praha,
2019.
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Graf č. 9: Struktura míst nocování podle dotazníkového šetření (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

Podíly míst nocování, na nichž se struktura ustálila, jsou 6 % osob v azylových domech, 8 % v noclehárnách, 3 %
v městských ubytovnách, 1 % v komerčních ubytovnách, 5 % v humanitárních ubytovnách (hotelech), 65 % osob pak
uvedlo, že nocuje venku, ve stanu či ve squatu, a 4 % pak, že v provizorním přístřešku, chatě, boudě či zahrádkářské
kolonii. 6 % dotázaných uvedlo, že přespávají u známých či přátel v bytě, a 2 % uvedla možnost „jinde“.
Tato struktura odráží několik specifik odpovídání lidí bez domova. Jednak si můžeme povšimnout, že podíl osob,
které odpověděly, že přespávají v noclehárnách, přesahuje reálný počet osob, které mohou tuto službu každou noc
využít na základě jejích kapacit (připomeňme, že v noclehárnách bylo v rámci sčítání sečteno 95 osob). Noclehárna,
která je ambulantní službou a nabízí zpravidla pouze jednorázové přespání, byla tedy uvedena i lidmi, kteří na ní
přespávají pouze občas, což často vyplynulo z neformálních rozhovorů vedených během a po dotazování. Byly
i případy, že na dotazování přišli dva spolu žijící lidé a každý z nich uvedl jiné místo nocování – např. jeden
noclehárnu, druhý provizorní přístřešek, a když na tento rozpor byli dotázáni, uvedli, že do noclehárny jdou, jen
pokud mají peníze. Tento údaj je tedy potřeba chápat v kontextu reálií každodenního života těchto lidí.
Kategorie „venku, ve stanu, ve squatu“ a „v provizorním přístřešku, chatě, boudě, v zahrádkářské kolonii“ byly
v dotazníku rozlišeny, protože mohou být spjaty s odlišným způsobem života lidí bez domova, nicméně během
dotazování bylo pro respondenty obtížné mezi oběma kategoriemi rozlišovat, v další analýze tedy budeme pracovat
s oběma kategoriemi nejčastěji sloučeně (jako s jednou kategorií).
Populaci osob žijících v komerčních ubytovnách se v rámci tohoto dotazníkového šetření v podstatě nepodařilo
zasáhnout, což je dáno pravděpodobně tím, že tito lidé jsou méně nebo vůbec v kontaktu s ostatní populací lidí bez
domova, popř. nevnímají sami sebe jako osoby bez domova, a tak nemají motivaci zúčastnit se dotazníkového
šetření. Obdobně také v našem souboru není obsažena populace matek/rodin s dětmi v azylových domech.
Ještě jednou zopakujme, že při sčítání osob bez domova v roce 2019 byl v Praze zjištěn počet 2 075 osob bez střechy,
ve Zprávě o vyloučení z bydlení za rok 2018 pak 8 164 osob, tedy téměř 4x více osob. Městské části uvedly celkem
1 340 osob, tedy ještě méně, než bylo sečteno v rámci sčítání osob bez domova.
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Z datového souboru lze počet osob bez střechy extrapolovat dvojím způsobem: jednak na základě poměru osob
v azylových domech pro jednotlivce k osobám, které jsou bez střechy, jednak na základě podílu osob bez střechy,
které jsou aktuálně příjemci příspěvku na živobytí. Jak počet osob v azylových domech pro jednotlivce, tak počet
osob, které jsou příjemci dané dávky, a zároveň jsou osobami bez přístřeší na území Prahy, jsou přesně zjistitelnými
údaji.
Pokud v azylových domech pro jednotlivce ke sčítacímu dni 6. 8. pobývalo 292 osob (data poskytnutá poskytovateli
těchto služeb), a toto představovalo 5,8 % populace osob bez domova, pak 65 % představuje 3 272 osob žijících
venku, ve stanu nebo ve squatu, 8,3 % lidí nocujících aspoň občas v noclehárně 418 osob a 4 % v provizorních
přístřešcích 201 osob. Celkem se pak jedná o 3 891 osob bez střechy.
Tabulka č. 10: Extrapolace počtu osob bez střechy

Místo nocování
Azylový dům
Noclehárna (aspoň občas)
Venku, ve stanu, ve squatu
V provizorním přístřešku, chatě, boudě,
v zahrádkářské kolonii

Podíl
v datovém Počet osob
souboru,
v%*
5,8
292
8,3
418
65
3 272

Celkem osob bez střechy

4

Způsob zjištění
Sečteno
Extrapolováno
Extrapolováno

201

Extrapolováno

3 891

Součet kategorií noclehárna, venku
a v provizorním přístřešku

*Kvůli větší přesnosti počítáme v procentech i s desetinnými místy.

V rámci datového souboru dále 11,1 % osob bez střechy (ti, kteří se zařadili do kategorií „noclehárna“, „venku“
a „v provizorním přístřešku“) uvedlo, že aktuálně pobírají dávku příspěvku na živobytí. Dle informací poskytnutých
Ministerstvem práce a sociálních věcí (Oddělením statistiky a centrálního reportingu) bylo v červenci 2020 538 dávek
příspěvku na živobytí v Praze vyplaceno osobám v kategorii „bez přístřeší“. Na základě toho lze extrapolovat počet
4 847 osob bez střechy.

Diskuse
Na základě zmiňovaných dříve realizovaných studií se odhad možného počtu osob bez střechy v Praze diametrálně
lišil, od cca 2 100 osob do 8 200 osob. Sčítání metodou capture-recapture je zavedenou metodou pro zjišťování
počtu osob bez domova ve větších městech, nicméně se opírá o terénní šetření, které přirozeně může narážet jednak
na kapacitní omezení (počet sčítacích komisařů), jednak na fakt, že terénní šetření se z logiky věci může orientovat
pouze na osoby, jejich bezdomovectví má zjevnou podobu (vzhled člověka, jeho způsob trávení času ve veřejném
prostoru, popř. ochota přiznat se k bezdomovectví). Toto může přispívat k tomu, že výsledek je oproti realitě
podhodnocen.
Extrapolace na základě počtu osob, které pobírají příspěvek na živobytí, se jeví jako vhodná metoda, nicméně je
možné, že výsledek ve Zprávě o vyloučení z bydlení za rok 2018 byl nadhodnocen započítáním osob, resp. příspěvků
na živobytí v kategoriích „bez přístřeší“, „bez právního titulu“ a „nezjištěno“. Pro účely této zprávy byl zvolen
konzervativnější přístup – výpočet pouze na základě kategorie „bez přístřeší“. Při šetření mezi poskytovateli
sociálních služeb tehdy bylo zjištěno, že příspěvek na živobytí pobírá 11 % osob bez střechy, v našem dotazníkovém
13

šetření to bylo přesně 11,1 %, což je v podstatě shodný výsledek, takže lze tento údaj považovat za poměrně
spolehlivý.
Náš odhad počítá vždy s jedním „tvrdým údajem“ a s jedním „měkkým“, který byl získán v rámci dotazníkového
šetření, relevance obou údajů je tedy srovnatelná, s tím, že oba výsledky se od sebe liší přibližně o 1 000 osob. Lze
tedy pracovat s odhadem, že v Praze v současnosti žije přibližně 3 900–4 900 osob bez střechy.

Místa výskytu osob bez střechy
Ke zjištění rozložení osob bez střechy v městských částech byla použita komparace hned dvou vlastních a jednoho
poskytnutého datového zdroje – údaje z CAWI dotazování městských částí, údaje z dotazníkového šetření mezi lidmi
bez domova (CAPI) a poskytnutá dílčí data ze sčítání osob bez domova v roce 2019. Tyto údaje doplňujeme také
o údaje z pravidelného mapování nocležišť realizovaného městskou policií.
Tabulka č. 11: Rozložení osob bez střechy v jednotlivých městských částech

MČ

Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 14
Praha 15
Praha 16
Praha 17
Praha 18
Praha 19
Praha 20
Praha 21
Praha 22

Údaje z CAWI
Údaje Praha
dotazování
MČ odhady13
MČ
2%
1%
4%
7%
12 %
6%
4%
22 %
7%
15 %
1%
3%
0%
6%
3%
0%
2%
2%
0%
1%
0%
1%

13 %
2%
6%
9%
8%
12 %
7%
13 %
3%
9%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
1%

Údaje z CAPI
dotazování –
pouze lidé
bez střechy
17 %
2%
4%
6%
12 %
11 %
9%
18 %
9%
2%
3%
0%
2%
1%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Údaje, které vyplývají z těchto tří zdrojů, se na různých místech rozcházejí, avšak lze vysledovat určité obecnější
principy. Zejména lze říci, že většina osob bez střechy se zdržuje v širším centru Prahy, tedy v městských částech
1–10, v ostatních částech Prahy jsou to spíše jednotky procent.
Jeden z nejvyšších, nebo i nejvyšší podíl osob bez střechy připadá na Prahu 1, která je, dle vyjádření jednoho
z poskytovatelů služeb v hloubkovém rozhovoru, specifická tím, že jsou tu lidé bez domova koncentrovaní přes den,
13

Údaje k odhadům počtu osob bez střechy byly dodány pracovníky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, jedná se o data
získaná v rámci výzkumu Sčítání osob bez domova v České republice v roce 2019.
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ale nocovat chodí většinou na jiná, vhodnější místa. Výraznější podíl lidí bez střechy pak podle všech tří zdrojů
pobývá na Praze 5, 6 a 8, o něco málo méně pak na Praze 7 a 9.
Městská policie také každého půl roku sčítá osoby bez střechy na jejich nocležištích. Přitom se zaměřuje na tzv.
„zjevné bezdomovce“, tedy jsou sečteny osoby, které viditelně nocují na veřejném prostranství, popř. osoby,
o jejichž nocležišti strážníci městské policie dlouhodobě vědí.
K 30. 6. 202014 takto bylo sečteno 809 osob, k 31. 12. 2019 899 osob a v polovině roku 2019 bylo takto sečteno
943 osob.
Tabulka č. 12: Podíly osob bez střechy zjištěné během sčítání „Výskyt bezdomovců v hl. m. Praze“ (30. 6. 2020)

MČ
Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 14
Praha 15

Podíl osob bez
střechy
10 %
0%
7%
3%
9%
5%
6%
9%
30 %
5%
3%
5%
4%
2%
2%

Největší počet osob bez střechy byl tedy zjištěn na Praze 9 a představuje celých 30 % sečtených osob, další výraznější
podíly jsou na Praze 1, 5 a 8, v ostatních městských částech jsou podíly nižší a i zde vidíme, že na MČ mimo širší
centrum připadají pouze nižší jednotky procent.
Nejvýraznější rozpor vidíme v tomto ohledu u Prahy 9, na kterou připadá dle ostatních zdrojů dat výrazně menší
podíl osob, než na základě této mapy městské policie. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví, že tato městská
část skýtá místa vhodná k nocování a dny pak lidé tráví (a své záležitosti řeší) v jiných městských částech.
Na základě aktuálních dat bylo mezi sečtenými osobami 76 % mužů a 24 % žen, 37 % mělo poslední bydliště v Praze
a 63 % mimo Prahu, 78 % bylo české národnosti a 22 % jiné než české národnosti.
Mezi zimním a letním sčítáním došlo k zásadním událostem, které tuto populaci ovlivnily, a sice nouzovým opatřením
kvůli epidemii nemoci Covid-19 a následnému přesunu části lidí bez domova do humanitárních zařízení. Při
porovnání obou map vidíme, že rozložení nocležišť se z celopražského pohledu výrazně nezměnilo, nicméně
v některých oblastech je jich méně.
Místa noclehu a výskytu osob bez domova monitorují rovněž sociální služby – terénní programy. Dle informací
poskytnutých během hloubkového rozhovoru pracovníci těchto služeb tato místa mapují, pravidelně na ně docházejí,
14

Mapa „Výskyt bezdomovců v hl. m. Praze“ ve svých posledních 3 aktualizacích byla pro účely projektu poskytnuta Městskou
policií hl. m. Prahy.
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kontaktují osoby, které se na těchto místech nacházejí, a to i opakovaně, případně vyhodnocují, zda je dané místo
stále využíváno jako nocležiště. Údaje o těchto místech však terénní programy neposkytují, neboť z hlediska
bezpečnosti a zájmů osob bez střechy není žádoucí přitahovat k těmto místům pozornost veřejnosti či jiných
subjektů.

Charakteristiky osob bez střechy
V této části budou představeny základní charakteristiky (genderové rozdělení, věkové skupiny, trvalé bydliště,
národnost a zdravotní znevýhodnění) skupiny osob bez střechy tak, jak byly zachyceny v dotazníkovém šetření
realizovaném metodou RDS pro skupinu osob, které uvedly, že přespávají „venku, ve stanu, ve squatu“ nebo
„v provizorním přístřešku, chatě, boudě, v zahrádkářské kolonii“ (osoby, které uvedly, že přespávají v noclehárnách,
pak analyzujeme společně s azylovými domy, avšak výsledky pro tuto sekci jsou v podstatě totožné, i pokud
započítáme respondenty, kteří uvedli noclehárny).
Graf č. 13: Podíl mužů a žen (N=274)

Graf zobrazuje údaje v %

Ženy představují 16% podíl osob bez střechy, muži pak 84%. Toto zjištění se poněkud odlišuje od výsledku zjištěného
při sčítání osob bez domova v roce 2019, kde ženy přespávající „venku“ tvořily 20 %.15 Tento rozdíl může být
způsoben použitím rozdílných způsobů zjišťování, může však být také způsoben změnami v bezdomovecké populaci
v důsledku dění v souvislosti s pandemií – Covid-19 (ubytování osob v humanitárních zařízeních, kde je větší podíl
žen, ztráta bydlení dalších osob).

15

Holpuch, Petr: Výstupy ze sčítání osob bez domova v Praze v roce 2019. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha,
nedatováno.
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Graf č. 14: Věkové skupiny (N=274)

Graf zobrazuje údaje v %

84 % tvoří osoby ve věku 31–60 let, osob v seniorském věku je pak 7 %, osob do 30 let 10 %. Tento výsledek je rovněž
poněkud odchylný od výsledků sčítání osob bez domova u skupiny osob nad 60 let, kde tato skupina tvořila 16 %.
Podíl mladých lidí je naopak srovnatelný – ve sčítání to bylo 9 %. Rozdíl lze přičítat podobným faktorům, jaké byly
popsány u genderového rozložení.
Graf č. 15: Trvalé bydliště (N=274)

Graf zobrazuje údaje v %

Podle zjištění má pouze 23 % hlášeno trvalé bydliště v Praze, 53 % pak mimo Prahu. 25 % pak nedokázalo odpovědět
či uvedlo, že nemá trvalé bydliště v Praze nikde hlášeno.
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Graf č. 16: Národnost (N=274)

Graf zobrazuje údaje v %

73 % osob bez střechy uvedlo, že jsou české národnosti, 18 % pak uvedlo slovenskou národnost a 9 % jinou
národnost. V mapování provedeném městskou policií bylo české národnosti 78 % osob bez přístřeší, ostatní jiné
národnosti bez bližší specifikace.16
Graf č. 17: Zdravotní znevýhodnění (N=274)

Graf zobrazuje údaje v %

60 % osob bez střechy odpovědělo, že jejich zdravotní stav je dobrý, 31 % udalo drobné až středně vážné zdravotní
problémy a 10 % pak závažné zdravotní problémy. Pro srovnání, v dotazníkovém šetření17 provedeném v rámci
sčítání osob bez domova 2019 hodnotilo svůj zdravotní stav jako velmi špatný 12 % lidí přespávajících venku a 28 %
jej pak hodnotilo jako spíše špatný. V tomto ohledu jsou tedy oba výsledky srovnatelné.

16

Otázka byla formulovaná s použitím pojmu národnost, neboť v celém dotazníku jsme pracovali především se sebedefiničními
kategoriemi. Je však velmi pravděpodobné, že uvedený údaj vypovídá i o státní příslušnosti těchto osob.
17 Nešporová, Olga, Holpuch, Petr: Dílčí výsledky kvantitativního Výzkumu populace osob bez domova (VPOD 2019).
VÚPSV, v. v. i., 2019.
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Další charakteristiky osob bez domova
V této kapitole budou rozebrány další charakteristiky osob bez domova žijících v Praze, tak jak byly zjištěny během
provedeného dotazníkového šetření, v celku i s přihlédnutím k charakteristikám jednotlivých podskupin. Zjištění
vztahující se k potřebám těchto osob budou rozebrány v příslušné sekci druhé části této zprávy.
Graf č. 18: Ztráta bydlení/první ztráta bydlení (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

12 % respondentů sdělilo, že o bydlení poprvé přišlo v letošním roce, další pětina (21 %) pak v letech 2017–2019
a 16 % pak v období 2014–2016. 14 % osob přišlo o bydlení v období ekonomické krize, tedy v letech 2009–2013,
19 % pak ještě dříve, v letech 2000–2018. 15 % pak přišlo o bydlení poprvé před více než 20 lety.
Když se podíváme na rozdíly v jednotlivých kategoriích, vidíme, že v roce 1999 a dříve přišlo o bydlení 41 % osob ve
věku 61 a více let. Mladší lidé (do 30 let) pak častěji udávali roky 2009–2016, celkem 63 %.
Graf č. 19: Poslední ztráta bydlení (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %
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Třetina (32 %) respondentů sdělila, že o bydlení přišli opakovaně, proto jsme se v dotazníku doptávali i na to, kdy
došlo k poslední ztrátě bydlení (u těch, kteří odpověděli, že o bydlení přišli jen jednou, je údaj poslední ztráty bydlení
totožný s první ztrátou bydlení).
Z těchto údajů vyplývá, že 23 % osob, tedy téměř 1/4 osob bez domova, o bydlení přišlo v tomto roce. Největší část
osob pak mezi léty 2017 a 2019 – 29 %. Necelá polovina (46 %) je pak ve stavu bezdomovectví již 4 a více let, 22 %
pak více než 12 let.
27 % osob ve věku 61 a více let je ve stavu bezdomovectví již od roku 1999 nebo déle, tedy více než 20 let, naopak
méně jsou zastoupeni mezi těmi, kdo o bydlení přišli letos (14 %) či mezi lety 2017–2019 (14 %).
Graf č. 20: Poslední místo bydliště (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

Poslední bydliště v Praze mělo pouze 27 % respondentů, 54 % pak pobývalo v jiných krajích České republiky a 20 %
v zahraničí. Lidé bez domova nejčastěji přišli do Prahy z Moravskoslezského (11 %) a Ústeckého (9 %) kraje, větší
podíl má také geograficky blízký Středočeský kraj (8 %). Nejmenší podíly mají pak Kraj Vysočina, Zlínský, Olomoucký
či Jihočeský a Královéhradecký.
Ženy výrazně častěji bydlely před ztrátou bydlení v Praze (48 %).
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Graf č. 21: Místo trvalého bydliště (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

Výše popsanému rozložení posledního místa bydliště odpovídá i místo trvalého bydliště, kde 52 % odpovědělo, že má
trvalé bydliště mimo Prahu, 27 % v Praze a 21 % nevědělo nebo uvedlo, že nikde v ČR.
Mezi ženami však mělo trvalé bydliště v Praze hlášeno 46 %, podobně také lidé ve věku 61 a více let jsou častěji
hlášeni v Praze (36 %). Trvalé bydliště v Praze je také častější u těch, kdo jsou ubytováni v azylových domech (48 %) či
v jiných typech ubytování (36 %).
Ti, kdo uvedli trvalé bydliště v Praze, nejčastěji uváděli Prahu 9 (14 %), Prahu 5 (13 %), Prahu 4 (12 %), Prahu 8 (12 %)
a Prahu 3 (9 %), dále Prahy 1, 6, a 7 (po 8 %) a Prahu 10 (6 %). Ostatní městské části jsou v řádech nízkých jednotek
procent, či je žádný z respondentů neoznačil.
Graf č. 22: Region trvalého bydliště mimo Prahu (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %
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Trvalým bydlištěm spadá největší podíl osob bez domova do Středočeského kraje (18 %), Moravskoslezského kraje
(18 %) a do Ústeckého kraje (17%). V ostatních krajích jsou menší podíly, nejmenší podíly pak připadají na ostatní
moravské kraje.
Jak podle místa pobytu, tak podle trvalého bydliště lze dovodit, že ze Středočeského, Ústeckého
a Moravskoslezského kraje přichází do Prahy největší podíly lidí bez domova, nicméně v menší míře přecházejí lidé
z celé republiky. Sčítání osob bez domova v roce 2019 přišlo se zjištěním, že čím větší je daná obec, tím vyšší počet
osob bez domova na 1 000 obyvatel v ní žije.18 To naznačuje, že „stahování“ lidí bez domova do větších obcí je
nejspíše běžným jevem.
Tento fenomén byl v hloubkových rozhovorech konzultován také s jedním z expertů na problematiku, který
pojmenoval dvě roviny příčin, proč lidé, kteří ztratili bydlení, přicházejí do Prahy.
První rovinou jsou příležitosti, které Praha jako ekonomické centrum republiky skýtá, druhou rovinou může být také
absence či nedostatek služeb, které by napomohly řešení situace dotyčného v místě nebo okolí bydliště, kde se volba
Prahy jeví jako logická vzhledem k rozvinutému systému služeb (v tomto ohledu ale přesto nelze předpokládat, že by
příchozí měli přesnější povědomí o nabídce těchto služeb).19
Graf č. 23: Národnost (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

76 % respondentů se přihlásilo k české národnosti, 17 % pak ke slovenské a 7 % uvedlo, že jsou jiné národnosti, a to
nejčastěji polské, a dále také lotyšské či bulharské, dále se jednalo o jednotlivce z Litvy, Běloruska, Maďarska, Ruska
a Ukrajiny.

18

Nešporová, Olga, Holpuch, Petr: Sčítání osob bez domova v České republice v roce 2019 – Kategorie bez střechy a vybrané
kategorie bez bytu podle typologie ETHOS. VÚPSV, v. v. i. Praha 2019. Str. 23.
19 Tyto obecně popsané roviny by bylo vhodné v dalším výzkumu dále zkoumat a ověřovat s ohledem na specifický geografický
kontext Prahy.
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Graf č. 24: Vzdělání (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

V populaci osob bez domova v Praze jsou nejvíce zastoupeni lidé se středoškolským vzděláním bez maturity (45 %),
dále lidé se základním vzděláním (30 %). Maturitu má pětina z nich (21 %) a vysokoškolské vzdělání pak 3 %.
U žen je vyšší podíl jak základního vzdělání (43 %), tak vzdělání vysokoškolského (6 %). Základní vzdělání je také časté
u mladých lidí do 30 let – 55 %. Dalším zajímavým zjištěním je, že v azylových domech a noclehárnách je vyšší podíl
lidí se základním (45 %) a středoškolským vzděláním bez maturity (39 %), naopak v ostatních formách ubytování jsou
častější vyšší stupně vzdělání – středoškolské vzdělání s maturitou má 27 % osob a 8 % pak má vysokoškolské
vzdělání.
Graf č. 25: Rodinný stav (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

Většina osob bez domova jsou lidé svobodní (58 %), druhý největší podíl tvoří lidé rozvedení (32 %). 7 % tvoří ženatí
muži a vdané ženy (popř. osoby v registrovaném partnerství), 3 % jsou vdovy a vdovci.
Rozdíly mezi podskupinami jsou patrné zejména z hlediska životního cyklu – mezi mladými lidmi do 30 let výrazně
převažují lidé svobodní (92 %), mezi lidmi nad 61 let pak lidé rozvedení (55 %).
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Graf č. 26: Aktuální způsob soužití (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

59 % lidí bez domova deklarovalo, že žijí sami, 19 % pak, že žijí buď s partnerem/partnerkou, manželem/manželkou
a s přáteli.
V tomto případě je podstatný zejména genderový rozdíl – 51 % žen odpovědělo, že žijí s partnerem/partnerkou,
oproti pouze 31 % žen, které žijí samy. Menší podíl z nich také žije s přáteli (12 %). Život s partnerem/partnerkou je
typičtější u mladých lidí (32 %), stejně jako život s přáteli (34 %). Partnerský život je naopak vzácnější je u lidí
v seniorském věku (2 %) – tito lidé žijí v 84 % sami. Jako žijící sami se také častěji označili lidé využívající azylové domy
a noclehárny (79 %).
Graf č. 27: Sociální kapitál (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %
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Pro zjištění velikosti sociálního kapitálu lidí bez domova jsme se ptali, kolik mají ve svém okolí lidí, na které se mohou
obrátit v případě, že mají nějaké problémy, s prosbou o pomoc, a to ze své rodiny, z řad lidí, kteří mají běžné bydlení,
a z řad lidí bez domova. Pouze 1/3 osob bez domova má takové kontakty ve většinové společnosti (rodině či
ostatních lidech), většinou se pak jedná jen o jednoho nebo dva lidi (25 %, resp. 22 %) a 8 %, resp. 7 % má 3–5
takových osob.
Osoby z řad lidí bez domova, na něž se může obrátit, má pak necelá polovina dotázaných. Nejčastěji se také jedná jen
o jednoho nebo dva lidi (21 %) či 3–5 osob (16 %), 10 % má pak 6 a více takových osob.
Ve vztahu ke všem třem skupinám platí, že více kontaktů mají mladší lidé, starší lidé naopak častěji odpovídají, že
nikoho takového nemají. Poněkud více kontaktů udávají také ženy oproti mužům.
Graf č. 28: Velikost sociální sítě (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

Kromě počtu lidí, na které se mohou obrátit o pomoc, jsme se ptali také na to, kolik lidí bez domova dotyční znají
(s upřesněním, že se s nimi např. pozdraví, znají jméno apod.). Vidíme, že 30 % lidí bez domova zná dokonce více než
30 osob bez domova, dalších 42 % zná pak od 6 do 30 osob a pouze 7 % nezná žádné takové osoby. Potvrzuje se tedy
představa, že mezi lidmi bez domova je typická tzv. slabá vazba, a vztahy důvěry a vzájemné pomoci jsou vzácnější.
Pouze 2 % těch, kdo využívají azylové domy a noclehárny, neznají žádnou další osobu bez domova, u lidí využívajících
ostatní druhy ubytování je pak tento podíl větší, 10 %.
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Graf č. 29: Konzumace alkoholu a drog (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

31 % dotázaných uvedlo, že alkohol konzumují na denní bázi, skoro stejně velká skupina (29 %) pak uvedla, že alkohol
nekonzumuje vůbec, zbylých 40 % pak tvoří „občasní pijáci“, nicméně polovina z nich pije alkohol několikrát týdně.
Naopak těch, kdo neužívají drogy, je výrazná většina, 75 %, na denní bázi je pak užívá 10 % lidí bez domova, dalších
5 % pak několikrát týdně.
Lidé v seniorském věku mají větší tendenci neužívat ani alkohol (52 %), ani drogy (96 %), alkohol pak častěji
nekonzumují také ženy – 43 %. Oproti těm, kdo jsou ubytováni v azylových domech, noclehárnách či v jiných typech
ubytování, alkohol častěji denně konzumují lidé bez střechy (37 %).
Tyto poznatky srovnejme ještě s výsledky výzkumu osob bez domova 2019 – v něm 16 % osob bez domova uvedlo, že
alkohol pijí denně a jsou na něm závislí, 18 % rovněž, že alkohol konzumují denně, ale za závislé se nepovažují, 43 %
popíjí alkohol pouze občas a 23 % alkohol nepije vůbec. Výsledky lze tedy považovat za srovnatelné, s tím, že
v našem vzorku je poněkud méně denních konzumentů a poněkud více těch, kdo alkohol nekonzumují vůbec.
V tomto šetření se rovněž prokázal výše zmíněný rozdíl mezi osobami bez střechy a těmi, kdo mají nějaký druh
ubytování, v tom smyslu, že ubytovaní konzumují alkohol v menší míře. Co se týče užívání drog, na pravidelné
týdenní bázi dle tohoto šetření konzumuje 12 % osob bez domova konopné drogy a 6 % pervitin, ostatní drogy měly
jen velmi nízké zastoupení.20

20

Nešporová, Olga, Holpuch, Petr: Dílčí výsledky kvantitativního výzkumu populace osob bez domova (VPOD 2019). VÚPSV,
v. v. i., 2019.
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LGBT identita u osob bez domova
Respondenti byli rovněž dotázáni, zda se sami identifikují jako gay/lesba nebo transgender osoba, s možnostmi
odpovědět ano, ne či nechci odpovědět, bližší specifikace po nich vzhledem k citlivosti tématu nebyla vyžadována.
Jako LGBT se takto identifikovalo 8 % dotázaných. Častěji se takto zařadili mladí lidé (13 %), ale také senioři (11 %).
Vyšší podíl těchto lidí je také v azylových domech a v noclehárnách (14 %) a v ostatních typech ubytování (12 %).
Z respondentů s trvalým bydlištěm v Praze se takto zařadilo 15 % dotázaných.
Několik respondentů, kteří se takto identifikovali, bylo výzkumníky osloveno s žádostí o účast v hloubkových
rozhovorech. Celkem se jednalo o 4 hloubkové rozhovory: 3 s gayi a jeden s transgender osobou.
Setkali jsme se např. s případem nepřijetí vlastní rodinou, kdy sourozenci (kromě jedné sestry) nepřijali
homosexualitu svého bratra. Zároveň dle jeho subjektivního vnímání je i jeho stávající situace složitější, neboť nežije
život ve standardním vzorci škola-práce-rodina jako jeho sourozenci.
R: „No oni nejsou podobně, oni jsou v lepší pozici jako. Oni mají všechno, protože já jsem… takhle, aby jste byla
v obrazu, oni jsou orientovaný jinak a já jsem taky orientovanej jinak. Oni jsou na ženský a já jsem na chlapy. A takhle
oni jsou v pohodě a všechno, oni se vyučili, rodinu mají a doteď oni žijou úplně v pohodě. Ale ta jedna ségra jak jsem
chtěl, že jsem ve spojení, tak ta je taková jako solidní jako… jako taková, jak se to řekne… jako pochopí to.“ (resp. č. 4)
S vlastním negativním zážitkem se nám svěřil další respondent, který na ulici zažil napadení a pokus o znásilnění.
R: „Stalo se mi, že jsem šel ven… a najednou slyším: Hele buzerant, pojďte… no a ošukal… já nevím, jak to mám
vysvětlit… já jsem se bránil. No, nepovedlo se mu to. Naštěstí tam byli policajti, šli kolem…“ (resp. č. 11)
I přestože dle jeho názoru je vliv homosexuality konkrétně na jeho situaci bez domova nulový, ve svém okolí zažil
případ, kdy z důvodu přiznání se k opačné orientaci byl jeho známý rodinou odvržen a skončil na ulici. Sám pak
deklaruje, že s posměšky a opovržením se také setkal.
R: „Někteří lidé to odsuzují, někteří to berou v pohodě, tak nějak… Pracoval jsem v Tescu, tak jsem řekl, že jsem gay,
tak nějaká část to vzala, některý mě nenáviděli… ale většinou to byli chlapy, který to nenáviděli…“ (resp. č. 11)
I další respondent se setkal s nepřijetím během pobytu ve výchovném zařízení.
T: „A myslíte, že vám to (sexuální orientace) obecně nějak přitěžuje… zažil jste nějakou diskriminaci?“ R: „Jo, ve
výchovném ústavu…“ (resp. č. 18)
Zároveň z rozhovoru vyplývá, že kvůli rozchodu rodičů, předchozímu živení se prostitucí a nestabilním vlastním
vztahům nedisponuje zázemím osob, na které by se mohl obrátit.
R: „Ne, protože jsem byl u toho přítele a myslel jsem si, že je to normální vztah… jenomže on, rok a půl jsme byli
spolu… a on si našel jiného…“ (resp. č. 18)
Poslední dotázanou z hlediska aspektu LGBT byla transgender osoba, která prošla několikaletou terapií a následnou
změnou pohlaví. V životě se setkala s nepochopením u okolí i vlastní rodiny.
V: „No a takže se necítíte bezpečně a ještě třeba v té souvislosti máte nějaký negativní zkušenosti z ulice ještě
v souvislosti s tím, že jste teda transsexuální.“ R: „No samozřejmě, s tím mám neustále. To jsou pořád nějaký ataky,
kdy říkají, ty seš nějakej divnej chlap. Pořád mi říkají, že jsem chlap, i když dělám všechno proto, abych teda, nevím,
ne to… ale vždycky když řeknu to nižším hlasem, tak já bych chtěla mluvit takovýmhle způsobem jako nějaká holčička,
ale já jsem takovej být nechtěla, protože když pak pracujete se zvukem, tak třeba potřebujete někam, prosím tě
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posuň mi to tam někde‘, tak mně by takovejhle hlásek byl k ničemu… pracovat, rozumíte mi. A jak na to ještě jinak,
nechala jsem si svoje jméno, který jsem jenom uvedla jako ženský, do ženského, takže nejsem Jiří (pozn: jméno je
smyšlené), ale jsem Jiřina, aby všichni ty moji známý z tý branže mě vzali. A ty mě vzali. Takže v týhletý branži já ty lidi
znám a oni znají mě a problémy nemám. Ovšem s běžnou populací ten problém mám a dá se říct, že i ty lidi jsou
dneska daleko méně inteligentnější, protože ta celková atmosféra toho celého Československa je daleko horší, než
bylo před tím.“
R: „Ještě existuje nějaká další rodina taková ta širší. To jsou ty tetičky nebo strýčkové, ale to jsou divný lidi. Protože
oni mají problém s transsexualitou a s tím, že jsem se změnila na ženu. Oni mně dokonce zakázali, že tam za nima
nesmím chodit jako v ženském, že tam musím přijít jako muž. A s takovýma lidma jsem se přestala stýkat. Léta se
s nima neznám a nechci s nima nic vědět, protože jsou to divný lidi.“ (resp. č. 20)

Na základě výpovědí našich respondentů se tedy mohou LGBT lidé bez domova potýkat s problémy jako:
• rodinné konflikty z důvodu menšinové sexuální orientace (odvrácení se zbylé části původní rodiny, absence
nebo ztráta partnera, resp. rodiny)
• napadení, pokus o znásilnění
• nepřijetí, diskriminace, posměšky, urážky
• nestabilní či patologický partnerský vztah (zde ale není jasně pojmenovatelná souvislost s menšinovou
identitou, neboť podobné problémy se objevují i v heterosexuálních vztazích)
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Potřeby lidí bez domova
Jako podklad pro analýzu potřeb osob bez domova bylo provedeno 40 hloubkových rozhovorů na území hlavního
města Prahy a analyzováno 57 individuálních plánů, které jsme získali od 3 institucí. Dále v této části vycházíme z dat
z dotazníkového šetření mezi lidmi bez domova, které bylo v rámci tohoto projektu realizováno.

Potřeby osob bez domova na základě individuálních plánů uživatelů azylových domů pro jednotlivce
Individuální plány jsou dokumenty, které vytvářejí sociální pracovníci ve spolupráci s uživateli služby. Ti v nich
definují cíle, jichž chtějí v rámci využívání sociální služby dosáhnout. Obsah individuálních plánů tedy reflektuje do
jisté míry subjektivně definované potřeby dotyčného, odráží však také institucionální nastavení služby azylového
domu a předpoklady o potřebách uživatelů – např. jedním z cílů musí být nalezení vhodného bydlení. Na základě
analýzy vzorku 57 individuálních plánů (IP) se ukázalo, že se uživatelům sociálních služeb ve větší míře daří naplňovat
zejména krátkodobé či dílčí cíle, což souvisí i s faktem, že pokud by uživatel služby na vytyčených cílech nepracoval
nebo nespolupracoval, byl by mu pobyt v azylovém domě ukončen. Klíčovou otázkou pro popis efektivity služby je
pak zejména to, kam uživatelé z azylových domů odcházejí, což je podrobněji popsáno v kapitole Mapování
stávajících sociálních služeb.
V rámci analýzy byly poskytnuty podklady konkrétních individuálních plánů za rok 2019 a dosavadní část roku 2020
od tří organizací: Arcidiecézní charita Praha, K srdci klíč a Naděje. Centrum sociálních služeb Praha pak poskytlo
individuální plány stažené ze systému eQuip, které mají povahu kvantitativních dat. Konkrétní cíle uživatelů
sociálních služeb by se daly rozdělit na dva typy: krátkodobé, které se klientům většinou daří do další konzultace
v rámci vyhodnocení individuálního plánu plnit, a dále dlouhodobé, které se jim v průběhu roku buď podaří, nebo
nepodaří naplnit, nebo se jejich plnění protahuje. Krátkodobé cíle mohou, ale nemusejí být součástí dlouhodobých
cílů (ve smyslu kroků, které postupně vedou k dosažení dlouhodobého cíle).
Konkrétní cíle a potřeby uživatelů lze rozdělit do následujících kategorií, které uvádíme v pořadí podle četnosti,
s jakou se v individuálních plánech vyskytují:21
a) Nalezení návazného bydlení, ubytování či vhodné pobytové služby
Nejčastější dlouhodobé cíle uživatelů azylových domů souvisí s bytovou otázkou, tedy s potřebou nalézt nebo si
zajistit bydlení. Většina uživatelů azylových domů si jako cíl stanovuje buď nalezení samostatného bydlení, ať už
v pronájmu v komerčním bydlení nebo v sociálním bydlení, ubytování na ubytovně, nebo si dává za cíl nalezení
vhodného pobytového zařízení (domov pro seniory, chráněné bydlení apod.). Tyto potřeby a cíle jsou často
dlouhodobé, jelikož uživatelé naráží na různé, nejčastěji byrokratické, překážky (při podávání žádostí a jednání
s úřady, zapisování do pořadníků), zajištění návazného bydlení se tak řeší v průběhu celého pobytu v azylovém domě.
V individuálních plánech jsou zdokumentovány i případy, kdy se proces získání bydlení během celého roku přes
veškerou snahu v podstatě nijak neposunul. Týká se to zpravidla obecních a magistrátních bytů, což je také
nejčastější typ bydlení, který je v individuálních plánech stanovován jako cíl. Od potřeby nalézt si bydlení se odvíjí
řada krátkodobých cílů, které sociální pracovníci uživatelům zadávají a pravidelně je vyhodnocují. Mezi tyto cíle patří
např. podat samotnou žádost, napsat na konkrétní úřady či je navštívit, nebo navštívit realitní kancelář. Tyto dílčí cíle
se uživatelům ve velké míře plnit daří.

21

Během komunikace s poskytovateli sociálních služeb o poskytnutí anonymizovaných individuálních plánů pro analýzu se
ukazovalo, že individuální plány, i přes anonymizaci, považují za interní a citlivý materiál, a někteří je proto neposkytli vůbec,
CSSP a Arcidiecézní charita Praha pak pouze ve formě zestručněné na obecné informace. Z toho důvodu není možné individuální
plány analyzovat detailnějším způsobem, než zde uvádíme, ani kvantifikovat podíl splněných dlouhodobých cílů.
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b) Práce a finance
Dalším typickým cílem stanoveným v individuálních plánech je udržení, nebo častěji nalezení vhodného pracovního
místa. Dle zdokumentovaných případů si uživatelé dokáží nalézt brigády na méně kvalifikovaných pozicích, často na
dohodu o provedení práce, např. práce na pokladně, ve skladu, vrátný, hlídač parkoviště apod. Dále to také mohou
být neplacené dobrovolnické práce (jeden klient uvedl, že chodí dobrovolně bez nároku na výdělek pomáhat
seniorům) nebo docházení na rekvalifikační kurzy. Sociální pracovníci jedné služby pak pravidelně nabízejí klientům
v rámci individuálního plánování tzv. papírkovou brigádu, což je možnost přivýdělku v rámci úklidu veřejných
prostranství a kolem stanovišť tříděného odpadu (službu provozuje daná organizace ve spolupráci s městskou částí).
Při hledání stálejšího zaměstnání může být pro uživatele určitě prospěšné využití internetových portálů s nabídkou
zaměstnání, k čemuž ale mají klienti azylových domů omezený přístup – jednak protože ve velké míře neovládají
základní počítačovou gramotnost, dále pak nemají přístup k samotnému PC. I s tím jim mohou sociální pracovníci
pomoci nabídkou rekvalifikačních kurzů nebo společného hledání na internetu v rámci konzultace.
Kromě cíle nalezení zaměstnání je druhou klíčovou oblastí zajištění příjmu. O sociální dávky uživatelé často žádají až
po nástupu do služby a potřebují v tomto procesu intenzivní podporu sociálního pracovníka. Nejčastěji pak uživatelé
žádají o dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) nebo také o invalidní důchod.
Pokud je vyřizování dávek s úřadem práce složitější a dochází ke komplikacím, sociální pracovníci s úřadem
komunikují i napřímo. Cíle spojené s vyřizováním dávek se uživatelům obecně daří zdárně plnit, případné komplikace
ale mohou nastat na straně úřadu práce.
c) Zdraví
V dlouhodobých cílech mají uživatelé často stanoveno obecně zlepšení svého zdravotního stavu. V rámci
individuálních plánů pak plní nejčastěji krátkodobé cíle, jako je návštěva lékaře, krevní odběry, nechat si vyšetřit zrak,
návštěva psychiatra nebo zajít si k zubaři. V případě, že mají uživatelé problém se k lékaři dostavit, je tento úkol
stanovován opakovaně. Sociální pracovníci podporují uživatele v plnění těchto cílů zprostředkováváním kontaktů
a adres příslušných lékařů a zdravotnických zařízení, popř. i zajištěním doprovodu.
Druhou oblastí související se zdravím, která se v individuálních plánech objevovala, bylo zlepšení návyků spjatých
s osobní hygienou. Z hodnocení individuálních plánů vyplynulo, že tuto oblast dotyční řeší jen krátce po konzultaci se
sociálním pracovníkem, kde jsou na tuto věc upozorněni.
d) Vyřizování úředních záležitostí
Součástí individuálních plánů jsou také konkrétní, krátkodobé cíle, jako je zejména obstarávání různých úředních
záležitostí, např. zhotovení a výdeje dokladů při ztrátě občanského průkazu či karty pojištěnce nebo zhotovení
potravinářského průkazu. Podpora sociálního pracovníka pak spočívá v asistenci se sháněním příslušných kontaktů
nebo dokonce dodání adres příslušných úřadů i s mapou, jak se na místo dostanou, popřípadě i s doprovodem.
e) Řešení dluhové situace
Další časté potřeby se u klientů azylových domů týkají dluhů, a to pokud sami chtějí řešit dluhovou situaci. První krok
je zjistit přesnou výši dluhů, v individuálních plánech se nejčastěji objevovaly zmínky o dluzích u dopravního podniku,
u zdravotních pojišťoven nebo na České správě sociálního zabezpečení. Po splnění tohoto cíle dávají sociální
pracovníci uživatelům doporučení, jak dále situaci řešit. Navrhují možnosti pravidelných splátek dluhů, ať už
strháváním z důchodu nebo platu, dále pak odkazují na specializované dluhové poradny.
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f)

Zlepšování kompetencí

V individuálních plánech mohou být také vytyčeny cíle zlepšování kompetencí, zejm. počítačové gramotnosti
(spočívající např. v absolvování rekvalifikačního kurzu, vyhledávání pracovních nabídek na internetu v rámci
konzultace se sociálním pracovníkem) a často pak také finanční gramotnosti, kdy je cílem zlepšení schopnosti
hospodařit s penězi – konkrétní aktivitou je pak např. sestavování osobního rozpočtu s podporu sociálního
pracovníka.
g) Další potřeby
V individuálních plánech se někdy objevují také další, specifické potřeby – je to nejčastěji oblast mezilidských vztahů
a řešení vztahových problémů. Kromě obnovování či udržování kontaktů s rodinnými příslušníky je to např. udržování
pravidelného kontaktu s opatrovnicemi.
Dále to jsou aktivity ve volném čase, objevuje se cíl smysluplného trávení volného času. V konkrétních případech se
objevily např. cíle navštěvovat členy církevního sboru a pravidelné docházení do komunitního centra Husova sboru,
sestavování a barvení plastových modelů, snaha naučit se s PC (absolvování kurzů zajištěných příslušným AD) nebo
sebevzdělávání v oblasti historie a antropologie.
Tabulka č. 30: Cíle definované v individuálních plánech – data CSSP
Cíl individuálního plánu
lidé mají dostatek informací a možností, jak se starat o své
zdraví, a dostatek pomůcek, jak minimalizovat negativní
dopady nemocí anebo zdravotních postižení
lidé mají možnost bydlet podle své volby
lidé mají dostatečné hmotné zabezpečení (dostatečné příjmy
na živobytí)
lidé mají placené zaměstnání
lidé se o něco nebo někoho sami starají
lidé mají základní vědomí o svých právech a povinnostech
(právní vědomí) a s tím související odpovědnosti
lidé používají různé služby v místě, kde žijí
lidé mají podporu při naplňování svých práv a oprávněných
zájmů
lidé mají aktivní vztahy s rodinou anebo přáteli, kolegy,
sousedy
lidé mají běžný přístup k lékařské péči
lidé využívají služeb zaměstnanosti nebo jiných podpůrných
služeb při přípravě na práci a při hledání zaměstnání
lidé plánují svůj život podle svých hodnot a na základě
informací, svoje plány pak naplňují
lidé jsou samostatní a soběstační, jak je to možné

Procenta
75 %
52 %
39 %
23 %
16 %
15 %
5%
3%
1%
1%
0,4 %
0,4 %
0,4 %

Dle kvantitativních dat poskytnutých CSSP má 75 % uživatelů azylových domů definovaný cíl týkající se oblasti „lidé
mají dostatek informací a možností, jak se starat o své zdraví, a dostatek pomůcek, jak minimalizovat negativní
dopady nemocí anebo zdravotních postižení“. Druhou nejvíce zastoupenou dimenzí, která je uvedena u 52 %
uživatelů, jsou cíle spjaté s bydlením („lidé mají možnost bydlet podle své volby“). Další dva typy cílů z hlediska
zastoupení se oba týkají financí. Samotné finanční zabezpečení („lidé mají dostatečné hmotné zabezpečení,
dostatečné příjmy na živobytí“) obsahuje 39 % individuálních plánů, placené zaměstnání („lidé mají placené
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zaměstnání“) 23 % plánů. 16 % uživatelů má v plánu uvedenu oblast „lidé se o něco nebo o někoho starají“, 15 % má
pak cíle ohledně základního vědomí o svých právech a povinnostech, a s tím související odpovědností. Zbývající cíle
se pak v zastoupení pohybují do 5 % a týkají se využívání služeb, naplňování práv, aktivních vztahů s rodinnými
příslušníky a přáteli, využívání podpůrných služeb při přípravě na práci nebo plánování života podle vlastních hodnot.
Vzhledem k tomu, že frekvence jednotlivých cílů neodpovídají očekávaným hodnotám, resp. jsou podhodnoceny, ani
zjištěním z ostatních poskytnutých individuálních plánů22 bohužel nelze hodnotit datovou kvalitu souboru
poskytnutého z databázových dat CSSP jako dobrou. Důvodem je s největší pravděpodobností nesystematické
zanášení těchto údajů do systému. Uvedená data se týkají 254 osob.
Jak už bylo zmíněno, kromě potřeb lidí bez domova odrážejí individuální plány služeb také institucionální nastavení
a očekávání. Z toho důvodu není vhodné omezit se při zkoumání potřeb lidí bez domova pouze na tento materiál
administrativní povahy.

Potřeby a možnost jejich naplnění ve vnímání lidí bez domova
V této části podrobněji rozebereme potřeby lidí bez domova tak, jak je sami definovali v rámci dotazníkového šetření
a během hloubkových rozhovorů, včetně obtíží, na které narážejí při snaze naplnit tyto potřeby. Otázky byly
pokládány s výzvou k popsání vlastní zkušenosti respondenta. V kvalitativní analýze se snažíme pokrýt spektrum
sdělených zkušeností a zároveň také upozornit na důležité (systémové) aspekty, s ohledem na snahu o identifikaci
překážek k naplnění potřeb se více soustředíme na negativa. K zjištěným závěrům jsou pro lepší dokreslení uváděny
přímé citace respondentů.
V rámci dotazníkového šetření byla respondentům položena otázka: „Které z následujících věcí si myslíte, že by vám
mohly v tuto chvíli nejvíce pomoci ke zlepšení vaší životní situace nebo k tomu, co byste chtěl/a ve svém životě
změnit?“ – s možností vybrat nejvíce 3 možnosti z nabídky nebo také vypsat vlastní odpověď. V nabídce odpovědí
jsme se snažili pokrýt spektrum možných potřeb, včetně požadavků na určité kvality daných řešení (jako je stabilita,
bezpečnost apod.).

22

Největší nekonzistenci lze předpokládat u dimenze „bydlení podle své volby“, která je obsažena v 52 % individuálních plánů,
nicméně reálně tato oblast musí být obsažena v drtivé většině případů, protože absence bydlení je základním důvodem, proč
uživatelé dané služby využívají. Z poskytnutých dat nelze vyhodnotit ani míru dosažení vytyčených cílů, neboť data vykazují
nekonzistenci (např. více splněných než vytyčených cílů).
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Graf č. 31: Potřeby lidí bez domova (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

Největší podíl respondentů odpověděl, že by to bylo zprostředkování stabilní a dobře placené práce (56 %), přičemž
tuto potřebu méně často zmiňovali ženy a lidé v seniorském věku (v obou případech 48 %). Druhou nejčastěji
artikulovanou potřebou bylo přidělení sociálního bytu (38 %), kterou naopak více akcentovaly zmíněné dvě
podskupiny (u žen 42 %, u seniorů 52 %), dále to bylo „ubytování, kde budu v bezpečí“ (25 %) a zprostředkování bytu
v komerčním nájmu (21 %) – tuto možnost pak častěji volili mladí lidé do 30 let (34 %). Celkově lze tedy říci, že
nejvíce byly akcentovány potřeby spjaté s prací a bydlením (kumulativně by pak potřeby spjaté s bydlením
dosahovaly vyššího podílu než potřeba práce) a zároveň s bezpečím (což je téma, které bylo hodně
akcentováno v rámci hloubkových rozhovorů). Dále také vidíme, že častější je poptávka po sociálním bydlení než po
bydlení komerčním, nicméně i to je stále pro část lidí bez domova relevantní možností. Potřebu komerčního nebo
sociálního bytu pak častěji akcentují ti, kdo v tuto chvíli nějaké ubytování mají, „ubytování, kde budu v bezpečí“ pak
ti, kdo aktuálně žijí bez přístřeší nebo v provizorním přístřeší.
Mezi dalšími potřebami se objevuje např. „úleva od dluhů nebo lepší možnost jejich splácení“ (17 %, více akcentují
mladí lidé – 29 %), „ubytování, kde nebudou přehnané požadavky a pravidla“ (13 %), možnost registrace na ÚP
a pobírání sociálních dávek (12 %), materiální pomoc (12 %) a možnost využití zdravotní péče a doléčení se (12 %),
lepší možnosti osobní hygieny pak uvedlo 11 % respondentů.
Pouze 6 % pak zmínilo právní poradenství a 4 % možnost pobytu v azylovém domě. Tento nízký podíl u azylového
domu je však potřeba chápat tak, že pro lidi bez domova možná není atraktivní azylový dům sám o sobě (během
dotazování jsme naráželi např. na to, že někteří dotazování synonymně užívali pojmy jako azylový dům, noclehárna
a ubytovna a bylo pak potřeba pro účely dotazování věci vyjasňovat), ale důležité jsou pro ně věci, které užívání této
služby přináší (bezpečí, lepší možnost zajištění základních potřeb a řešení sociální situace).
V části, která následuje, budou podrobně popsány potřeby spjaté s jednotlivými místy a institucemi, kde je možné
nocovat, dále pak budou popsány další potřeby a případně bariéry a obtíže při jejich naplňování.
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Potřeby spjaté s jednotlivými místy nocování
Jedním z kritérií výběru respondenta pro hloubkový rozhovor bylo místo noclehu. Cílem bylo zmapovat specifika
těchto míst, ale také důvody, proč lidé bez domova právě tato místa volí. K jednotlivým místům se pak pojí dílčí
potřeby, které odrážejí specifika daných míst.
Získali jsme tudíž zkušenosti respondentů, kteří aktuálně přespávají:
a) Venku na ulici
Mnozí respondenti zmiňovali jako místo aktuálního přespávání venkovní prostředí (pozn.: což může být do jisté míry
ovlivněno faktem, že šetření mezi lidmi bez domova probíhalo v letních měsících). V kvantitativní části výzkumu
uvedlo jako místo nocování možnost „venku, ve stanu, ve squatu“ 65 % dotázaných respondentů. Jako typická místa
jsou jmenovány prostory pod mostem, parky, lavičky, stan, brownfieldy či reziduální prostory.
Nocování bez přístřeší je po humanitární stránce chápáno jako vůbec nejhorší situace, do jaké se člověk může dostat.
Nicméně potřeby lidí bez domova a jejich rozhodovací rámce často neodpovídají chápání většinové společnosti, a tak
dochází k tomu, že nocování venku je za určitých okolností preferováno před jinými, více či méně dostupnými
možnostmi, zejm. před pobytovými sociálními službami či ubytovnami. Tento postoj ilustruje následující vyjádření:
„Někteří ti bezdomovci jsou slušní a říkají: já bych na ubytovnu nešel, já nemam žádný štípance (pozn. od štěnic), já
mam svoji deku, svůj squat, nebo bydlejí někde v lese, mají tam stan, nebo takhle“ (resp. č. 39). Vždy je ale potřeba
dodat, že k nevyužívání služeb vedou i jiné důvody než vlastní preference.
Na základě hloubkových rozhovorů lze říci, že nocování venku lépe než jiné možnosti odpovídá potřebě soukromí
a potřebě možnosti vlastního rozhodování (autonomie), naopak však neodpovídá potřebě bezpečí a ochrany před
povětrnostními vlivy.
1) Potřeba soukromí a autonomie
U mnoha respondentů se setkáváme s potřebou vlastního soukromí, u některých z nich je dokonce tak silná, že
působí právě jako bariéra vstupu do hromadného ubytovacího zařízení:
R: „Já jsem říkala, že spim venku, protože já jsem vám říkala, že jsem samotářka. Já s nima bejt nechci. Mně se s nima
bejt nechce.“ T: „Jo, takže vám třeba vadí ty ostatní lidi, který tam jsou třeba ubytovaný?“ R: „Jo, vadí. Vadí, vadí.“
(resp. č. 2)
„No tak, tady se starám sám o sebe, i když tu mám prostě kolegy, my si navzájem vypomáháme, tak nějak… ale tady
se starám převážně sám o sebe…Nikdo mi tady neporoučí, co mám a co nemám dělat, respektuju prostě pořádek atd.
Ale nikdo do mě nehustí, ani mi neškatulkuje, prostě co mám a co nemám dělat.“ (resp. č. 25)
2) Potřeba bezpečí
Silně vnímanou negativní stránkou, která se pojí s nocováním venku a zmiňovala ji převážná většina respondentů, je,
že se na ulici necítí bezpečně. Nejčastěji byly zmiňovány obavy z napadení jinou osobou/osobami, znásilnění a také
okradení. Mnoho z dotazovaných má již také s napadením i okradením vlastní zkušenost. Často je poukazováno na
útoky „z vlastních řad“, tedy od ostatních lidí bez domova.
„No jakoby od tý doby co jsem na ulici, tak se pořád bojim. No nevim, třeba že vás někdo okrade nebo tak. Spíš od
těch lidí, co jsou taky na ulici, prostě místo toho, abychom si pomáhali, tak se okrádáme, a já nevim proč.“ (resp. č. 7)
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„Strach. Strach, strach, strach, strach… Člověk žije ve strachu. Žádná střecha nad hlavou, nic, venku pospávat, to a to
v tomhle je člověk ve strachu, člověk spí, nespí a to je… jak vám to mám říct, není to bezpečné no, je to špatné, je to…
jak kdyby člověk nebyl, někdy mám taky pocit, jak kdybych nebyl, neexistoval a… cejtim úplně na tý, no špatně no. To
není jako žít, dojít si domů, udělat si to a to a to, lehnout si a tak, ale tak…Chodí, všelijaký, všelijaký lidé chodí,
rozumíte, okolo vás, jak spíte, to a to všecko. Feťáci a bezdomovci a všelijaký lidé, to nejsou ani… všelijaký lidé no.
Nevíte, co vám kdo, co může udělat, to a to všecko…“ (resp. č. 3)
„To je prostě nejhorší, když bezdomovec okrade bezdomovce. Ale upřímně já to řeknu na rovinu, to prostě dělají ty
feťáci nebo ožralové, co prostě jsou v těch parcích, který prostě vidí, že spíte, ukradnou vám třeba batoh, aby ho
mohli prodat a měli na fet nebo na pití. Na ulici skončíte za pět minut, ale z té ulice se budete sbírat hodně dlouho
a prostě musíte si najít lidi, který já nevím, prostě od pohledu jsou dobrý, když třeba přijde: můžu si tohle půjčit a pak
mi to další den vrátí, tak v pohodě, ale pak jsou lidi, co prostě… Můžu na kafe? Můžu dvacku? Chci si něco koupit…
a pak to z nich taháte tři měsíce, to je hrozný. Musíte si prostě najít lidi, kterým můžete věřit, ale opravdu tyhle ty
špatné lidi jich je hodně.“ (resp. č. 8)
3) Potřeba komfortu nocování
Při nocování venku je potřeba zajištění určitého vybavení. Jedná se zpravidla o teplé oblečení, izolaci od chladu od
země, případně pokročilejší vybavení, jako je stan, spacáky apod. Díky této výbavě tak lidé bez přístřeší mohou
dosáhnout částečného zvýšení komfortu nocování, nicméně toto vybavení také často ztrácejí nebo je jim odcizeno.
S tím také souvisí nemožnost mít a dlouhodobě si udržet dostatek osobních věcí, které jsou předmětem každodenní
potřeby.
„Tak já většinou, protože nemám kolem sebe rád lidi, tak já většinou jdu… nosím s sebou velkou krabici a lehnu si do
trávy… dost často spím na Džbánu, tam je velký les, tak tam si vždycky lehnu a spím…“ (resp. č. 11)
„Nějaký křoví. Křoví, stromy. On je tam takovej plácek, kde máme matrace. Čistý, hezký. Takovej jako molitan,
polštáře, peřiny…“ (resp. č. 2)
b) V nelegálně obývaných objektech, nebytových prostorech
Pokud osoba nemůže/nechce využívat ubytovací služby pod záštitou různých organizací, a zároveň hledá objekt
sloužící jako zázemí (např. z důvodu nepřízně počasí), setkáváme se s využívaním různých staveb, které běžně
neslouží k účelu bydlení, a v některých případech je dokonce jejich obývání nelegální. Mezi jmenovanými místy se
objevovaly: vestibul metra, letiště, jedoucí vlak nebo školní objekt aj. V literatuře je pak zdokumentováno také
využívání brownfieldů a reziduálních prostor23 a garáží, vybydlených budov a zahrádkářských kolonií.24
1) Potřeba zázemí a tolerance pobytu
Ve zkušenosti některých respondentů se setkáváme s vytvořením jakéhosi zázemí na takto obývaných místech, kde
došlo dokonce k přijetí obývání prostoru lidmi bez domova ze strany odpovědných osob (městské policie,
průvodčího). Tato akceptace však může být pouze dočasná.
(o bydlení na letišti) „V hale normálně na sedačkách. Tam byly ty starý sedačky, to byla jedna sedačka a tady byl
takovej plac jako na pití třeba a tady byla hned druhá sedačka, takže já jsem ležel. Jsme leželi, normálně spal jsem. To
bylo normální spaní no. Čistý záchody, teplá voda… Ty bezdomovci jo. A ty furt… no teď tam nejsou, to vyházeli. Teď
už je to jiný, prej jo. Ale to jsou lidi, který tam byli 20, 18, 16 let, tam žili na tom letišti jo. Takže ty městský policajti je
23

Vašát, Petr, Petr Gibas, Markéta Poláková. 2017. „Mezi taktikou a afektem, ne-místem a místem: Vizuální analýza každodenní
geografie osob bez domova.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (4): 533–564. ISSN 0038-0288.
24 Viz např. Hejnal, Ondřej: „Naše ruiny jsou našim domovem“: Bezdomovci, domov a sociální organizace.Sociální studia, 2014,
Vol. 11 No 4.
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znali a už je jako tolerovali takovou tu partu. Když tam přišli nějaký feťáci, tak ty hned hnali jo, nebo nějaký špinavý
a ty co smrděli, tak taky odchod, ale to byli kluci, který chodili čistě oblíkaný, umytý, takže je tam ta městská policie
tolerovala jo. Stáťáci ty to vůbec neřešili, ty si vás vůbec nevšimli jo. No a takhle to trvalo asi ty tři roky, co jsem tam
byl, ale i před tím jako asi zřejmě.“ (resp. č. 31)
(o cestování vlakem) „Jsem spal v těch vlakách. Jsem jezdil do Kolína a zpátky. Já jsem spal třeba 4 hodiny jako. No
ne, já jsem to měl tak vymakaný... jel jsem do Kolína, i když jsem zadarmo to měl jenom do Klánovic, ale ty průvodčí
už mně znali. Vždycky jsem usnul, řekl jsem, že jsem byl v práci po noční a spal jsem, a von ten vlak tam vás nikdo
nevyhodí na tý konečný v tom Kolíně. Tak jsem spal a on ten vlak za 20 minut jede zpátky jo. Tak jsem tam spal ještě
20 minut a probudil jsem se v Praze jo. Anebo takhle jsem jezdil 4krát jako. “ (resp. č. 31)
2) Potřeba tepla, ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy
R: „Parta, no. No, tak neměli kde spát, nikde. Když bylo v zimě, tak kde jsme měli? Jedině ňák se trošku vohřát v tom
metře. Tak to tam netahat, že jo. No, tak jsme tam šli a třeba jsme usli na půl hodiny, na hodinku. A už přišli se psema
policajti a nás začali. Začali nás buzerovat, no.“ (resp. č. 36)
c) V noclehárně
Noclehárny, jak název napovídá, poskytují možnost přenocování a také možnost osobní hygieny. Na rozdíl od
azylového domu, kde je nabízeno ubytování dlouhodobějšího charakteru, zde bývá přenocování spíše nárazové,
respektive uživatelé podle situace střídají nocování venku a v noclehárně. V kvantitativním dotazníkovém šetření
uvedlo jako aktuální místo přenocování noclehárnu 8 % dotázaných respondentů (tento počet je však vzhledem
k aktuálnímu počtu míst v noclehárnách nadsazen – noclehárnu mohli uvést jako místo nocování lidé, kteří na ní
přespávají jen občas, což také v několika případech vyplynulo při neformálním rozhovoru během dotazování)
a v minulých 3 měsících ji využilo 29 % dotázaných respondentů.
1) Potřeba časového přizpůsobení služby
Jako možná nevýhoda využívání služeb noclehárny byla zmiňována stanovená doba příchodu a odchodu, která se
neshoduje s potřebou být mimo noclehárnu, např. kvůli pracovním povinnostem.
„Možná i v tom, že pokud to bylo třeba v nějaké restauraci (pozn.: kde respondent pracoval), tak tam je třeba nějaká
ta pracovní doba a zároveň noclehárna má nějakou dobu příchodu a odchodu… Taky nemáte, kde mít věci, jak se
dostat do práce…“ (resp. č. 5)
2) Potřeba hygieny, čistého prostředí
Nespokojenost někteří respondenti projevovali se stránkou čistoty prostředí některých nocleháren.
(o lodi Hermes) „… že tam můžete chytnout různé nemoci nebo různé parazity… Vši a tak různě, byly tam štěnice, jo…
Takže jsem s těma štěnicema… No, kousla mě, já si to rozškrábal a hojilo se mi to 2 měsíce… v nemocnici mi to museli
furt…, Na Františku, jsem chodil na převazy… Ono to byl takovej pupíneček, já to rozškrábal a dostalo se do toho
něco, zanítilo se to, ne že to bylo do hloubky…“ (resp. č. 25)
„… Pochopitelně, neskutečná špína, za celou zimu tam nepoužívají koště. Tam jen chodí s pytlem a sbírají, co leží a co
se dá sebrat. A potom to taky za ty tři měsíce, co jsem tam byla, se nevyměňovalo ložní prádlo… a když někdo přišel,
tak si lehl do toho…“ T: „Po někom cizím?“ D: „No jistě.“ (resp. č. 10)
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3) Potřeba soukromí
I zde narážíme na problém sdílení prostoru s velkým množstvím lidí, což u některých respondentů vede k pocitu
nedostatku soukromí.
(o lodi Hermes) „No, a prostě tam absolutně neexistuje nějaké prostě soukromí a tohle to, tam musíte snášet i to
nevhodné chování druhých atd.“ (resp. č. 25)
d) Na ubytovně
Ubytovnu (obecní nebo komerční) jako místo přespávání uvedla v kvantitativní části výzkumu celkem 4 %
dotazovaných respondentů. Zkušenosti jsou různorodé, odvislé od poskytovatele i subjektivního vnímání
respondenta.
V rámci potřeby hlouběji prozkoumat zkušenost s prostředím ubytoven byly provedeny také dva hloubkové
rozhovory zaměřené na tuto oblast se dvěma respondentkami. Jak už bylo řečeno, v hloubkových rozhovorech jako
celku se zkušenost s komerčními ubytovnami lišila, ovšem převažuje zkušenost negativní. Obě respondentky ve
speciálně zaměřeném rozhovoru měly s bydlením na ubytovně špatnou zkušenost – jednalo se přitom v obou
případech o ubytovny schválené úřadem práce pro výplatu dávek (doplatku na bydlení).
Z popisu vyplývalo, že na obou ubytovnách je hygienicky nevhodné prostředí – nedostatečný je úklid koupelny
a toalet, teplá voda teče jen omezeně a v budovách se chronicky vyskytují švábi a štěnice, jedna z ubytoven také není
dostatečně vytápěna a vnitřní prostory osvětlovány. Koupelna, toalety a kuchyně byly v obou případech sdíleny
přibližně 30 osobami. Nevyhovující je také technický stav budovy, problémy jsou např. s propadlou podlahou či
odchlíplým linoleem, technické závady přitom provozovatelé ubytovny nemají velkou motivaci řešit (i s poukazem na
to, že nejsou majiteli, ale pouze nájemníky objektu), problémy byly dále se slabými elektrickými rozvody, kdy při
zapojení více spotřebičů vypadávají „pojistky“.
Sociální prostředí obou ubytoven popsaly respondentky jako směsici osob, kde část tvoří pracovníci ze zahraničí
(nejčastěji Slovenska), chudí pracující a osoby závislé na sociální podpoře. Na jedné z ubytoven byl povolen i pobyt
rodin s dětmi, na druhé nikoli. Vztahy mezi ubytovanými jsou pak podle zkušenosti respondentek založeny především
materiálně, resp. na tom, že je někdo žádá o peníze, cigarety či kávu. Problémem je pak také nerespektování
soukromí ostatních osob, ve smyslu hluku v nočních hodinách a vcházení do cizích pokojů, pokud nejsou zamčené.
V obou případech byla cena účtována jako pevná cena za lůžko, v jednom případě šlo o 6 000 Kč, v druhém případě
o 5 700 Kč, obě respondentky ubytování financovaly z doplatku na bydlení v kombinaci s dalšími příjmy. Energie ani
vodné a stočné nebyly v obou případech žádným způsobem vyúčtovávány jednotlivým ubytovaným. Zvlášť je
účtováno např. použití pračky, kdy se za jedno vyprání platí v jednom případě 75 Kč, v druhém případě 60 Kč.
Z hlediska bezpečnosti měla jedna z respondentek vzhledem k materiálu, z něhož byla budova ubytovny postavena,
obavy především z hrozby požáru, druhá respondentka pak zejména z napadení ze strany mužských obyvatel
ubytovny v době, kdy je její přítel v práci. Z hlediska kvality života respondentky nevnímaly výrazný rozdíl mezi
ubytovnou a pobytovými sociálními službami.
Nestabilita tohoto typu ubytování, nedostatek soukromí, konfliktní vztahy s ostatními ubytovanými, zkušenost
s krádežemi a nehygienické prostředí byly častou zkušeností i mezi ostatními respondenty hloubkových rozhovorů.
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1) Potřeba stabilního a dostatečného příjmu jako podmínka bydlení na ubytovně
Ze zkušeností několika respondentů lze ubytování na ubytovnách označit jako málo stabilní, po nezaplacení jediné
platby dotyčný zpravidla o ubytování přichází. Na rozdíl od azylových domů nemají provozovatelé ubytoven žádnou
motivaci zohledňovat při platbách aktuální situaci dotyčného, např. zpožďování výplat sociálních dávek.
„Já jsem minulý týden ještě bydlel, měl jsem ubytovnu tady, ale stala se mi taková nemilá věc. Jel jsem na brigádu na
Moravu, do Hodonína… No a ve vlaku mě okradli, naštěstí mi teda nevzali doklady, ale peníze fuč. A já jsem tam měl
peníze na bydlení, ale bohužel, já si je nikde nenechávám, pořád je mám při sobě, že jo. Kolem 3 tisíc tak, ale já jsem
neměl, jak zaplatit bydlení, tak mě vyhodili.“ (resp. č. 16)
„Snažil jsem se dát jakoby nahoru, ale vůbec mi to nešlo, když už jsem šel nahoru, sehnal jsem si třeba práci… a teď to
bylo buď na DPČ, nebo HPP a strhávali mi z toho ty exekuce a mně z toho zbylo necelý 4 tisíce a na tu ubytovnu jsem
neměl, takže mě zase vyhodili.“ (resp. č. 11)
2) Potřeba soukromí
Respondenti žijící jako jednotlivci ve své zkušenosti z ubytoven často negativně hodnotili nutnost sdílet pokoj na
ubytovně s další osobou nebo osobami. Jak bylo popsáno výše, potřeba soukromí se vztahuje také na rušení ze
strany ostatních obyvatel ubytovny, s nimiž dotyčný pokoj nesdílí.
(o ubytovně) „No, měl nějakou slušnou, bytovou… ne byt… no zas tak slušná nebyla, ale aspoň jsem tam vydržel, že
jsem tam byl sám. To mě drželo, já nerad s někým bydlím, protože s tím mám špatné zkušenosti…. Přijdete z práce…,
a to já bych ho pak radši zabil, když si koupí místo žrádla chlast… no a pak vám to vyžere, to je katastrofa, to bych
šílel vždycky… No jo, co se dá dělat, takový je život.“ (resp. č. 16)
„Ano, i ti lidé, které potkávám na azylovém domě, který zažili řadu ubytoven, že se prý musí údajně vědět, kde by to
šlo a kde by to nešlo…. A navíc ty ubytovny, když na nich chcete bydlet sama, tak je to strašně drahé.“ (resp. č. 10)
(hodnocení soukromé ubytovny) To je dobrý… správce je hodný, majitel je taky solidní… No, normální, si ji platim…
5 400. Ale jsem tam s jednou paní na pokoji právě… Tam není moc soukromí, bych radši měla něco…“ (resp. č. 19)
3) Potřeby hygieny, čistoty
Z výpovědí respondentů vyplývá, že i v této oblasti jsou mezi jednotlivými ubytovnami rozdíly, nicméně hygienicky
nevhodné prostředí je častou zkušeností.
„Já jsem byl jednou na ubytovně… zaprvé, ty ubytovny jsou strašně nečisté, všechny. Otevřete dveře, to vám připadá,
jako když otevřete kontejner, smrad… nikdo asi nechodí, jako nějaký hygieny, kdyby tam byl hygienik, tak to musí
zavřít… Zaprvé jsem tam chytil ty šatovky, ty štěnice nebo co to je… Jo, to mají převážně na těch ubytovnách…
a zadruhé mi tam ukradli ty věci a nikoho nic nezajímá. Já jsem se prostě ráno vzbudil, a jelikož…. Já jsem odtud vylezl
v trenýrkách a neměl jsem nic, jen ty trenýrky a ty snad nebyly ani moje. No tak to přijdete o náladu, víte… Nemáte
chuť, už jste zklamaný, už nemáte chuť s nikým takhle… Já jsem se nesnažil tam s nikým komunikovat, ale jak jsem
vám řekl, oni shánějí peníze podivným způsobem… proto se já nedružím. Oni si nesnaží najít brigádu nebo něco….
Prostě podivným způsobem.“ (resp. č. 17)
e) V azylovém domě
Azylové domy poskytují ubytování na přechodnou dobu zpravidla jednoho roku. Nejčastěji poskytují ubytování,
podmínky pro zajištění stravy a také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
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V kvantitativním šetření jako aktuální místo nocování uvedlo azylový dům 6 % respondentů, v minulých 3 měsících
využití služby azylového domu deklarovalo až 18 % respondentů.
Bydlení v azylovém domě, jak je popisováno samotnými respondenty, se vyznačuje především shora stanovenými
pravidly, které je nutné dodržovat. Tato pravidla jsou vnímána různě. Nejčastěji zmiňovaný je zákaz alkoholu a zákaz
vstupu osobám, u kterých přesahuje hodnota alkoholu v krvi 0,8 promile. Pozitivně je toto vnímáno u osob, které
samy alkohol konzumují jen v malém množství a zároveň oceňují, že se v domě nevyskytují podnapilí obyvatelé.
Taktéž pozitivně je vnímán větší pocit bezpečí, díky sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří
jsou v AD přítomni a v případě potřeby zjednají pořádek. Celkové vnímání zařízení je ovlivněno osobními zážitky.
1) Potřeba pocitu bezpečí
„Ne, já si myslím, že fungují takhle sympaticky. Na azylových domech máte sociální pracovnice, a co je sympatické
oproti ubytovnám, ano, je, že se tam nesmí být alkohol, jo. Na ubytovnách se vám může stát, že vás klidně někdo
napadne, opilý.“ (resp. č. 5)
„No, že tady je to bezpečí, je zařízené alespoň tak, že pokud dojde k nějakému problému, tak tam je aspoň jakási
autorita, která to dá do pořádku. Zatímco prý některé ty ubytovny jsou takové divoké, nevyspíte se tam nebo se tam
krade a nevím, co všechno.“ (resp. č. 10)
U některých respondentů se setkáváme s negativním vnímáním ostatních ubytovaných, zejména v případě, kdy
respondent sám dodržuje pravidla poskytovatele služby a někdo jiný ne. Negativně vnímány bývají konflikty, krádeže
ze společných prostor, narkomanství/opilost. Obecně lze tedy říci, že zatímco personál azylových domů je vnímán
jako garant bezpečnosti, zdroj vnímaného nebezpečí představují zejména někteří obyvatelé AD:
„Společnost v ubytování nocleháren a azylových domů… je naprosto otřesná. Konfliktní, asociálové, já se s nimi
nebavím. Víceméně s nikým se nebavím, ono je to lepší, protože je to konfliktní společnost.“ (resp. č. 5)

„Na tom azylu bydlej často cikáni a oni jsou tam jako domácí, tak to je moje židle a tady si nesedej a tak, mezi ně
opravdu jako, to si radši lehnu do parku, já jsem věděl, kam si jít lehnout, a když jsem slyšel, jak je tam okrádají,
kradou jim věci.“ (resp. č. 8)
„Ti lidi, protože oni tam potají drogovali, byli nepříjemní, nervózní, mlátilo se to… já jsem na to nebyl zvyklý, tak jsem
odešel…“ (resp. č. 11)
2) Potřeba dostatku kapacit sociálních pracovníků, důstojné komunikace a přiměřených pravidel
Někteří respondenti popsali negativní zkušenost z azylového domu, kdy měli např. pocit, že personál se jim
dostatečně nevěnuje nebo s nimi nebylo jednáno důstojně (např. prohledávání osobních věcí). I pravidla jsou někdy
reflektována jako nesmyslná či ponižující, někdy se objevoval také pocit nespravedlnosti pravidel či sankcí, které byly
na dotyčného uplatňovány. V níže popsaných situacích nelze přesně ověřit, jak k daným situacím došlo (např. jak by
je popisovali zaměstnanci dané služby), nicméně poznatkem je, že lidé bez domova vnímají takovéto situace velice
citlivě, což může ovlivňovat jejich motivaci pobytové služby využívat.
„… ale oni s vámi třeba proberou dluh, ale ta sociální pracovnice má třeba 20 lidí pod sebou, třeba na Armádě spásy…
a ona všem se musí věnovat… a to jsem tam s ní třeba 20 minut a pak ven… další.“ (resp. č. 11)
„Noo, taky jsem měl vůči tomu prostě výhrady no… A i když máte pravdu a oni ne, tak oni mají vždycky pravdu,
a když se vám to nelíbí, tak můžete jít dál. Furt s váma jednají jako s nějakým méněcenným, jo. No a od té doby, co to
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pustili ty Holanďani, nebo co to vedení není přímo holandské, nebo anglické… tady to byl… tak to šlo, ale co to vzali
Češi do rukou, jako ředitelství, tak to jde od desíti k pěti…“ (resp. č. 25)
„Tak samozřejmě, že mi to vadí, když mi někdo udělá rozpis, že mezi 7 a 8 mám umývat záchody. Tak si říkám doprčic,
mně je 60 let, tak proč mi někdo říká, kdy mám chodit spát nebo kdy mám umývat záchody… ale tak jako chápu, že je
to azylový dům a že se nedá nic dělat, než se jako pokusit…. Tam je spíš problém, že řada lidí, který tam jsou
ubytovaní, tak že tak úplně nekooperují.“ (resp. č. 10)
„Tak to fungovalo jinač, já neříkám. My jsme tady třeba s těma recepčníma… někteří jsou tady slušní jo. Jedna paní
tady dělá úplně… to jsme si nedovolili ani my u security jo. Voni tady chodí teda vožralý jo a ona by měla teda
správně, neměla hrabat v kabelách, aby to vytáhla. Mohla by požádat toho člověka, ať to vytáhne jako na stůl, ale ne
se mu tam hrabat ve věcech jo. Já vím, že tady chodí někteří vožralý jo, ale měla by, když to chce udělat tu kontrolu,
za přítomnosti policie, státní policie. To jsme dělali aj my, protože my jsme to v Kauflandu nesměli udělat, jo.“ (resp.
č. 32)
f)

V humanitárním hostelu/hotelu

Humanitární ubytovny, které byly zřízeny městem v průběhu vrcholící epidemie koronaviru, uvedlo jako aktuální
místo přenocování 5 % respondentů. Tento typ ubytování je vnímán pozitivně, z hloubkových rozhovorů vyplývá, že
respondenti zažívají nezvyklý komfort. Oceňují možnost bydlení partnerů pohromadě, možnost si vyprat a uvařit, TV
na pokoji, wifi apod. Častěji je zmiňován i vstřícný přístup sociálních pracovníků.
Z terénního pozorování a rozhovorů se zdá, že lidé z ulice hodnotí poměry v hostelu (a stanovém městečku) lépe než
lidé, kteří byli doposud mimo ulici a systém služeb (převážně jde o prekarizovaně-pracující, resp. pracující chudobu,
kteří však aktuálně práci ztratili).
Zatímco ale lidé z ulice v tomto smyslu zmiňují jako hlavní potřebu byt (sociální byt), zástupci druhé jmenované
skupiny mají tendenci zdůrazňovat na prvním místě práci s tím, že bydlení si sami najdou (spoléhají na komerční
ubytovny).
Podrobněji se humanitárním ubytovnám věnujeme v kapitole „Dopad nouzového stavu a opatření proti šíření
nemoci Covid-19“.
1) Potřeba dostatku kapacit sociálních pracovníků, důstojné komunikace a přijatelných pravidel
Zatímco u azylových domů byla tato oblast zdrojem negativní zkušenosti, u humanitárních hotelů se naopak
setkáváme s výrazně pozitivní zkušeností, což nejspíše souvisí s nastavením této „služby“ vzhledem ke kontextu
jejího vzniku a účelu.
„Je tam wifi, je tam sprcha, dobrá hygiena, možnost praní, bezpečí věcí… prostě není třeba se bát, dobrý lidi. Recepce
slušný lidi, jednají s člověkem s nějakou úctou.“ (resp. č. 28)
„No tak velmi sa mi páčí ten přístup od sociálních pracovníkou, od magistrátu to všetko a ještě se spítají, či vám niečo
nechybuje. Máme všetko a ještě se spítajou, či nám niečo nechybuje.“ (resp. č. 27)
„No určitě, pořád nás kontrolujou, třeba 3x za tejden přijde pan vedoucí, podívá se, jestli tam nemáme alkohol, jestli
máme uklizíno, ale chová se k nám uplně jinak než k ostatním lidem, ty ostatní tam třeba nemaj uklizíno, on je
vyhazuje, on to neřeší, tak jsou každej tejden nový lidi. Snaží se to vyselektovat, aby tam byli normální lidi. Hlavně
vyhazuje ty feťáky, Ukrajince. On jako dostává peníze za ty lidi, ale uplně nejradši je, když tam jsou normální lidi, on to
vyselektuje.“
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„1 000 procent super jako. Fakt jako i ty teréňáci, teda ty sociální pracovníci perfektní. Hele, na vrátnici co jsou, tak ty
si nás nějak nevšímají. No tak jako většinu lidí, co nás tam nechali, protože oni to docela pročistili jo, takový ty
problematický, co fakt jako tam chodili vožralý a dělali bordel a nafetovaný a nedodržovali tady ten řád a tady to,
protože opravdu tam krásnej nábytek, jako všechno. Vyperou ti, čistý povlečení, když potřebuješ, okamžitě máš. Věci
ti vyperou zadarmo, když potřebuješ jako vyprat. No vlastně do prvního tam dávali jídlo. Třikrát denně jsme měli
normálně snídani, teplej oběd i s polívkou, véču teplou, takže bylo i třikrát denně teplý jídlo. Pak to nějak jakože, oni
ta dohoda s magistrátem, ten majitel to tam nějak ne to, že to je moc jako, protože vlastně 6 900 to stojí na osobu
no.“ (resp. č. 15)
„To jo, ale jako abych Vám řekla pravdu, jako líbí se mi tady. Nemůžu si stěžovat. Tady pro nás dělají jako prostě
všechno jo. I nám tady vyperou jo, protože na pokojích není pračka, takže tam to nemá cenu a já myslím, že na
každým hotelu taky není pračka ne na pokojích.“ (resp. č. 26)
„Ne. Mně se tam líbili i ty pečovatele armády, i ten personál. Když jsme se setkali s nějakým blbem, my bysme to hned
řešili s nima. V klidu, neřvali na nás, v klidu řešilo se to.“ (resp. č. 34)
Jako problematické se pak ukazovaly zejména mezilidské vztahy mezi ubytovanými, ale také obtížná možnost
uspokojování základních potřeb, daná kombinací „postkaranténního“ režimu a faktu, že někteří obyvatelé stále
neměli vyřízeny dávky hmotné nouze.
2) Potřeba řešení konfliktů, klidného soužití
Někteří ubytovaní se dobrovolně zapojovali do úklidu, udržování pořádku či drobné vzájemné výpomoci. Jak
dokládají následující výroky, tyto aktivity byly jak zdrojem utužování vztahů, tak nepochopení a napětí.
„Ze začátku jsem tady uklízel pokoje, všechny patra od vrchu vespod, jenom tak. I tady byli sociální, tak se mě ptali, co
tady jako, tak jsem jim řekl, že nemám se jak odvděčit, tak aspoň jsem něco uklidil. No ale pak jsem s tím skončil,
tyhle… nechci zase nadávat. Každý se mě ptal, co z toho mám, a nikoho nenapadlo, absolutně nenapadlo se zeptat,
nechceš pomoct třeba s dvěma poschodíma nebo s třema. Nikoho to nenapadlo.“ (resp. č. 28)
„Bysme se mohli my zlepšit a trošku se starat o ten poriadok, jim trošku pomoc a to. Takže sa snažíme upriatať a tak
dalej no. Tak ne každý to má v krvi no, ale jeden za druhého to potom nadělame … (pozn.: nesrozumitelné) no
pomožeme jeden druhému, aby to bolo čisto.“ (resp. č. 27)
3) Potřeba přístupu k lékům, zdravotní péče
Někteří ubytovaní trpěli zdravotními problémy, které se aktuálně nedařilo uspokojivě řešit, důvodem byl především
nedostatek peněz a fakt, že v humanitárním hostelu nebyly k dispozici běžné léky a v letních měsících na rozdíl od
jara nedocházeli ani dobrovolníci z organizace Medici na ulici.
„Já jsem nemocnej, třeba to vyjde. Nějaký prášky. Tady není lékárna… A to vadí, když mě už dva dny bolej záda
a nohy. Mi nemůžou operovat, na tu nohu, lebo kvůli srdci. Tak mě to odmítli, operace. A mám strašný bolesti, že jo.
Beru trama, co mi napíše doktor. A to nepomáhá.“ (resp. č. 36)
R: „No mně třeba tady schází, protože já beru brufen. Nebo paralen. A teďka mě tři dny bolí záda a tady ho nemají.“
V: „A nějaký další léky tady jsou?“ R: „Jo, to mají jo, ale protože já ho mám brát ne. Na ty záda, že mě bolej záda.
A když jsem se ptala, tak mi řekli, nemám.“ (resp. č. 26)
„A není tady ani jeden kompetentní zdravotník, což já už jsem i na těch schůzích říkala…“ T: „A co řekli na to?“
R: „Že na to nejsou lidi, ani finance… Já to teda tak řeknu…“ T: „Ale chodí sem nějaký ty medici, ne?“ R: „Chodili, ale
nechodí už…“ T: „Je léto no… A jak je to dlouho, co tu byli naposledy?“ R: „No, asi tak měsíc, dva… a od té doby už
ne.“ (resp. č. 35)
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4) Potřeba dostatku jídla
V období platnosti vládních opatření proti šíření koronaviru bylo v rámci „karanténního režimu“ na humanitárních
hostelech ubytovaným distribuováno jídlo, takže měli veškerou potřebnou stravu zajištěnu. V letních měsících už
tomu tak nebylo a někteří ubytovaní se pak z důvodu nízkých nebo žádných příjmů potýkali také s nedostatkem jídla.
R: „Kvůli jídlu jo, prostě. Tady teď momentálně není žádné jídlo, teď oni teda řekli, že zajistí jídlo, to nějaké tedy
zajistili, někdy přijde, někdy nepřijde… Pak to máte i podle věku, od těch 60 výš…“ (resp. č. 35)
Jako samostatná zařízení, která neslouží k přespání, jsou tzv. nízkoprahová denní centra. Kromě stravy a osobní
hygieny nabízejí také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Využívání
služeb denního centra uvedlo v kvantitativním průzkumu 55 % dotázaných.
I v hloubkových rozhovorech byla denní centra často zmiňována jako místo, kde je možné se osprchovat, najíst či
převléknout se (nicméně s možností využití sociálního poradenství si respondenti tuto službu příliš nespojovali).
U některých respondentů bylo vnímáno negativně, že je zde možno trávit jen omezenou dobu. Nízkoprahová denní
centra napomáhají svým uživatelům k uspokojení základních potřeb, které budou podrobněji rozebrány v následující
části – mnohé poznatky se tedy vztahují právě k těmto sociálním službám.
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Potřeba bezpečí
S otázkami přístřeší a ubytování, které byly popsány v předchozím oddílu, výrazně souvisí také bezpečí, respektive
(ne) bezpečných životních podmínek. V rámci dotazníkového šetření bylo tedy zjišťováno, jaké mají lidi bez domova
zkušenosti s tím, že se stávají obětí agrese ze strany dalších osob. Otázka byla vztažena k četnosti dané zkušenosti
v letošním roce.
Graf č. 32: Zkušenost s projevy agresivity (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

Lidé bez domova se nejčastěji setkávají s agresivitou v podobě urážek, zesměšňování či ponižování, tuto zkušenost
má v letošním roce 38 % z nich, 14 % dokonce odpovědělo, že se jim to stává pravidelně či často. Druhou nejčastější
formou agresivity, s níž se setkávají, je pak vyhrožování či zastrašování, v letošním roce se s něčím takovým setkalo
30 % z nich. Výjimečná není ani zkušenost s fyzickým napadením a násilím, celková zkušenost je podobná jako
v případě vyhrožování a zastrašování (29 %), avšak v tomto případě je vyšší podíl těch, kdo s ním setkali pouze 1–2x
(17 %). Pouze 5 % z celku pak přiznalo zkušenost se sexuálně motivovaným násilím.
Ohledně sexuálního násilí však neplatí to samé, pokud se podíváme na skupinu žen – v ní má tuto zkušenost
v letošním roce celkově 18 %, 11 % dokonce několikrát. I urážky, zesměšňování a ponižování zažívají ženy bez
domova častěji než muži, v letošním roce má zkušenost 43 % z nich.
Celkově méně zkušeností s agresí udávají starší lidé, což může souviset s tím, že žijí více izolovaně. Fyzické násilí pak
častěji zmiňovali ti, kdo aktuálně nocují ve stanu nebo provizorním přístřešku (35 %).
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Potřeba zajištění (dostatku) jídla, pití
Mezi každodenní starosti lidí bez domova patří zajištění jídla a pití. Z kvantitativní části výzkumu vyplývá, že
v potravinovou pomoc v posledních 3 měsících využilo až 71 % dotázaných respondentů.
Z hloubkových rozhovorů vyplývá, že respondenti většinou o možnosti výdeje jídla vědí a oceňují možnost se najíst,
častěji kombinují více organizací, aby pokryli svoji potřebu jídla (pozn.: blíže popsáno v podkapitole „Denní
trajektorie“). Pokud nemají zdravotní potíže, jsou smířeni s nižší pestrostí a nepříliš kvalitní výživovou skladbou jídla.
Jako problematické se pro některé osoby ukázalo být:
• Nedostatečné množství jídla
• Nedostatečná výživová hodnota stravy
• Nemožnost přizpůsobení skladby jídelníčku v případě zdravotních problémů
„No tak je to málo samozřejmě, pro mě… Ale můžu být rád, že aspoň něco, že jo. Co je nejhorší, tak ty víkendy… že
nefungují o víkendu… jako U Bulhara funguje výdejna, ale tam vám dají třeba jeden namazaný chleba, jinak nic
nefunguje.“ (resp. č. 18)
„No, to si dáte 3 knedlíky, omáčku, ale za chvíli zase máte hlad, tak jedu na Armádu, tam zase dostanete jenom
polívku, to je taky hladový. Když jdete třeba na tu Naději, tak tam dostanete krajíc chleba. No, takže je to takový… Já
prostě neumím krást no… Já to raději dělám takhle.“ (resp. č. 11)
T: „No a ty potraviny, na který víte, že jste alergická, tak jak často je jíte?“ R: „No, snažim se míň. Musim řešit jako,
z čeho ta mouka je, jestli je jako z luštěnin, tak 2x tejdně mám nějakou špatnou polívku a pak mi je špatně od žaludku,
člověk už to pozná, už s tim žiju rok a půl.“ (resp. č. 7, předpokládaná alergie na lepek, dosud lékařsky
nediagnostikovaná)
„… dřív jsem chodil do Kobylis, tam jsou milosrdný sestry, musíte tam přijít úterý a pátek, ono je to taky třeba pro
10/12 lidí a tam si vyslechnete nějakou modlitbu a pak vás vezmou dolu do sprchy, kde se umyjete, když chcete, tak
vám půjčí i strojek, pak se oblíknete, si to tam můžete i vyprat nebo tam je pytel, tam naházíte starý, můžete dostat
i nový oblečení, pak jdete nahoru, dostanete čaj, jídlo a jdete. Ale jenom úterý a pátek, vlastně od půl 9 do 11, tam se
prostě umyjete, a když je člověk inteligentní, tak tady odsaď jedete na Vypich, na Vypichu dostanete teplý jídlo,
sednete na 25, dojedete na Strossmayerák, z něho sem a tady dostanete další jídlo, vyfasujete to, jdete na Naději,
tam vyfasujete chleba s chlebem, jak se řiká. Teďko tam byly guláše a polívky a člověk se prostě nají každý 2 hodiny
a máte zabitej celej den.“ (resp. č. 8)

Potřeba zajištění hygieny, čistého oblečení
Více než polovina dotazovaných (53 %) uvádí, že v posledních 3 měsících využila služeb charitativního šatníku.
Jako problematické se u některých respondentů ukázalo získání a udržení čistého oblečení. Pokud se např. jeví jako
obtížná dostupnost praní a následného usušení prádla, je situace řešena vyhozením oblečení a získáním dalšího na
tzv. „šatníku“. U lidí bez přístřeší dochází často ale také ke ztrátě nebo odcizení oblečení. Negativně je také vnímáno,
pokud je možnost hygieny jen v některé dny a nenavazuje možnost získat čisté oblečení (šatník). Stejně jako
u zajištění jídla je pak pokrytí potřeb řešeno cestováním mezi jednotlivými službami během dne (více viz kapitola
Trajektorie).
Z terénního pozorování v ulicích a nocležištích vyplynulo, že někteří lidé bez střechy by uvítali přístup k mobilní sprše.
Ta by podle nich mohla být umístěna přímo v nocležišti a mohla by být také zdrojem pitné vody. To poznamenal při
jednom neformálním rozhovoru respondent č. 25, který ve svém nocležišti pod mostem žije 10 let. Na místě si může
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vařit, schovat se před zimou, různými způsoby se realizovat (např. poslouchat rádio, vyrábět), ale jediné, co mu tam
schází, je sprcha, za kterou musí docházet.
„No, někdy je to docela těžké, protože když se jdu třeba na Armádu spásy vykoupat a potřeboval bych věci na
výměnu, tak to třeba nedělají, takže to pak musím zas někam jinam, kde dávají to ošacení. Tam se vykoupete, to je,
ale to je všechno, oblečení mají na Naději… nebo na K srdci klíč, tam mi to taky dají.“ (resp. č. 11)
„Já si myslim, že chodíme slušně oblíkaný, a když je člověk slušně oblíkanej, tak nikdo nepozná, jestli je na ulici nebo
ne. Nechodíme špinavý nebo smradlavý, řikám, hygienu, koupeme se denně, máme deodoranty, třeba teď přišel šéf
a řiká, vám to tady tak voní a vy vypadáte slušně. Když si vemte, ten bezdomovec je normálně líp oblečenější než lidi,
co normálně bydlí. On si dojde na tu charitu pro oblečení, kde dostane špičkový věci, a neřekla byste to, že je
bezdomovec.“ (resp. č. 8)
„Musíte se přizpůsobit té Armádě spásy, ta má otevřeno od tolika do tolika, vykoupat se můžete v tolik a tolik hodin.
Musíte se přizpůsobit prostě těm sociálním zařízením. V Armádě spásy jsou mi vcelku sympatické. Za malé poplatky si
můžete koupit třeba nějaké holicí strojky atd. Holicí strojek, něco dostáváme zadarmo… no a to je vše, co potřebujete.
A šampón. Zubní pastu.“ (resp. č. 5)

Potřeba lékařské péče
Lidé bez domova se mnohdy potýkají s řadou zdravotních potíží. Tyto potíže jsou podmíněny působením několika
faktorů, jako např. stres, duševní onemocnění, zdravotní důsledky závislostí, méně kvalitní strava, snížené možnosti
hygieny, nedostatek odpočinku, různá poranění a úrazy, infekční choroby apod.
Graf č. 33: Zdravotní stav lidí bez domova (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

Svůj zdravotní stav hodnotí jako dobrý 59 % respondentů, 29 % uvádí, že se potýká s drobnějšími až středně vážnými
problémy a 12 % deklaruje vážné zdravotní problémy. Lékařskou péči vyhledalo v souvislosti se současnými
zdravotními problémy 71 % respondentů, absolvování vyšetření nebo ošetření u lékaře v posledních 3 měsících
deklarují dvě pětiny dotazovaných (43 %) z celku. Většina těch, kdo lékařskou péči vyhledali, zhodnotila, že péči se
jim podařilo využít tak, jak potřebovali (71 %), ostatní nejčastěji uvedli, že jim léčba nebo ošetření nepomohly (10 %),
dále že je lékař odmítl (7 %), dalším problémem bylo, že nevěděli, kam se obrátit/nesehnali lékaře (5%), a také
nedostatek peněz na úhradu léků či jiných nákladů (5 %).
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Závažné zdravotní problémy mají častěji lidé v seniorském věku 61 a více let (18 %), 32 % z nich má pak drobné až
středně vážné zdravotní problémy. U mladých lidí do 30 let to naopak byla jen 3 % (závažné problémy). Závažné
zdravotní problémy častěji zmínili lidé využívající azylové domy a noclehárny – 25 %.
U vyhledání lékařské péče se pak projevuje rozdíl zejména mezi lidmi s trvalým bydlištěm v Praze a mimo Prahu, kdy
první skupina vyhledala lékařskou pomoc v 82 % případů, mimopražští pouze v 68 % případů – roli zde může hrát
vázanost lidí s trvalým bydlištěm v Praze na lékaře, k nimž docházeli ještě před ztrátou bydlení.
Z vyjádření některých poskytovatelů při hloubkových rozhovorech vyplývá, že u lidí bez domova často dochází
k určité adaptaci na dlouhodobě zhoršený zdravotní stav a využití zdravotní pomoci pak přichází až v případě
akutního problému, z čehož pak může plynout i pozitivní hodnocení využití lékařské péče (např. někdo trpí velkou
bolestí, po lékařském zákroku ho to bolí méně). Je tedy možné, že v tomto ohledu může být reálná situace horší, než
indikují data. Z tohoto důvodu jsme se doptávali i na konkrétní projevy různých možných zdravotních omezení
a onemocnění, které respondenti subjektivně hodnotili
Graf č. 34: Zdravotní problémy (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

Nejčastějším zdravotním omezením, které lidé bez domova zmínili, je zhoršený zrak nebo sluch (tímto trpí 30 % lidí
bez domova, dalších 19 % částečně), tyto problémy jsou však ještě zhoršeny tím, že mnozí z nich nemají kompenzační
pomůcky (brýle, naslouchátko), což se i prakticky projevovalo během dotazování.
Druhým nejčastějším omezením jsou problémy pohybového aparátu, kterými trpí 19 % a dalších 15 % pak občas či
částečně, dál jsou to problémy se srdcem a cévami (14 % + 7 %), s dýcháním (12 % + 12 %) a také problémy
s trávením (11 % + 10 %). Poměrně malý podíl lidí bez domova pak zmínil infekce a záněty (7 % + 5 %).
Téměř polovina respondentů (22 % + 25 %) zmínila, že mají špatné myšlenky, cítí beznaděj, že nic nemá smysl. Tento
výrok byl záměrně formulován obecně, může však také značit sklony k depresi.
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12 % pak uvedlo, že se cítí dezorientovaní a zapomínají informace, dalších 18 % pak uvedlo, že se jim to děje částečně
nebo občas. I v tomto případě se jedná o obecně formulovaný výrok, který však může poukazovat i na (počínající)
neurodegenerativní choroby.
K problematice duševního zdraví doplňme jen, že přesný podíl osob bez domova s duševním onemocněním je kvůli
pravděpodobné poddiagnostikovanosti obtížně určitelný. Toto téma je předmětem intenzivního výzkumného zájmu
např. v USA, nicméně i tam se odhady významně různí – např. mezi 10–15 % a třetinou bezdomovecké populace,
a objevuje se argument, že tvrzení, že většina lidí bez domova je duševně nemocná, je mýtem.25 V rámci výzkumu
osob bez domova 2019 byly psychiatrické diagnózy zjišťovány, nejčastější byla závislost (16 %) a poruchy nálady
a deprese (9 %).26
Ženy častěji uvedly, že trpí problémy pohybového aparátu (25 %) a také problémy se srdcem a cévami (23 %), nebo
také s dýcháním (17 %). Mezi lidmi ve věku 61 a více let pak problémy s pohybovým aparátem trpí 41 %, častější jsou
také problémy se srdcem a cévami (23 %), dýcháním (18 %), zhoršeným zrakem nebo sluchem (46 %).
V hloubkových rozhovorech jsme se setkali s využíváním jak zdravotnických služeb určených přímo pro lidi bez
domova (např. Naděje – U Bulhara, Armáda spásy – psycholog), tak s docházkou k vlastnímu praktickému lékaři či
specialistovi.
Komplikace mohou způsobit zdravotní problémy, které jsou spojeny s finančními výdaji, např. pořízení brýlí nebo
zubní péče, které jsou pro běžné lidi samozřejmostí, pro osoby bez domova jsou však neřešitelným problémem i na
několik let. Problém může také nastat po propuštění z nemocnice v souvislosti s potřebou doléčení. Jako bariéra
přístupu ke zdravotní péči může působit i samotné vyřizování vyšetření, kdy respondent nemá potřebné doklady
nebo např. cítí od lékaře despekt v chování vzhledem ke svému stavu osoby bez domova.
T: „A jestli si to třeba vezmete tak, že když vyhledáte toho doktora, tak vám nebude nikdy špatně, budete zdravá…“
R: „Jo asi jo.“
T: „A co vám v tom třeba brání?“
R: „No třeba ty papíry, který nemám, třeba na jednom tom vyšetření po mně chtěli papíry z tý operace, který já
nemám, že jo.“ (resp. č. 7)
„No očaře nemám, na to astmatický jdu tady, no to U Bulhara, tam je to doktor no a on mi vždycky dá, jako to
foukátko (inhalátor) mi dá nebo tak nějaké ty prášky mi dá na to dýchání, aby se mi lepší dýchalo, no a tak no. Tak
aspoň tam že chodím k Bulharovi, že to… no, k tomu doktorovi no.“ (resp. č. 3)
(o operaci nohy) „Jel jsem do nemocnice a stěžoval jsem si, že strašně rychle propouštějí po operacích, a já jsem nebyl
schopen navrátit se zpátky, vlastně jako… Jedna noc… den a půl. Na tramvaj jsem došel, jel jsem tramvají na Armádu
spásy no a už mě to pak začalo hrozně bolet, že jsem musel poprosit lidi, aby mi pomohli, vzali mi věci a v podstatě
mě odnesli do postele.“ T: „Jo. No tak to spíš se divím, že někoho v té nemocnici nenapadlo, že se vám to může stát.
Protože předpokládám, že oni byli seznámeni s tím, že se nevracíte někam do bytu, ale…“ R: „Jo jo, to je nezajímalo.“
(resp. č. 5) (Pozn.: Fenomén příliš brzkého propouštění z nemocnice je reflektován poskytovateli sociálních služeb,
celá problematika je blíže popsána v kapitole týkající se limitů stávajících služeb.)
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Potřeba srozumitelného poradenství, informovanosti, řešení problémů
V kvantitativní části uvádí 38 % respondentů, že v posledních 3 měsících využili pomoci sociálního kurátora a 16 %
služeb tzv. poradny (sociální, právní, dluhové poradenství).
a) Obecné řešení své situace
Z rozhovorů vyplývá, že pozitivně působí, pokud má osoba pevnější vazbu na osobu/instituci, která jí poradenství
poskytuje. Touto osobu bývá zpravidla sociální kurátor, sociální pracovník v příslušné organizaci, ale může jí být např.
i terénní pracovník, se kterým se osoba vídá opakovaně. Několik respondentů uvedlo, že kdo opravdu chce řešit své
problémy, možnosti jsou, jen je potřeba být aktivní. Problematické je pro některé respondenty vyřizování dávek
a komunikace se státními úřady. Stěžují si na prodlevy, velké množství opakujících se úkonů a nesrozumitelnost,
nutnost vše řešit „papírově“.
T: „A zeptám se dál, co se týče toho, že byste využíval poradenství (právní, pracovní…).“
R: „To všechno mi poskytuje právě ten sociální kurátor… Aby (ostatní lidé bez domova) dostali kontakt na kurátora
a sociální kurátoři pomáhají těmto lidem. Pomůže mi sehnat azylový dům, taky musíte být na pracovním úřadě.“
(resp. č. 5)
„No mně to pomohli v Naději právě, prostě nějaká ta ženská, ale opravdu dá se pomoct úplně se vším, tady máte
seznam agentur, oběhněte si to, tady vám pomůžeme s tímhle, říkám super super. A pak že mi dala týden jakoby na
té noclehárně, a fakt jako když člověk chce, tak mu pomůžou.“ (resp. č. 14)
R: „Já mám jenom jednoho člověka – kurátora a ten mi ve všem pomáhá, to je člověk, kterého mám jenom já,
a pomáhá mi a nepotřebuju další. Protože stalo se mi, že než jsem měl tohoto kurátora, tak jsem měl asi čtyři sociální
pracovnice, které mají školy, a ani jedna mi nepomohla…“ (resp. č. 11)
„Tak jsem jel do Kladna, tam jsem ty papíry dal, čekal jsem čtrnáct dní, řekli mi, abych přišel na Prahu 7 za čtrnáct
dní, tak jsem přišel na Prahu 7 za čtrnáct dní, tam mi řekli, že tam nic není, a ať jdu na Prahu 8. Tak jsem šel na Prahu
8, tam mi řekli, že tam vůbec nepatřim, kterej s prominutím blb mě sem poslal, že spadám pod Prahu 1, takže já už
měsíc a půl čekám prostě na dávky. Takže to je prostě neštěstí, tady to je prostě byrokracie, oni prostě to nemůžou
poslat mailem a je to úřední pošta, jako neřikejte mi, že úřední pošta tady chodí měsíc v týhle republice. Kde to
jsme?“ (resp. č. 8)
b) Finanční, dluhové, právní poradenství
Mnoho lidí na ulici se potýká s dluhy a exekucemi. Z kvantitativní části výzkumu vyplývá, že v současné době si
žádných dluhů není vědomých pouze 20 % dotázaných. Nejčastěji se jedná o dluhy vůči dopravnímu podniku (60 %),
zdravotní pojišťovně (56 %) či vůči státu 36 % (dluhy jako pokuty, nedoplatky na daních apod.). Z těch, kteří aktuálně
mají dluhy, je 58 % v exekuci (respektive vědí o exekuci), 1 % je pak v insolvenčním řízení. Dlužné částky se pohybují
v různých výších, 54 % těch, kdo jsou si vědomi dluhů, dluží více než 100 tisíc Kč, 25 % dokonce více než 500 tisíc Kč.
Žádných dluhů si častěji nejsou vědomy ženy (28 %) a také lidé v seniorském věku (32 %). Mladí lidé pak častěji
zmiňovali dluhy vůči dopravnímu podniku (74 %), ale také vůči zdravotní pojišťovně (66 %), státu (47 %), bankám
a nebankovním společnostem (45 %) či poskytovatelům energií a telekomunikačních služeb (24 %). Mladí lidé jsou si
také častěji vědomi exekuce (65 %) a 3 % z nich zmínila, že jsou v insolvenci.
Je však také potřeba říci, že reálně může být dluhová situace bezdomovecké populace ještě horší, neboť o pasivně
vzniklých dluzích se lidé bez domova mnohdy nemají jak dozvědět, a tak dluhy nemají dobře zmapovány – mapování
dluhů pak často probíhá až ve spolupráci se sociální službou.
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Z rozhovorů vyplývá, že někteří respondenti nemají přehled o výši dluhu, to je zpravidla v situacích, kdy dluh vznikl
v již v „dávné“ době nebo je tak vysoký, že splácení dotyčný vnímá jako momentálně bezvýchodné a nereálné
a odsouvá řešení situace. I v hloubkových rozhovorech jsme se nejčastěji setkali s dluhy vůči dopravnímu podniku,
zdravotní pojišťovně, ale také s úvěry u nebankovních společností či s podvodně sjednanými půjčkami na jméno
respondenta, popř. vzniklé kvůli partnerovi nebo rodinnému příslušníkovi. Některé dluhy vznikly podvodem na
respondenta, kdy se stal tzv. bílým koněm, tj. za finanční odměnu si na jeho jméno třetí osoba vzala půjčku.
Negativně působí:
• dluh tak vysoký, že jeho splacení se jeví jako nereálné,
• rezignace, vyřizování dluhu se jeví jako příliš složité,
• přiznání se k dluhu a jeho řešení znamená pro osobu takovou finanční zátěž, že by jí i přes to, že
momentálně finanční příjem má, zůstalo málo peněz, se kterými již nevyjde.
„Teď. Mám jich 15 nebo 16. Chtěl jsem to všechno sloučit dohromady, jít do insolvence, nešlo, nešlo to, měl jsem
potom problémy se soudama a tak dále a tak dále. Tak jsem se na to vykašlal.“ (resp. č. 14)
Naopak motivačně působí:
• nízká částka,
• osoba má momentálně finanční příjem,
• dluhové poradenství, řešení s osobou specializující se na dluhovou problematiku.
„No asi 50 tisíc a plus penále teda no. No hodlám to řešit, protože mi to přišlo minulý měsíc a tak doufám, že když
jsem v tý Praze, že si to teda jaksi příští týden vyběhám do práce, tak bych to chtěla zpátky do toho kalendářního roku
splatit, aby hlavně nemohli přijít exekutoři, i když teda nic nemám, ale zbytečně aby neotravovali, takže to zkusím
vyřešit alespoň takhle po pětistovce po tisícovce.“ (resp. č. 13)
R: „Já jsem měl pevnou linku. Víte? Mně to dali na syna i na mě. Pevnou linku. A její syn, já jsem o tom nevěděl.
Nevlastní syn. Její. Že von je feťák, víte? No a. Až potom jsem se dozvěděl. No, fetoval a provolal mi skoro čtyři sta
tisíc. On volal na ty pevný linky, erotický. Lebo, jak se to jmenuje.“ (resp. č. 36)
R: „No přišli právě, jestli si nechci vydělat. Venku na ulici, protože jsem byl na ulici, to jsem peníze… Protože udělal
účet a na účet mi dal třeba 1 000 korun, poprvé záloha a potom to už nepřišel. A už to vznikalo ten… V bance udělal
mi účet, dal mi 1 000 korun a šel.“ V: „A ty sis rovnou půjčil od tý banky něco?“ R: „Ne, nepůjčoval. Voni to všechno
udělali, takže já jsem jim půjčil peníze. Já jsem byl závislej na drogách předtím.“ (resp. č. 34)
T: „A vy jste ještě říkala, že se snažíte mapovat ty své dluhy… Tak, kdo vám v tomto pomáhá?“ D: „Právnička z domu
u Svaté Terezie… Tady ta paní je výborná. No, já jsem tam jednou byla, teď jsem si napsala o všechny možné lustrace
na ten soud a na ten Czechpoint… a teď tam mám jít 13. a budeme pokračovat. Co s tím, co se s tím dá dělat, nedá
dělat.“ (resp. č. 10)
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Potřeba finančního zajištění a práce
Graf č. 35: Příjmy lidí bez domova (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

Nejčastějším zdrojem příjmu lidí bez domova je práce bez smlouvy („načerno“), kterou vykonává 24 % z nich, 23 %
pak uvádí jako zdroj příjmu dary od dalších osob (tedy peníze získané žebráním či „somrováním“), 17 % pak vykonává
práci legálně (na smlouvu či dohodu). Až čtvrté v pořadí jsou sociální dávky, a to příspěvek na živobytí, který pobírá
13 % lidí bez domova, 8 % pak disponuje dávkou okamžité pomoci v hmotné nouzi, 7 % pak pobírá doplatek na
bydlení, 5 % pak příspěvek na bydlení (tuto dávku uvedli lidé z různých kategorií z hlediska noclehu, minimálně v části
případů tak nejspíše došlo k záměně s doplatkem na bydlení, reálně není pravděpodobné, že by na příspěvek na
bydlení většina dotyčných měla nárok), 4 % pak pobírají invalidní důchod, 2 % pak starobní důchod, 3 % uvedla,
důchod, ale bez bližšího určení, o jaký typ důchodu se jedná. 3 % také uvedla příjem z obchodní činnosti (např. prodej
nalezených předmětů do bazaru). Pouze 1 % lidí bez domova pak pobírá dávku příspěvku na péči.
Mzda za práci načerno je méně častá u žen (14 %), častější je však invalidní důchod (11 %). Lidé bez domova
v seniorském věku mají dále častěji vyřízen příspěvek na živobytí (18 %) a také doplatek na bydlení (14 %), což
samozřejmě souvisí s tím, že častěji pobývají v azylových domech či jiných možných druzích ubytování. Invalidní
důchod má pak 21 % z nich, 9 % starobní důchod a 14 % důchod, jehož typ nebyli schopni specifikovat. Mladí lidé pak
častěji vykonávají práci se smlouvou či dohodou (24 %), 13 % z nich pak také uvedlo, že mají jiné zdroje příjmů, než
bylo uvedeno v nabídce odpovědí.
Struktura příjmů se také přirozeně liší podle toho, kde dotyčný aktuálně nocuje. Dávky příspěvku na živobytí
a doplatku na bydlení pobírá necelá polovina těch, kdo bydlí v azylových domech (48 % a 44 %), neboť vyřízení těchto
dávek je nutností, pokud dotyčný nedisponuje jiným příjmem. Lidé, kteří jsou v azylových domech a noclehárnách,
nebo mají jiné ubytování, méně často uváděli jako příjem dary od dalších osob (14 %, resp. 13 %).
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Ti, kdo mají trvalé bydliště mimo Prahu, v porovnání s těmi, kdo mají trvalé bydliště v Praze, častěji vykonávají práci
bez smlouvy (26 % vs. 16 %) a dostávají dary od dalších osob (25 % vs. 19 %). Naopak méně často mimopražští
disponují dávkami hmotné nouze – příspěvkem na živobytí (12 % vs. 22 %) a doplatkem na bydlení (7 % vs. 11 %).
Vyšší podíl původně mimopražských lidí bez domova pracujících ilegálně indikuje již zmíněné ekonomické motivace
příchodu do Prahy.
Pokud se podíváme na vzájemné kombinace typů příjmů, pak vidíme, že nejčastěji se mezi sebou kombinují dávky
hmotné nouze – příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc v hmotné nouzi a doplatek na bydlení spolu
s dary od dalších osob, někdy také s příspěvkem na bydlení. Dalším častým typem kombinace byla mzda za práci bez
smlouvy, mzda za práci se smlouvou a dary od dalších osob.
Graf č. 36: Výše příjmů (N=397)

Graf zobrazuje údaje v %

15 % lidí bez domova odpovědělo, že nedisponují vůbec žádnými příjmy, celkově pak 41 % z nich má příjmy méně než
2 000 Kč, tedy pod hranicí existenčního minima, třetina (32 %) pak 2 001–5 000 Kč, což je příjem kolem životního
minima. 24 % pak disponuje vyššími částkami, nejčastěji však do 12 000 Kč, pouze 5 % má vyšší příjmy než 12 000 Kč.
Ohledně výše příjmů se pak ukazuje největší rozdíl z hlediska toho, zda dotyčný využívá azylový dům, noclehárnu či
jiný druh ubytování, v takových případech má 32 %, resp. 33 % příjmy nad 5 000 Kč, oproti lidem přespávajícím venku
nebo v provizorním přístřešku, kde má takový příjem pouze 20 % osob.
Zde uvádíme některé situace, které lidé bez domova jmenovali v souvislosti s dotazem na jejich příjmy a finanční
situaci obecně:
• Nárok na invalidní důchod nevzniká, pokud dotyčný nemá odpracované potřebné roky sociálního pojištění
T: „A když se zeptám, že možná spíš když máte jako takhle problémy po tý těžký tuberkulóze, ale jestli by to nebylo
třeba na nějakej invalidní důchod ještě?“ R: „No, to mám. No, nesplňovaly se podmínky, nemám odpracovaný pět let
nebo tak.“ (resp. č. 1)
„To netvoří nic, lebo mi nedávají na jedničku, keď máte jedničku, tak to nedají jako. Aspoň rok musím někde oddělat,
aby mi dali nějaký důchod, keď si to vybavím tyhle papíry od doktorů, všecko, tak…“ (resp. č. 3)
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• Vysoké exekuční srážky jako překážka legálního/standardního zaměstnání
„Ano, tam jsem dělal dělníka, dával jsem to na paletu, to byla slušná práce, čistý příjem byl 19 tisíc… ale zase,
exekuce… Z 19 tisíc, tak mi nechali jen to na živobytí a všechno mi jako by stáhli… Já jsem měl 19,5 tis., a jelikož mám
7 exekucí, každý si vzali nějakou částku, zbylo mi necelých 7.“ (resp. č. 11)
„Prostě jsem nechtěl, aby mi.. no prostě vydělal jsem si nějakých 20 tisíc a oni mi stáhli 18, tak já.. Já budu dělat
a voni si víc jak půlku strhnou… ani náhodou. Tak jsem radši šel na ty brigády.“ (resp. č. 28)
• Vnímaná administrativní náročnost odrazuje od žádání o dávky
„Sociální dávky nepobírám. Protože nemám, jak bych to dokázala. No já když jsem si to zařizovala, tak to nešlo, jsem
měla ruce plnejch papírů, kde jsem měla všechno, platný smlouvy… A co mám potom říct na úřadě práce, když chtěj
příjem za poslední 3 měsíce? Jakože 0?“ (resp. č. 7)
• Práce v chráněné dílně
„No, chodím do chráněný dílny, je to pro feťáky, ale zároveň… no prostě pro lidi z ulice… Je to… děláme propisky,
můžu si tam vydělat asi 10 tisíc…“ (resp. č. 12)
• Absence příjmů jako subjektivní bariéra v kontaktu s rodinou
„Když chodím do práce, tak se občas s rodinou kontaktuju. Když nechodím do práce, tak co jim budu říkat, podívej se,
jak jsem zfetovaná, pujč mi stovku, to se jim radši ozývám, když je to trochu normální.“ (resp. č. 13)
„Peníze. Nemůžu vidět dceru. Neplatim, tak nevidím, že jo. Takhle mi to řekla. No a. A rodina, no. Neviděl jsem neteř,
že jo, ještě nikdy. Tý je šest let a ségra řekla, dokud budu žít takhle, tak prostě, neuvidíš. Nebo takhle mi to bylo
vzkázáno.“ (resp. č. 23)
•

Bariéry v hledání práce: Záznam v trestním rejstříku, nemožnost získat potravinářský průkaz (infekční
nemoc)
T: „A kvůli tomu máte tedy 2 roky podmínku a kvůli tomu jste nezaměstnaný…“ R: „No… ano. Tam to chtěli, dokonce
i v obchoďákách to chtěli, kde to nechtějí… co jsem našel různé agentury, ale tam chtějí zase potravinářský průkaz.
Jakože mohu pracovat v lahůdkách, i když mám záznam, to mi řekli. Ale nemám ten potravinářský průkaz a ani ho mít
nebudu.“ (resp. č. 18)
• Komplikované vyřizování dávek způsobené komplikovaností celkové situace
„... doteď jsem nedostala žádnou ani hmotnou nouzi, ani mojí invaliditu, protože já mám z lékařky to, že ze mě bude
invalidní důchodce. Je mi 65 a víc, takže mám nárok na běžný, tedy starobní důchod, respektive invalidní důchod. Do
teďka od toho ledna nemám žádný peníze, který bych ještě měla dostat. Už aspoň tu hmotnou nouzi jsem měla
dostávat od toho ledna až doteď, a ještě jsem ani jednu nedostala… No vy to vlastně neznáte. Já už bych měla mít
invalidní důchod taky hotovej dávno, protože tam mám všechny papíry, co jsou potřeba, tak to taky nemám. Jako
invalidní důchod to nemám, nemám ještě důchod jako starobní, ten taky nemám. Asi mám zemřít. Bylo by to tak
lepší, já to tak cítím. Asi dělají všechno proto, abych zemřela, a možná že jim tuhle radost neudělám. Těm lidem, co
jsou v tý vládě a tak dál a v těch všech úřadech a tak dál. To jsou zločinci.“ (resp. č. 20)
„Trápí mě to, že jsme vedeni na úřadě práce, měli bysme dostat nějaký peníze, a do dneška je nemáme. No máme.
My jsme sice dostali (jednorázově), jak byl ten koronavirus a to bylo všecko.“ (resp. č. 32)
• Pokles příjmů v souvislosti se situací kolem koronaviru
R: „Taky mám nějaké peníze z toho průvodcovství od toho Pragulicu… ale teď to není jako dřív…“ T: „O kolik to kleslo
tak?“ R: „No o hodně, nejsou prohlídky…. Dřív jsem měl do měsíce třeba 10 až 15 prohlídek a teďkon máte 3 až 4…
Kleslo to no, nejsou lidi… Tady nejsou ty školy atd.“ (resp. č. 25)
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„No mě to jako osobně poškodil tento vir, že jsme přišli o tu práci, o finance, no a o bývaně.“ (resp. č. 27)
• Sankční vyloučení z evidence úřadu práce
R: „Protože podpora mi nechodí. Na půl roku mám vzanou podporu, no ale ten příští měsíc. No protože jsem prej
nepřišla na úřad práce.“ V: „No a jak si teda vyděláváte teďka?“ R: „Mám vám to říct na rovinu? Somruju.“ (resp. č.
26)

Potřeba stabilního života a seberealizace
V závěru části výzkumu prováděným metodou hloubkových rozhovorů byla položena respondentům otázka, jak si
představují spokojený život. Odpovědi by se daly souhrnně charakterizovat jako touha po stabilitě, klidu, svobodě
a zajištění.
Konkrétněji pak přání zahrnují oblasti:
Zdraví – psychické a fyzické zdraví
Rodina – mít rodinu, žít se svou rodinou pohromadě, nalézt si partnera/partnerku
Bydlení – mít bydlení, soukromí, zázemí, soukromí, vlastní prostor
Práce – stabilní zaměstnání, stabilní příjem, být bez dluhů
Svoboda – možnost rozhodovat sám za sebe, „dělat si, co chci“
Zájmy – možnost věnovat se zájmům
„Já bych chtěla vidět hlavně ty děti, no. Půl roku jsem je neviděla, že jo.“ (resp. č. 2)
„Práce, bydlení, mít nějaké to zázemí no, to zázemí, to zázemí nám chybí, aby sa člověk zorientoval a aby sa nabral
síly, aby začal přemýšlet úplně jinak, aby neměl myšlenky na nějaké voloviny, na nějaké sprostosti alebo tak alebo
tak, na to, no. Nějak tak, já nevim no, tak ten život je všelijaký, jak si ho každý udělá, tak má ho, ale to je, sú jenom
slova, slovo, to sú…“ (resp. č. 3)
„Rodina mi chybí. Nic víc.“ (resp. č. 6)
„No bych si chtěla najít nějaký pěkný baráček, jen takový malý nemusel by být velký. No nebo chatku. No co, mít tam
pejska na hlídání, třeba vlčáka.“ (resp. č. 26)
„Mít vlastní byt a zaměstnání – to je pro mě spokojený život.“ (resp. č. 5)
„Mít kde bydlet, mít práci, bejt zdravej psychicky a fyzicky, mít rodinu, mít přátele, umět se bavit, dobrý vztah, takový
hlavní věci. Tam jde o to si najít něco pěknýho, i když je to maličkost prostě. Když potkám někoho známýho a vidim, že
je šťastnej, nebo jdu na brigádu a koupim si něco hezkýho. Prostě netrápit sám sebe a nesoužit se.“ (resp. č. 8)
„Já si celý život přeju psa, na vojně jsem byl psovod, psy miluju, i v Bordeaux jsem měl psy a prostě jako… s tím, že pro
mě je to přítel, kamarád a já se těším, že budu mít psa, je to na mně, abych dělal všechno pro to… psa, malou
zahrádku a střechu nad hlavou.“ (resp. č. 9)
„No, chtěl už bych si najít přítele, kterému budu věřit… abych zůstal s ním, normálně s ním žít, abych byl já šťastný…
To je tak to, co bych chtěl, jenomže to nenajdu…“ (resp. č. 11)
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„Přátelství, takový to… důvěra, taky peníze nějaké, bydlení, jistota, mít kam jít, vždycky… Domů, někam, nějaký cíl,
aby měl člověk kam… Tyhlety věci… peníze taky musím říct no, v dnešní době, finance, aby byl člověk zajištěný a měl
se kam vrátit domů, měl kam hlavu složit, jak se říká a tak.“ (resp. č. 19)
„Říkám no, to bydlení, mít práci, finance… a to je asi tak všechno. A hlavně, abych měla tu holku u sebe a ona byla
v pořádku. Abychom prostě už měli kde být. Abych já nemusela být prostě někde na hotelech nebo ubytovnách s ní…
jo, prostě, abychom měli prostě svoje. Kdybychom měli už svoje… a když to tak řeknu, abych si v tom bytě, nebo kde
budu, abych si dělala všechno tak, jak chci, prostě podle svého. A hlavně, abych tu holku mohla mít u sebe, nebo aby
za mnou dojížděla, nebo abych ji třeba měla o tom víkendu, o prázdninách, abychom prostě byli my společně, že jo…“
(resp. č. 35)

Shrnutí potřeb osob bez domova
Potřeby osob bez domova je možné analyzovat za použití různých přístupů. V této kapitole jsme se zaměřili na
potřeby spjaté s místy nocování a dále na obecné kategorie potřeb. U dílčích potřeb pozorujeme kategorie, které
odrážejí fyzické potřeby (jídlo, hygiena, teplo, ochrana před povětrnostními vlivy...), psychologické potřeby (bezpečí,
soukromí, pocit samostatného rozhodování...), a také potřeby odrážející specifické situace, které respondent řeší
(např. příchody a odchody navázány na možnost pracovat). Z těchto potřeb také vycházejí motivátory a bariéry při
rozhodování o využívání či nevyužívání hromadných ubytovacích zařízení. Pozitivně je v tomto ohledu vnímána
možnost uspokojit především fyzické potřeby (teplo, jídlo, spánek apod.) a to, pokud dotyčný vnímá, že je s ním
zacházeno důstojně a je respektována jeho autonomie a svoboda. Jako bariéry pro vyhledání ubytování jsou
nejčastěji jmenovány nedostatek soukromí, vnímaná nemožnost sám o sobě rozhodovat, nesouhlas s nastavenými
pravidly, obavy z konfliktních obyvatel, špatná zkušenost v minulosti, špatný hygienický stav prostor. Jako další
bariéry, které by se daly označit jako vnější (čili nezávisí na rozhodnutí respondenta), byly uvedeny: nedostatečná
kapacita ubytovacích zařízení (zejména azylových domů), absence českého občanství, nedostatečný finanční příjem
(v tomto ohledu se ale někdy setkáváme s tím, že dotyčný má nepřesné informace o možnostech služby využít).
Dále jsme se soustředili na specifika uspokojování obecných potřeb, které má člověk bez ohledu na místo nocování.
Jedná se o zajišťování jídla a pití, zajišťování hygieny a čistého oblečení, zajištění lékařské péče a zajištění různého
druhu poradenství a pomoci při řešení problémů. Samostatně je řešena potřeba finančního příjmu a na ní navázána
problematika výkonu pracovní činnosti. Specifická potřeba, kterou jsme nazvali „potřeba stabilního života
a seberealizace“, popisuje vizi spokojeného života.
Obecně lze říci, že v Praze samozřejmě existují služby, které mají uspokojovat výše popsané potřeby – nicméně
v konkrétních případech jsme viděli různé limitace, které lidé bez domova při uspokojování svých potřeb skrze
dostupné služby vnímali. V této kapitole jsme se snažili zjištěné obtíže co nejkonkrétněji pojmenovat, nicméně
vhodné by bylo vytvořit nástroje systematického zjišťování potřeb klientů v sociálních službách, převoditelné do
inovací těchto služeb.

Specifika potřeb uživatelů služby azylového domu pro matky s dětmi v tísni
Azylové domy pro matky s dětmi poskytují ubytování a pomoc matkám s dětmi, které se ocitly z různých důvodů bez
domova. Tato zařízení jim tedy kromě ubytování nabízejí odbornou pomoc a poradenství při řešení problémů, které
matkám znemožňují žít samostatný bezproblémový život.
Z výpovědí respondentek skupinové diskuse příchodu do azylového domu předcházel například pobyt na ulici během
rizikového těhotenství, zažívání domácího násilí ze strany partnera, neřešitelná finanční situace a podobná
problematická životní období.
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Zdrojem příjmů matek účastnících se fokusní skupiny byl nejčastěji rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě a také
dávky hmotné nouze. Jedna z matek se potýkala s výrazným zpožděním vyplacení dávek hmotné nouze, které byly
jejím jediným možným příjmem po ztrátě zaměstnání v důsledku pandemie Covid-19. Tato klientka oceňovala v této
situaci podporu ze strany azylového domu (pomoc s vyřizováním dávek, odklad úhrady za pobyt v AD). Nicméně lze
konstatovat, že u této cílové skupiny představují problémy s dostupností sociálních dávek ještě větší problém, než
jsme viděli u jednotlivců, neboť je nutné především uspokojit potřeby dětí, které nejsou tak flexibilní jako
u dospělého.27
Z výpovědí dále vyplývá, že respondentky mají často zkušenost s několika azylovými domy, z důvodu přechodu
z jednoho na druhý. Pravidla azylových domů jsou většinou akceptována a respektována („každej barák má jiný
pravidla, chceš bydlet, tak holt musíš“) – lze říci, že u této cílové skupiny je lepší akceptace pravidel, než jsme viděli
výše u azylových domů pro jednotlivce. Následující pozitiva a negativa se vztahují ke konkrétním různým službám
azylového domu, s nimiž měly uživatelky zkušenost.
Jmenovaná pozitiva/pozitivní zkušenosti:
• Domácí až rodinné prostředí
• Uživatelky AD, které si navzájem vypomáhají (hlídání dětí, vaření apod.)
• Pocit soukromí („zavřít dveře“ a být sama)
Jmenovaná negativa/negativní zkušenosti:
• Velký azylový dům s ubytovaným vysokým počtem rodin bez možnosti vlastního soukromí
• Hluk, nehlídání pravidel (konzumace alkoholu, drog)
• Nemožnost si zajistit hlídání dítěte přímo na AD (např. návštěvu delší než 5 hod.)
• Příliš přísná pravidla (např. aby matka měla dítě stále na očích i na zahradě), resp. pocit, že je sledována
Vize bydlení do budoucna
Respondentky jsou spokojené s možností ubytování, do budoucna si bydlení představují ideálně v bytě od
magistrátu. Důvodem je očekáváná vstřícnost v případě problémů, nehrozí nečekaná výpověď, nehrozí rasová
diskriminace.

27

Konkrétněji popsáno v oddílu popisujícím další služby poskytované sociálními službami – potravinová pomoc.

55

Trajektorie lidí bez domova
Na základě hloubkových rozhovorů bychom trajektorie respondentů mohli rozdělit, zjednodušeně řečeno, na základě
času a prostoru. To znamená z hlediska délky procesu vzniku bezdomovectví a délky samotného bezdomovectví
(dělení z hlediska času) a z hlediska různých nocležišť a ubytování, které jsou v průběhu času využívány (dělení
z hlediska prostoru).
I.
•

Dělení trajektorií vzniku bezdomovectví z hlediska času:
Bezdomovectví vzniklé dlouhodobou sociální exkluzí, mající počátky již v dětství (pobyt v dětském domově,
výchovném zařízení, nízký stupeň vzdělání, nízká kvalifikace).

V této skupině nalézáme respondenty, kteří již od útlého dětství vyrůstali v dětských domovech či výchovných
ústavech. Po opuštění institucí se tak potýkají s absencí zázemí.
R: „Já jsem je celý život neviděl, byl jsem celý život v děcáku… Když jsem se narodil, tak vlastně mě hodili do kojeňáku
a od té doby… neznám rodiče, byl jsem celý život v děcáku.“ (resp. č. 11)
•

Bezdomovectví vzniklé střednědobým až dlouhodobým procesem, kdy respondent žil „normálním“ životem,
ale z důvodu nějakého postupného procesu o bydlení přišel.

Zde můžeme řadit respondenty, kteří přišli o bydlení během života. Často uvádějí, že žili „normálním“ životem, měli
rodinu, děti, zázemí. Vlivem různých faktorů a jejich kombinací, jako je postupný rozpad vztahu, ztráta zaměstnání
a s ní spojený nedostatek příjmů či dlouhodobá nezaměstnanost, vězení, závislost na drogách, neschopnost splácet
dluhy apod., přišli o domov.
„Já ani sám nevím, prostě to tak vzniklo, rozvedli jsme se, vyhodila mě z bytu, potom jsem už musel se starat sám.
A ona jako sám koupit si byt není sranda. Buď jsem měl třeba v hospodě bydlení, kde jsem pracoval, a potom pak po
ubytovnách, v Korunní, všude, kde se dalo.“ (resp. č. 16)
„Tak, tak jsem se poprvý dostal do kriminálu v 18 letech. Pustili mě po jednom roce, teda máma mi koupila byt
v Hloubětíně a já jsem dál pokračoval v drogách, nějak mě to bavilo, i když jsem teda furt pracoval jako kuchař, tak
ale ty drogy prostě byly mocný, prodal jsem byt, to už jsem měl další partnerku, ono je to takový hrozně zamotaný.
Další dítě, já závislej jsem začal vařit drogy. Tak jsem se dostal podruhé do kriminálu ve 22, ale to jsem furt normálně
bydlel, všechno. Dostal jsem pět let, takhle, dostal jsem sedm let, odseděl jsem pět let. Odseděl jsem pět let, pustili mě
v roce 2016/17. Hned jsem si našel práci, bydlení, rok jsem se nedotkl drog. Našel jsem si další ženskou. Ona byla
závislá na drogách. Takže jsem do toho zase spadnul, takže jsem začal zase dělat problémy, takže jsem zase začal
dělat problémy...“ (resp. č. 14)
•

Bezdomovectví vzniklé náhlou událostí (nehoda, zdravotní indispozice, psychiatrické onemocnění), která
znemožňuje zařadit se zpět do předchozího života.

„Objevila se nějaká ataka té nemoci. A do toho asi 15letý spor s bývalým manželem a soudy… apod. A tak jsem se
zhroutila a byla jsem v nemocnici a mezitím bývalý manžel vyměnil zámek a nastěhoval tam jiný lidi do toho bytu a já
jsem se neodvážila od té doby s ním komunikovat.“ (resp. č. 10)
II.
•

Dělení trajektorií z hlediska prostoru (využívání/nevyužívání služeb sloužících k přespání či ubytování):
Využívající hromadných ubytovacích institucí

Do této skupiny řadíme respondenty, kteří se orientují v nabídce sociálních služeb a různou měrou je využívají. Často
preferují určitý druh ubytování (ať již dobrovolně či nedobrovolně, např. z důvodu nedostatku financí, nedostatečné
kapacity apod.), a to z různých důvodů. Zde se setkáváme s podmnožinami respondentů, kteří využívají azylové
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domy, ubytovny nebo noclehárny. Respondenti se mimo jiné liší i svým přístupem a stupněm „smíření se“ se situací.
Setkali jsme se jak s respondenty, kteří vyjadřovali spokojenost se svou situací, tak s respondenty, kteří mluvili o tom,
že na aktuálním místě potřebují pouze přečkat nezbytně dlouhou dobou, než se jim povede svou situaci vyřešit jinou
formou bydlení či ubytování. Trajektorie tohoto typu popíšeme dále na základě kvantitativních dat od poskytovatelů
sociálních služeb a z dotazníkového šetření.
Na základě provedených hloubkových rozhovorů lze zobecnit dvě základní trajektorie:
„Krátké bezdomovectví“ – jedná se o lidi, kteří jsou v situaci bezdomovectví několik let, využívají dostupné způsoby
pomoci (vč. sociálních služeb) a svou situaci chápou jako přechodnou, resp. jsou přesvědčeni, že v dohledné době se
vrátí k „běžnému“ způsobu života. U několika respondentů bylo možné identifikovat dvě fáze této trajektorie, kdy
nejdříve žili na ubytovně nebo bez přístřeší v rámci určité komunity, a neuvědomovali si závažnost své situace, pak
přišla událost jako přepadení či pracovní úraz, po níž (resp. po hospitalizaci) začal dotyčný bydlet v azylovém domě
(nebo aktuálně v humanitárním hotelu) a má výraznou motivaci svou situaci řešit.
„Dlouhé bezdomovectví“ – jedná se o lidi, kteří o bydlení (poprvé) přišli před 10–20 lety, u některých pak délka
bezdomovecké trajektorie dosahuje až 30 let. Jejich životní situace během těchto let měla mnoho různých peripetií,
jako je život na různých místech v ČR, u některých i v zahraničí, pobyt na ubytovnách, azylových domech, popř.
i v běžných bytech (pronajatých či „u známých“), výkonu trestu, léčebnách, ubytováních vázaných na zaměstnání aj.
U těchto dlouhých trajektorií lze odlišit dva podtypy: někteří strávili většinu času v různých ubytováních a pouze
epizodicky se ocitli v situaci bez střechy, jiní naopak strávili většinu času „na ulici“ a pouze epizodicky měli nějaké
ubytování. U lidí s touto „dlouhou“ trajektorií je také typičtější akceptace své životní situace (tzn. nižší aspirace na její
„vyřešení“).
•

Nevyužívající hromadných ubytovacích institucí

Druhá skupina respondentů se snaží ubytovacím zařízením spíše vyhnout. Z provedeného terénního pozorování
vyplynulo, že pokud lidé bez domova nevyužívají sociálních služeb, většinou poukazují na nějaké nevyhovující
pravidlo nebo obecně nevyhovující režim. V takových případech mluví o zákazu psů, brzkém vstávání („vyhodí nás
v sedm hodin z Hermesu“) nebo absenci soukromí („pocit stísněnosti”) a nutnost snášet „nevhodný chovaní
druhých“, kteří jsou „hluční“, excentričtí, popř. „fetují“. Různou měrou také hraje roli obava z nákazy, především
panuje strach ze vší a štěnic. Často jsou nicméně výše zmíněné postoje podkresleny určitými kulturními faktory, které
jako takové obvykle nejsou rozeznávány. V tomto smyslu stojí za zmínku především dva takové faktory, které jsou
popsány v následujících odstavcích. Kromě toho jsme se v rámci hloubkových rozhovorů setkali také s lidmi, kteří
o službách neměli povědomí, popř. měli zkreslené informace (mysleli si např., že služby jsou pro ně nedostupné).
(1) Někteří lidé bez domova nevyužívají sociálních služeb, protože pro ně současná forma bydlení představuje
nikoliv strádání či domnělou patologii, jak na tyto formy bydlení instituce a veřejnost nejčastěji nahlíží, ale naopak
alternativní formu bydlení s alternativní domácností. Avšak na rozdíl od „klasických“ domácností, spjatých zejména
s nukleárními rodinami, je nutné v případě bezdomovectví uvažovat spíše o specifických socioekonomických
jednotkách, někdy nazvaných kvazidomácnosti.28 Lidé v těchto kvazidomácnostech sdílejí přístřeší, spolupracují při
každodenních praxích a společně distribuují a konzumují své statky. Takové domácnosti fungují podobně jako ty
„klasické”: lidé v rámci nich stejně pracují, mají volný čas a své záliby. Jak v tomto ohledu poznamenal respondent,
který takto žije řadu let: „Mám kde spát, jídlo si udělám, kávu si dám.“ (respondent č. 25) Na rozdíl od nich ale
kvazidomácnosti obvykle zahrnují více členů a/nebo jsou tvořeny spíše přátelskými vazbami (nikoliv rodinnými či
partnerskými). Důležitou roli v tom ovšem hraje kvalita takového nocležiště. Ne všechna nocležiště totiž jsou
a mohou být zažívána takto pozitivně. Takové zažívání výrazně podmiňují především tři aspekty. (1) Místo musí mít

28

Více informací ke konceptu kvazidomácností viz Vašát, Petr. 2013. „Sme na jedný lodi“: Morálka a ekonomika v prostředí třídy
nejchudších. Český lid 100 (4): 427-448.
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určité infrastrukturní vybavení (přístup k vodě, záchod, vaření či možnost dekorace místa). (2) Musí umožňovat trávit
zde den a věnovat se nějakým volnočasovým aktivitám (např. rybaření, návštěvám známých nebo udržovacím
pracím). (3) Mezi jednotlivými obyvateli musí panovat určitá míra sociální koheze a organizace, s možností se
v určitých momentech kolektivně rozhodnout (např. jeden z obyvatel je agresivní, ostatní se dohodnou, že zavolají
policii). Nad rámec těchto tří aspektů pozitivně působí umístění nocležiště (např. když je v docházkové vzdálenosti od
obchodů, dopravy a lidí obecně) a povaha spolupráce s institucemi v dané části (tj. s lokálním odborem sociálních
služeb, neziskovými organizacemi nebo policií). Lidé žijící v pozitivně zakoušených nocležištích pojímají toto místo
jako odlišnou formu běžného života – tedy bydlení a soužití. Takový vztah k místu vyjadřuje právě respondent č. 25,
který ve svém nocležišti žije 10 let. V jednom neformálním rozhovoru poté poznamenal, že to, co by naopak ve svém
nocležišti ocenil, je například možnost mobilní sprchy.
„Důležitý jsou postel, a abychom neměli hlad. Tady venku kamarádi jsou bezdomovci, máme se rádi,
pomáháme si, jeden druhému. (…) To je hlavní, aby člověk měl lidi kolem sebe, s kterýma si rozumí. Stačí
jeden hajzl a už je to všechno v… To je to žití. To je to hlavní, když je člověk na ulici, aby měl kamarády,
přátelé, aby si rozuměli. To je hlavní. Pak člověk ani nevnímá, že je venku (…) No, já to považuju tady
(pozn.: za domov). Tady jsem doma. Heleďte se, spíme, dokdy chceme, uvaříme si. No, jděte se podívat
schválně (pozn.: ukazuje dovnitř – pozn. autora). Jak se tam (pozn.: myšleno v sociálních službách)
nemůžu cítit jako doma – tam máme kuchyň, vařič. Já tak budu spát tam, na Armádě spásy, mezi 50 na
pokoji, kde každý chodí na záchod, každý mluví?“
(2) Nevyužívání služeb je pro některé otázkou pozitivně zakoušené identity a sebeúcty. Takoví lidé vzdorují
definici pasivního „bezdomovce“” potřebujícího péči služeb. Obvykle v tomto smyslu upozorňují na to, že s nimi
pracovníci a pracovnice jednají „jako s dítětem“, popřípadě jako s „méněcenným“, přičemž pracovníci/pracovnice
mají podle nich „vždycky pravdu“. V protikladu k tomu deklarují: „dokážu se o sebe postarat (...) nejsem závislej na
využívání nějakých sociálních služeb“ (resp. č. 25). Nutno ale dodat, že to ovšem neznamená, že některých služeb čas
od času nevyužijí (nejčastěji jde o terénní programy).
Navzdory některým pozitivně zakoušeným nocležištím je třeba mít na paměti, že to, že člověk nechce konvenční
bydlení, ještě neznamená, že by toto bydlení nemělo být k dispozici. Právě prostřednictvím změny objektivních
podmínek života se mění i jednotlivé subjektivní tužby. Více viz podkapitoly Potřeby spjaté s jednotlivými místy
nocování v kapitole Potřeby lidí bez domova a Limity stávajících sociálních služeb, kde jsou pojmenovány i další
důvody nevyužívání pobytových služeb.
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Denní trajektorie
Při sledování denních trajektorií u jednotlivých respondentů hloubkových rozhovorů nacházíme pochopitelné
odlišnosti odrážející individuální životní situace. Roli hrají zejména dva základní níže uvedené faktory:
1) Respondent má/nemá pravidelné zaměstnání, pracovní náplň, aktivitu
Pokud má respondent zaměstnání, stává se pevným bodem dne a zároveň také motivačním faktorem, pokud se
snaží žít „normální život“ nebo se např. zbavit závislosti na drogách.
(zaměstnání v restauraci) „To znamená, že díky tý práci se to změnilo všechno, nemůžu přijít ve stavu... A ono té
práce je strašně moc a já sám sobě si dělám, že nesmím, takže si přidávám brigády a díky těm brigádám si oddaluju
tu návykovou látku.“ (resp. č 21)
V některém zaměstnání je také možné využívat benefity, jako jsou např. sprcha nebo stravování.
(zaměstnaní v lahůdkách) „A občas se tam taky můžu osprchovat, máme tu i stravu… Když máme dvanáctky, tak
máme i snídani i svačiny… ovoce, pitný režim a všechno, prostě to je úžasné. A já si tak oddechnu v té práci, to si
nedovedete představit.“ (resp. č. 6)
(terapeutická komunita pro závislé) „No, už třeba od půl 11, pondělky jsme tam do 4, úterky máme do pěti a taky
ještě… říká se tomu nesrozumitelné ,štint‘. To je prostě kruh pro feťáky… tam si chodí prát a najíst se, fetovat se tam
samozřejmě nesmí, ale jako vysprchovat, najíst, bydlet… Takže pondělky chodím i do toho ,štintu‘, tam jsem do šesti,
tam mám o hlavu postaráno, v úterý to samé… akorát že v úterý to tam otevřené není, to je jenom v úterý a pátek,
takže tam skončím v 5, jdu domů.“ (resp. č. 12)
(brigáda – úklidové práce) „No a ve čtvrtek jdu do práce… mám ty úklidy jo. Takže mám jeden den v týdnu, takže jdu
do práce, s kamarádkou si jdu na zmrzlinu třeba teď v létě, čtu si atd. Televize, rádio… ven se jdu projít, chodím ráda
na takový starý… podívat se třeba Vítkov, Veleslavín.“ (resp. č. 19)
2) Respondent má/nemá stále ubytování, ve kterém může trávit i čas přes den
Pokud je respondent ubytován v zařízení, kde si může vařit, zajišťovat hygienu či trávit čas přes den, odráží se to na
denních trajektoriích, neboť není nucen si zajištovat tyto potřeby mimo tato zařízení. Jedná se zejména o ubytovny,
azylové domy a aktuálně i humanitární ubytovny. Avšak i v těchto případech se ukazuje, že je volný čas tráven i mimo
zařízení, zvyky a potřeby respondentů se přitom různí.
V tomto ohledu mohou být rozdíly dány také vztahem k místu, kde je dotyčný ubytován. Např. tam, kde respondent
bydlí v azylovém domě a je s ním v zásadě spokojen, pak zajišťuje své potřeby v rámci domu a ven vychází jen na část
dne, na „procházku“, popř. pochůzky po úřadech. Čas v azylovém domě pak může být tráven běžnými denními
aktivitami (vaření a mytí nádobí, úklid, drobná výpomoc dalším lidem) a volnočasovými aktivitami, jako je poslech
rádia či hraní společenských her.
(respondentka je ubytována v AD) „Takže tím jsem vlastně chtěla zdůraznit, že kvůli tomu (vaření kávy pro lidi
z noclehárny) vstáváme před 6, protože oni pak musí z té noclehárny odejít, tak abychom je stihli, a pak třeba
hrajeme půl hodiny žolíky, pak myjeme nádobí z večera a pak chodíme na procházky, občas na úřad, hodně na
procházky. Hrajeme karty, teď si doufám koupím už zase počítač.“ (resp. č. 10)
Protikladem k této v zásadě pozitivní zkušenosti je situace, kdy dotyčný sice stabilní ubytování má, nicméně pobyt
v něm je pro něj natolik nepříjemný, že preferuje celodenní trávení času mimo objekt – příkladem tohoto mohou být
některé komerční ubytovny. V takovém případě se denní trajektorie v podstatě neliší od trajektorií lidí bez střechy.
Lidé bez ubytování (bez střechy) si jídlo, hygienu a čisté oblečení jsou nuceni zajistit na různých místech (denní
centra apod.), mezi kterými často i během dne přejíždějí/přecházejí, což jim zabere poměrně velké množství času.
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(respondent spí venku) „Vstanu, projdu se, počkám si na charitu, najím se, napiju se, jdu na další charitu, tam taky
dostanu najíst, tam se můžu i vykoupat, vyměnit čistý oblečení, pak jdu na jinou charitu… pak už je skoro večeře, tak
se projdu a kolem 5 nebo 6 si lehnu na tom Džbánu, nebo se jdu vykoupat a pak si tam lehnu a spím.“ (resp. č. 11)
„Odsaď (od Milosrdných sester z Kobylis) jedete na Vypich, na Vypichu dostanete teplý jídlo, sednete na 25, dojedete
na Strossmayerák, z něho sem a tady dostanete další jídlo, vyfasujete to, jdete na Naději, tam vyfasujete chleba
s chlebem, jak se řiká. Teďko tam byly guláše a polívky a člověk se prostě nají každý 2 hodiny a máte zabitej celej
den.“ (resp. č. 8)
Mezi další časté činnosti kromě obstarávání jídla a hygieny patří vyřizování dávek, lékařských prohlídek, poradenství
apod.
„Protože každý měsíc chtějí takový ty papíry o tom, jaký příjmy byly nebo jestli jsem zaplatila to výživný a kolik, kolik
tam narůstá dluh nebo kolik se jako smazává. Takže jako tu sociálku jsem vyřizovala. Teď jsem si vyřídila tady
obvoďáka normálně originál na Proseku, takže tam jsem se objednala na vstupní prohlídku a tak dále, i jemu jsem to
tady vyřídila. No takže furt takový nějaký akce.“ (resp. č. 15)
Volný čas je tráven procházením, pobýváním s přáteli, četbou, sledováním filmů apod. – poslední dvě jmenované
aktivity jsou však dostupné spíše pro ty, kteří mají nějaké ubytování.
„No… a prostě jdu se projít, tak nějak se projdu, no… Jako prostě, já už jsem důchodce, tak si to užívám jako
důchodce. No, nikam se nehodím, co neudělám dneska, udělám zítra… no, tak nějak vypadá můj den.“ (resp. č. 25)
(respondentka bydlí v humanitárním hotelu) „A normální život, no normálně žiješ no. Jako tam pokecáš, tam pokecáš
odpoledne. Večer přijdem domů, uděláme véču, vysprchujem se, vykoupem se, lehnem a koukáme na telku. Já třeba
ráda čtu nebo si píšu ty svoje blbosti. Kolikrát si sednu jen tak třeba do parku a vegetím si dvě hodinky jen tak sama
pro sebe s myšlenkama.“ (resp. č. 15)
(respondent bydlí v garáži na okraji Prahy) „Většinou už tady potkám všechny ty známý, tak většinou tady odsaď
jedeme rovnou na ten Hlavák, nevím prostě, proč ten Hlavák je tak střed všeho, mně to tak přijde, hodně lidem to tak
nepřijde, prostě Hlavní nádraží no, a pak už přemejšlíme, co dělat, buď se tam jenom válím a popíjíme, nebo když se
nám naskytne nějaká příležitost si někde udělat penízky, tak jdeme udělat penízky.“ (resp. č. 14)
Procházky a „obchůzky“ mohou být přímo či nepřímo spjaty také s vyhledáváním různých typů zdrojů:
„Ale ještě teda zpátky k tomu průběhu toho běžnýho dne. To znamená, že vy si vstanete, pak potom nějaká hygiena,
káva a co dál?“ R: „No a dál potom občas jezdím tramvají na rozmyšlenou jo. Pustím si hudbu nebo rádio, jako prostě
zprávy jo, no a tam mám místa, si projdu ty svoje obchůzky a takový jo, co vyhoděj ty lidi nebo takhle.“ V: „Čili vy
prostě objíždíte ty místa, kde můžete něco najít, co pak vlastně můžete prodat.“ (resp. č. 4)
„Normálně somruju… Někdy vysomruju aj 200. No třeba dvakrát, třikrát do týdne asi.“ V: „Máte nějaký oblíbený
trasy?“ R: „No mám. Tady, jak je ta tržnice nahoru (I. P. Pavlova).“ (resp. č. 26)
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Trajektorie na základě administrativních dat
V tomto oddílu budou analyzována data, která byla poskytnuta různými organizacemi z jejich databázových údajů.
Bohužel nejsou v současnosti dostupná data,29 která by umožňovala komplexní analýzu, následující údaje tedy vždy
vypovídají jen o části reality a dohromady umožňují dílčí závěry.
Tabulka č. 37: Využívání služeb dle databázových dat Naděje a CSSP (pouze kombinace, které se vyskytují nejméně
ve 2 % případů)
Kombinace využití služeb
Azylový dům

Noclehárna

Frekvence

Procenta

0x

1x

2 808

36 %

1x

0x

1 987

25 %

0x

2–5x

1 150

15 %

2–5x

0x

632

8%

1x

1x

449

6%

1x

2–5x

274

3%

0x

více než 5x

236

3%

2–5x

2–5x

181

2%

2–5x

1x

148

2%

Data poskytnutá organizací Naděje obsahují celkem 7 200 unikátních osob za období od 1. září 2002 do 11. srpna
2020. Z toho potom 77 % mužů a 23 % žen. Ve věku 18–34 let je 29 % klientů, ve věku 35–55 let je 43 % a zbylých
28 % tvoří klienti ve věku 55 a více. Jedná se o velmi robustní vzorek, z toho důvodu můžeme předpokládat, že
vypovídající hodnota těchto dat bude vysoká. I po osobním rozhovoru s metodikem a pochopení postupů práce
s daty uvnitř organizace můžeme konstatovat, že je kvalita dat na vysoké úrovni.
Data poskytnutá organizací CSSP obsahují celkem 1 500 unikátních osob za období od 1. ledna 2018 do 15. července
2020. Z toho potom 78 % mužů a 22 % žen. Ve věku 18–34 let je 21 % klientů, ve věku 35–55 let je 47 % a zbylých
32 % tvoří klienti ve věku 55 a více. Nejedná se o tolik robustní vzorek jako u dat organizace Naděje, proto
vypovídající hodnota o obecné problematice sociálních služeb nedosahuje takové úrovně. V CSSP je daný databázový
systém zaváděn nově, a proto datový soubor může s větší pravděpodobností obsahovat chyby vzniklé lidským
faktorem při obsluze.
Data od obou organizací se podařilo propojit skrze jednotný anonymizační mechanismus, kdy kombinace jména
a data narození uživatelů služeb byla převedena na unikátní kódy. Výzkumníci tedy samozřejmě nepřišli do kontaktu
s osobními údaji dotyčných osob, přesto však bylo možné pracovat s údaji o unikátních osobách.
Vidíme, že celkem 36 % záznamů tvoři lidé, kteří ze všech služeb pouze 1x využili službu noclehárny (v těchto datech
však využití noclehárny znamená využívání služby konkrétní noclehárny v průběhu určitého časového úseku, nikoli
29

V současné době nejsou dostupná data, která by umožnila longitudinálně sledovat trajektorie osob, které využily některý
z prvků systému pomoci pro osoby bez domova, a která by bylo možné použít k hodnocení efektivity v současnosti existujících
nástrojů. K tomuto účelu by mohla sloužit data z OKSystému, která by propojovala údaje ze sociálních služeb a z dávkových
systémů, tato data však nebyla pro účely tohoto projektu jejich správcem poskytnuta.
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pouze jednorázové přenocování), dalších 25 % tvoří osoby, které pouze 1x využily službu azylového domu. Dále jsou
uživatelé, kteří využili služby opakovaně – 2–5x využilo noclehárnu 15 % osob, 8 % pak využilo 2–5x azylový dům.
Pouze 6 % z celku uživatelů využilo jak noclehárnu, tak azylový dům, a obojí pouze 1x. Pouze nízká procenta pak
představují ti uživatelé, kteří služby využili ve vyšší míře – např. 1x azylový dům a 2–5x noclehárnu využila 3 % osob,
noclehárnu více než 5x pak také 3 % osob. Jak azylový dům, tak noclehárnu využila 2–5x 2 % osob. 2 % uživatelů pak
také využila 2–5x azylový dům a pouze 1x noclehárnu.
Z řečeného vyplývá, že většina osob „v systému“ využije azylový dům nebo noclehárnu pouze 1x, druhý nejčastější
model je opakované využívání jednoho z těchto dvou druhů služeb. Celkem 16 % uživatelů má pak zkušenost s více
opakovanými pobyty a kombinováním obou služeb.
Tato data však nelze interpretovat tak, že jednorázové využití těchto služeb vedlo k vyřešení nepříznivé situace
dotyčných klientů – ti se mohli vrátit do situace bez přístřeší, do jiného typu služby či do sociální služby pro lidi bez
domova jiné organizace či v jiném městě, či mohli najít ubytování na ubytovně aj. Nicméně vzhledem k tomu, že tato
data zahrnují poměrně velký podíl azylových domů a nocleháren v Praze, lze konstatovat, že pouze menší podíl lidí
bez domova je „zacyklen“ v opakovaném využívání pobytových služeb a typičtější jsou jiné druhy trajektorií
bezdomovectví.
Výše uvedené údaje se vztahují ke všem datům, která byla pro účely tohoto výzkumu poskytnuta, upřesnění
popsaného nám může přinést pohled pouze na data vztahující se k období od začátku roku 2018, tak aby byl údaj za
obě organizace zároveň za stejné časové období.
Tabulka č. 38: Využívání služeb podle databázových dat organizací CSSP a Naděje od roku 2018 (pozn. pouze
kombinace, které se vyskytují aspoň v 1 % případů)

Kombinace využití služeb
Azylový
dům
0x
1x
2–5x
0x
1x
0x
1x
2–5x
0x
0x
2–5x

Krizová
pomoc
0x
0x
0x
0x
0x
1x
0x
0x
1x
1x
0x

Noclehárna Frekvence

Podíl

1x
0x
0x
2–5x
1x
0x
2–5x
1x
1x
2–5x
2–5x

42 %
31 %
8%
6%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
1%

1 031
750
185
148
107
70
31
23
20
19
15

Co se týče klientů, kteří využili služby od roku 2018 dosud (resp. cca do poloviny roku 2020), pak vidíme, že 42 % tvoří
lidé, kteří využili pouze jednou (tzn. v jednom časovém úseku) služeb noclehárny, 31 % pak lidé, kteří 1x využili služby
azylového domu. 8 % pak využilo azylový dům opakovaně, 6 % opakovaně noclehárnu, 4 % každou z těchto služeb 1x.
Do této analýzy jsme zahrnuli také službu krizové pomoci, kterou 1x využila 3 % z celkového počtu klientů. Další
kombinace užívání služeb se týkají pouze řádově desítek uživatelů (a zastoupení je tedy celkově na úrovni 6 %, resp.
140 osob – vč. nezobrazených kombinací) – jedná se o jedno využití azylového domu a opakované využité
noclehárny, jedno využití noclehárny a opakované využití azylového domu, kombinace azylového domu či
noclehárny a krizové pomoci a také opakované využití jak azylového domu, tak noclehárny.
62

Pokud se podíváme dále na jednotlivé sociální služby, zjistíme, že třetinu (33 %) klientů představují ti, kdo pouze
jedenkrát využili noclehárnu na lodi Hermes. Různé kombinace využití konkrétních služeb mají pak zastoupení
nejvýše 1 % (nejvíce 30 uživatelů) a jedná se nejčastěji právě o kombinaci noclehárny na lodi Hermes a další služby –
Azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS, noclehárny Naděje Žižkov, azylového domu Naděje Žižkov,
noclehárny Naděje Na Slupi či azylového domu Naděje Vršovice. Dále je to např. využití azylových domů Naděje
Vršovice a Záběhlice a dále azylových domů CSSP Skloněná a Michle či Skloněná a AD Naděje Žižkov. Ostatní
kombinace se týkají jen jednotek osob.
Trajektorie osob bez domova naznačují rovněž statistiky o tom, proč a kam lidé z azylových domů odcházejí, uvedené
v následující kapitole. Z těchto statistik vyplývá, že převažujícím důvodem pro ukončení pobytu v azylovém domě pro
jednotlivce je hrubé porušení pravidel služby nebo skončení smlouvy o poskytování služby, u velké části uživatelů pak
není pracovníkům služby ani známo, kam z azylového domu dotyční odešli. Vzhledem k výše uvedeným údajům lze
konstatovat, že v těchto případech u většiny z nich nelze předpokládat, že by po ukončení služby v blízké době opět
využili jiný azylový dům či noclehárnu.
Tyto informace doplňme ještě o poznatky z dat poskytnutých terénním programem organizace Maltézská pomoc.
Tato terénní služba se věnuje zejména intenzivní podpoře menšího množství klientů v různých situacích bytové
nouze či potřeby podpory v bydlení (vč. tzv. zabydlování). Údaje tedy vypovídají především o tom, jakých posunů lze
dosáhnout intenzivní sociální prací.

63

Tabulka č. 39: Posuny uživatelů služby terénní programy Maltézské pomoci
Posun odkud – kam
Beze změny
Bez přístřeší – ubytovna
Bez přístřeší – AD
Bez přístřeší – sociální byt MHMP
Bez přístřeší – humanitární hotel
Bez přístřeší – soukromý byt
Ubytovna – sociální byt
Ubytovna – DPS
AD – chráněné bydlení
AD – sociální byt
AD – soukromý byt
Squat – stálý squat
Byt – lepší soukromý byt

Podíl
49 %
11 %
8%
8%
3%
1,5 %
10 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %

Beze změny – struktura podle místa nocování
Bez přístřeší
Ubytovna
Byt
AD
Squat
Domov pro seniory
Přístřešek
Spolubydlení

Podíl
26 %
29 %
23 %
6%
6%
3%
3%
3%

Uvedené údaje vypovídají o 63 uživatelích dané služby, kteří ji využívali v roce 2019 a v letošním roce, tedy 2020.
Vidíme, že u poloviny osob (49 %) se jejich situace v bydlení nezměnila – tato část uživatelů je tvořena z 26 %
osobami bez přístřeší, 29 % tvoří osoby na ubytovně a 23 % osoby, které bydlí v bytě (služba tedy poskytuje podporu
v bydlení), dále pak jsou to osoby pobývající v azylových domech, ve squatech, domově pro seniory, přístřešku či ve
spolubydlení.
Z případů, kde došlo k posunu, vidíme, že lidé bez přístřeší dosáhli nejčastěji na bydlení na ubytovně (11 %), dále
v azylovém domě (8 %), ale také v sociálním bytě poskytnutém MHMP (8 %). Menší části se pak týkal humanitární
hotel 3 %, nebo soukromý byt 1,5 %. U 10 % uživatelů se podařil posun z ubytovny do sociálního bytu. Ostatní
možnosti se vyskytují jen v jednotkách případů – v některých případech jde např. o kvalitativně lepší možnost v rámci
stejné kategorie místa nocování (lepší byt, stabilní squat). Na základě těchto zjištění lze konstatovat, že polovina
uživatelů služby dosáhla zlepšení v oblasti bydlení, kde nejčastějšími možnostmi byly ubytovny a sociální byty, popř.
sociální služby, naopak byty v komerčním bydlení byly spíše výjimkou.
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Graf č. 40: Předchozí místo nocování na základě dat z dotazníkového šetření (N=397)

V rámci dotazníkového šetření odpovídali respondenti z řad lidí bez domova jak na otázku po aktuálním typu
noclehu, tak po noclehu předchozím. Jako předchozí nocleh bylo nejčastěji uváděno „Venku, ve stanu, ve squatu“
(28 %), 15 % bydlelo předtím v běžném bytě, 12 % uvedlo noclehárnu a 11 % komerční ubytovnu, 8 % pak
humanitární ubytovnu/hotel. Po 6 % pak uvedlo azylový dům, městskou ubytovnu či bydlení u přátel, 3 % výkon
trestu, 2 % pak provizorní přístřešek, nemocnici či jiné místo.
Tabulka č. 41: Přesuny mezi místy nocování na základě dat z dotazníkového šetření (N=397)
Tabulka zobrazuje procenta v řádcích

Aktuální typ nocování:
N

Azylový dům,
noclehárna

Venku,
v chatě/boudě

Ostatní ubytování

Azylový dům

17 %

71 %

13 %

24

Noclehárna

23 %

50 %

27 %

48

Městská (obecní) ubytovna

17 %

65 %

17 %

23

Komerční ubytovna

0%

86 %

14 %

44

Humanitární ubytovna (zřízená
městem v průběhu epidemie na
jaře)

12 %

64 %

24 %

33

Venku, ve stanu, ve squatu

22 %

68 %

10 %

110

V provizorním přístřešku, na chatě,
v boudě, v zahrádkářské kolonii

13 %

88 %

0%

8

U známých, přátel v bytě

5%

73 %

23 %

22

V bytě, pronajatém či vlastním

3%

75 %

22 %
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Nemocnice nebo jiné zdravotnické
zařízení

29 %

57 %

14 %

7

Výkon trestu

27 %

55 %

18 %

11

Jinde

0%

100 %

0%

6

Neví/neumí/nechce odpovědět

0%

0%

100 %

1

Předchozí typ nocování:

Výše uvedená tabulka zobrazuje rozložení respondentů z různých typů předchozích noclehů ve třech sloučených
kategoriích aktuálního noclehu. V datech od organizace Maltézská pomoc jsme viděli pozitivní, popř. neutrální změny
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situace, v těchto datech se projevují spíše negativní změny situace, což je dáno tím, že dotazování bylo zaměřeno na
osoby bez střechy a lidi využívající sociální služby či další (dočasné) ubytování.
Vidíme, že lidé aktuálně využívající azylové domy a noclehárny častěji dříve využívali také sociální služby, byli bez
střechy nebo využívali městskou ubytovnu, dále také v nemocnici či ve výkonu trestu (nicméně tyto kategorie jsou
zastoupeny nízkým počtem respondentů).
V situaci bez střechy (venku, v provizorním přístřešku aj.) se nejčastěji ocitli lidé, kteří dříve pobývali v komerční
ubytovně, a dále ti, kdo bydleli běžně v bytě nebo v bytě u známých, nebo také v azylovém domě (nejvyšší procento
je u kategorie „V provizorním přístřešku, na chatě, v boudě, v zahrádkářské kolonii“, což je podkategorie této
kategorie, která je málo zastoupena).
Ti, kdo jsou v současnosti v ostatních typech ubytování, dříve pobývali např. v noclehárně, v humanitární ubytovně,
běžně v bytě či v bytě u známých, naopak kategorie „Venku, ve stanu, ve squatu“ je zastoupena z větších kategorií
nejméně.
Z těchto výsledků vidíme např. rozdíl mezi sociálními službami a ostatními druhy ubytování, kdy do sociálních služeb
se dostávají jak lidé z jiného druhu ubytování/instituce, tak lidé bez střechy, naopak přijít do sociálních služeb rovnou
z bytu není typické. Do ostatních druhů ubytování častěji přijdou lidé dříve ubytovaní nebo bydlící, v malé míře však
ti, kdo byli bez střechy.
Významným „zdrojem“ lidí bez střechy jsou pak komerční ubytovny – zde vidíme, že tento typ ubytování spíše
přispívá k cirkulaci mezi různými typy nocování, bezdomovectví však neřeší.
Diskuse
Na datech od poskytovatelů sociálních služeb a na datech z provedeného dotazníkového šetření jsme se pokusili
mapovat individuální přesuny lidí bez domova mezi službami a mezi různými možnostmi nocování. Všechna
analyzovaná data mají pouze omezenou vypovídací hodnotu – sjednocená kvantitativní data, která by mohla
skutečně v rámci delšího časového období mapovat trajektorie osob bez domova, nejsou dostupná. Tento fakt je
jednou ze systémových slabin.
Přesto však lze formulovat některé základní poznatky:
Opakované využívání služeb azylového domu a noclehárny se týká pouze menšího podílu osob bez domova. To
neznamená, že by situace osob byla tímto vyřešena – z ostatních dat lze předpokládat, že typičtější je pohyb mezi
různými formami noclehů a dočasných či nestabilních ubytování, přičemž nedochází jen k horizontálním pohybům
(změny v rámci obdobné situace), ale také k pohybům „vertikálním“ – ve smyslu posunu ze situace bez střechy do
sociálních služeb, z ubytovny zpět do situace bez střechy apod.
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Mapování existujících služeb pro lidi bez domova
Na základě informací z registru poskytovatelů sociálních služeb sídlí v hl. m. Praze celkem 27 registrovaných
sociálních služeb azylového domu, z nichž 8 je poskytováno příspěvkovými organizacemi Magistrátu hl. m. Prahy
nebo městských částí a ostatní pak neziskovými organizacemi. Hlavní cílovou skupinou těchto služeb jsou osoby bez
přístřeší, některé, zejm. menší organizace, se zaměřují na specifické cílové skupiny, jako např. HIV pozitivní osoby,
oběti obchodu s lidmi či oběti domácího násilí.
Dotazník rozeslaný do sociálních služeb vyplnilo 25 služeb azylového domu, z toho 1230 služeb pro jednotlivce a 13
služeb pro matky/rodiny s dětmi v tísni. Cílové skupiny těchto služeb se od sebe ve svých charakteristikách značně
liší, proto je analyzujeme do velké míry odděleně.
V současnosti je v Praze provozováno 6 nízkoprahových denních center pro osoby bez domova, 4 noclehárny (pátou
je v současné době uzavřená loď Hermes) a 10 služeb terénních programů má mezi cílovými skupinami uvedeny
osoby bez přístřeší.
Statistiky uvedené v následující kapitole jsou, pokud není uvedeno jinak, založeny na údajích poskytnutých sociálními
službami v rámci dotazníkového šetření realizovaného formou CAWI.

Kapacity sociálních služeb
Součástí registračních údajů jsou také údaje o kapacitách služeb. Azylové domy pro jednotlivce mají kapacitu 451
osob; azylové domy pro matky s dětmi v tísni 469 osob (respektive lůžek), celkem tedy 920 lůžek.31 Denní kapacita
nízkoprahových denních center (klienti se mohou v těchto zařízeních vícekrát denně vystřídat) je 705 osob. Kapacita
nocleháren je v tuto chvíli pouze 138 osob, což je způsobeno tím, že je aktuálně uzavřena zmíněná noclehárna na
lodi Hermes.
U terénních programů, které mají jako cílovou skupinu osoby bez přístřeší, nelze kapacitu přesně určit, neboť některé
služby udávají okamžitou kapacitu, jiné denní, a některé dokonce roční, čísla tedy nejsou souměřitelná.
Na základě výkazu sociálních služeb za rok 2019 využilo službu azylového domu v roce 2019 celkem 1 621 osob a 51
osob bylo odmítnuto z důvodů uvedených v § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Na začátku roku 2019
přitom službu aktuálně využívalo 634 osob, na konci pak 679 osob.
Na základě údajů z dotazníkového šetření mezi poskytovateli služby v roce 2020 průměrně (za den) využívalo službu
308 osob v azylových domech pro jednotlivce a 307 osob v azylových domech pro matky/rodiny s dětmi, ke sčítacímu
dni to bylo v prvním případě 292 osob, v druhém případě 284 osob.
Lze tedy konstatovat, že na začátku a na konci roku 2019 byla celková kapacita využita na 69 %, resp. 74 %.
Z dotazníkového šetření pak vyplývá, že v průběhu (prvních 7–8 měsících) roku 2020 byla kapacita azylových domů
pro jednotlivce využita z 68 %, u domů pro matky s dětmi pak z 65 %. Jedná se tedy jen o mírně nižší naplněnost než
v roce 2019 (toto porovnání je důležité z hlediska toho, že v roce 2020 bylo fungování sociálních služeb ovlivněno

30

Do dotazníkového šetření se nezapojily azylové byty La Strada a azylový dům CČE – Středisko celostátních programů. Obě tyto
služby jsou určeny pro cílovou skupinu obětí obchodu s lidmi a nacházejí se na utajovaných místech. Vzhledem ke specifické
cílové skupině a faktu, že se nejedná o služby zařazené do krajské sítě sociálních služeb HMP, je opodstatněné je do analýzy
nezahrnovat. Kapacita těchto dvou služeb je dohromady 20 osob.
31 Tyto údaje uvádíme na základě informací z Registru poskytovatelů sociálních služeb
(http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1603926586588_1). Výjimkou je azylový dům organizace
Otevřené srdce, který na svých webových stránkách i při telefonickém potvrzení uvedl kapacitu 56 lůžek (v registru uvedeno 40).
Celková kapacita 920 lůžek v azylových domech v Praze je uvedena i v Plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období
2019–2021, 3. aktualizace.
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epidemií koronaviru). V rámci sčítacího dne pak byla naplněnost azylových domů pro jednotlivce 65 %, u domovů pro
matky s dětmi pak 61 %.
Nižší počty osob v rámci sčítacího dne lze přisoudit tomu, že v průběhu letních měsíců v několika větších službách
probíhala rekonstrukce, což znamenalo dočasně sníženou kapacitu.
U azylových domů pro matky s dětmi pak obecně platí, že vzhledem k různému počtu dětí v rodinách, které tyto
služby využívají, kapacitu lůžek nelze plně obsadit (rodiny mají vlastní pokoje s určitým počtem lůžek).
Nicméně na základě uvedených statistik lze říci, že registrační kapacita azylových domů v Praze je v období od roku
2019 vytížena z cca 2/3. V tomto ohledu je tedy vhodné uvažovat o kapacitě nejen z hlediska registračních údajů, ale
také z hlediska reálné či optimální kapacity systému, která je zjevně nižší než kapacita registrační.

Azylové domy pro jednotlivce
V těchto zařízeních jasně převažují muži nad ženami – muži tvoří 74 % celé této populace, ženy 26 %. Polovina
zařízení je přitom definována jako služba pro muže, 2 služby jsou pro ženy a ostatní služby přijímají jak muže, tak
ženy.
Mezi uživateli těchto služeb jsou jen velmi málo zastoupeni mladí lidé ve věku od 18 do 29 let – tvoří pouze 6 %
uživatelů. Jádro uživatelů těchto služeb tvoří lidé ve věku od 30 do 59 let (61 %), plnou třetinu pak lidé v seniorském
věku nad 60 let (33 %).
55 % uživatelů pak mělo závažné zdravotní znevýhodnění či omezení. Zde je třeba doplnit, že mezi pražskými
službami jsou v tuto chvíli 2, které se specializují na tuto cílovou skupinu – jedná se o Azylový dům s ošetřovatelskou
službou ADOS a AD Naděje Praha-Záběhlice, určený pro zdravotně znevýhodněné, podobně se definuje i Azylový
dům Domu světla (HIV pozitivní osoby). Pokud ze statistiky vynecháme tyto 3 služby, podíl závažně zdravotně
znevýhodněných osob poklesne na 48 %, tedy pouze o 7 p. b. Poskytovatelé nejčastěji udali, že závažné zdravotní
znevýhodnění či omezení se týká 20–50 % uživatelů služby, jedna ze služeb udala dokonce 90 %.
Naopak počet osob jiné národnosti, resp. státní příslušnosti, je v těchto službách nízký, pouze 3 %. 43 % uživatelů
služby tvoří pak lidé s trvalým bydlištěm mimo Prahu.
8 z 12 služeb odpovědělo, že vedou pořadník potenciálních uživatelů služby, kteří nemohli být přijati z důvodu
naplnění kapacity. Počet žadatelů se v tomto případě pohyboval od 2 do 29, přičemž v průměru se jednalo o 15 osob,
celkově o 121 osob. Zajímavé však je, že většina služeb nebyla schopna určit, jak dlouhá je v průměru čekací doba od
podání žádosti do přijetí uživatele do služby. Ti, kteří délku určili, se v odpovědích diametrálně lišili – služba, která
pořadník nevede, udala dobu 3 dní, další služby 10 a 20 dní, jedna služba pak dokonce 180 dní.
Zástupci azylových domů popisovali v rámci hloubkových rozhovorů práci s pořadníkem. Někteří pojmenovávají
žádost v pořadníku jako „přijatou a čekající“, někteří zdůraznili, že z pohledu zákona se jedná o odmítnutou žádost
z kapacitních důvodů, ale že s pořadníkem se aktivně pracuje, reálně tedy přístup nebyl rozdílný. Většina
poskytovatelů dále uvedla, že místa jsou zájemcům o službu přidělována systematicky podle pořadí v pořadníku,
jeden z azylových domů pak např. vyžaduje, aby čekatelé zájem o využití služby pravidelně telefonicky potvrzovali,
jinak jsou z pořadníku vyřazeni. Do systematického přidělování míst podle pořadí v pořadníku však vstupuje ještě
kritérium míry akutní potřebnosti žadatele (tíživost situace) a případné fyzické bariéry a zdravotní omezení (např.
nemožnost nabídnout horní lůžko palandy člověku, který na něj není schopen vylézt). Jeden z poskytovatelů popsal
poněkud odlišný způsob práce s pořadníkem, kdy nechce, aby možnost využití azylového domu byla uzavřena pro ty,
kteří jej akutně potřebují (např. zrovna ztratili bydlení, mají před propuštěním z nemocnice), a přijetím do azylového
domu lze efektivně zabránit dalším negativním důsledkům jejich situace. Do tohoto azylového domu jsou tedy
primárně přijímáni klienti, kteří aktuálně žádají, a žadatelé z pořadníku jsou oslovováni, až pokud aktuálně o místo
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nikdo nežádá. Druhým důvodem pro tento přístup je, že lidé v pořadníku už většinou minimálně provizorní řešení pro
svou situaci našli a pobyt v daném azylovém domě nepotřebují akutně.
Celkem 189 osob bylo odmítnuto z důvodů uvedených v § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, což je
výrazně více, než bylo uvedeno ve výkazu za rok 2019, na každou ze služeb připadalo v průměru 16 odmítnutých
zájemců o službu. Je možné, že pro účely tohoto dotazníkového šetření poskytovatelé uváděli i osoby uvedené nyní
v pořadníku čekatelů.
Co se týče okolností ukončení využívání služby azylového domu, nejčastějším důvodem ukončení je hrubé porušení
pravidel služby či soužití (39 %) a dále pak skončení smlouvy o poskytování služby (26 %), 20 % pak odchází z důvodu
zajištěného nového bydlení či ubytování a 15 % z důvodu zajištění jiné sociální služby či zdravotnického zařízení.
Poměry těchto možností se mezi azylovými domy značně liší. Větší podíl ukončení z důvodu hrubého porušení
pravidel mají větší zařízení a zařízení pro muže, v případě služeb s malou kapacitou či pro osoby se zdravotním
znevýhodněním je vyšší podíl těch, kteří ukončili pobyt z důvodu odchodu do bydlení či na ubytovnu.
V roce 2019 odcházelo z azylového domu do sociálního bytu pouze 5 % uživatelů, 7 % pak do komerčního nájmu.
Častou variantou je odchod do jiné sociální služby (20 %), návrat do stavu bez přístřeší („na ulici“ – 15 %), na
ubytovnu (10 %), 6 % pak odchází do zdravotnického zařízení. U 36 % případů není zaměstnancům azylového domu
známo, kam uživatel ze služby odešel.
V roce 2020 dosud 1/5 uživatelů odešla do jiné sociální služby (22 %), 13 % uživatelů se vrátilo „na ulici“. Oproti
loňskému roku se zvýšil podíl těch, kdo odešli do sociálního bytu – v roce 2020 je to 9 %, 7 % pak odešlo do komerčně
pronajímaného bytu a dalších 10 % na ubytovnu. 6 % odešlo do zdravotnického zařízení, u 33 % není známo, kam
z azylového domu odešli. Tyto údaje drtivá většina služeb uvedla na základě vlastních statistik.
Graf č. 42: Porovnání azylových domů pro jednotlivce z hlediska toho, kam uživatelé odcházejí (2019)
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Službám, které se do výzkumu zapojily, byla slíbena anonymita v tom smyslu, že poskytnuté údaje nebudou ve
zprávě spojovány s konkrétní službou (o konkrétních službách tedy v této kapitole mluvíme v souvislosti s veřejně
dostupnými údaji), proto v grafu není uvedeno, o jaké azylové domy se jedná.
Tento graf uvádíme pro ilustraci, jak výrazně se mezi sebou ve struktuře toho, kam z nich uživatelé odcházejí, liší. Na
ulici se typicky vrací nejvíce 1/4 uživatelů, v jednom azylovém domě je však tento podíl extrémně vysoký – 74 %.
Přechod do jiné sociální služby se nejčastěji týká 25–30 %, v jednom z azylových domů pak dosahuje 50 %. Stejně tak
se liší odchody na ubytovnu, kde mají větší podíly dva azylové domy (30 %, resp. 35 %), jeden azylový dům má pak
větší podíl přechodů do sociálního bydlení (20 %). I podíl osob, u nichž není známo, kam z azylového domu odešly, se
mezi jednotlivými službami liší, někde pak dosahuje i kolem 40–50 %, v extrémním případě pak dokonce 72 %.
V tomto případě nelze vypozorovat jasné souvislosti mezi kapacitou služby či cílovou podskupinou a podíly toho, kam
uživatelé odcházejí, proto lze říci, že popsané rozdíly skutečně souvisí se způsobem práce a fungováním jednotlivých
služeb azylového domu, resp. také se způsobem jejich výkaznictví.
Pro účely tohoto projektu byla poskytnuta také dílčí data z Oddělení realizace evropských projektů Odboru sociálních
věcí MHMP, která vypovídají o azylových domech a domech na půli cesty, které byly financovány z Evropského
sociálního fondu v letech 2017 a 2018 (není rozlišeno, za se jedná o AD pro jednotlivce, nebo pro matky a dětmi,
v tomto případě tedy musíme pracovat s oběma subkategoriemi současně). Tato data vypovídají celkem o 1 103
osobách. Z toho u 34 % osob „služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel“ (název kategorie) a u 10 %
„intervence formou sociální práce naplnila svůj účel“. Z tohoto hlediska lze tedy říci, že úspěšná je necelá polovina
pobytů v azylových domech a domech na půli cesty. Z hlediska věku se ti, u nichž služba naplnila svůj účel, neliší od
průměru všech uživatelů, u splnění účelu intervence je průměrný věk přibližně o 5 let nižší. Dále 2,5 % tvoří osoby,
které byly dříve nezaměstnané či ekonomicky neaktivní, které se staly zaměstnanými nebo OSVČ, věkový průměr
těchto osob je rovněž nižší.
Častou doplňkovou službou azylových domů je zejména poskytování potravin (potravinová pomoc), hygienických
pomůcek a ošacení, méně často jsou nabízeny i kulturní a volnočasové aktivity či konzultace s psychologem. Některé
organizace typicky poskytují více sociálních služeb v rámci jednoho centra (např. Charita, Armáda spásy), jiné spíše
poskytují služby na oddělených místech (např. Naděje).

Pravidla služeb azylového domu pro jednotlivce
Podmínky přijetí:
Nejčastějšími kritérii pro přijetí do azylových domů je pak soběstačnost a zdravotní způsobilost (jak vyplynulo
z hloubkových rozhovorů, zdravotní způsobilost znamená zejména, že zdravotní stav neomezuje soběstačnost
a nezpůsobuje rizika pro ostatní osoby). Do služeb nejsou přijímány osoby, kterým byl v nedávné době ukončen
pobyt v AD z důvodů porušení smlouvy (Naděje), osoby s jazykovou bariérou, které se nedorozumí česky (AD Michle,
ADOS, Skloněná), či nemají české občanství nebo či občanství EU, nepotřebují ústavní péči (AD pro muže v Praze,
Michle, ADOS, Skloněná,) a nejsou závislí na návykových látkách či jsou schopny abstinovat – toto pravidlo platí ve
všech azylových domech. Posledním kritériem pro přijetí do azylových domů musí být volná kapacita zařízení.
Poskytovatelé sociálních služeb v rámci prevence diskriminačního jednání nemají po zájemcích o službu žádat více,
než je nutné a vyžadované zákonem, zároveň důvodem odmítnutí nemůže být negativní vymezení cílové skupiny
(stanovení okruhu osob, pro něž služba určena není). V pobytových službách je pak důvodem odmítnutí zdravotní
stav zájemce, který vylučuje poskytnutí dané sociální služby.32 Z tohoto hlediska může být interpretováno jako
nevhodné vyžadování českého občanství či občanství EU a také dorozumění v českém jazyce (pokud se např. se
32

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Doporučený postup č. 5/2019 Jednání se zájemcem o sociální službu. Leden 2020.
Dostupné z: shorturl.at/etNU1
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sociálním pracovníkem lze dorozumět v jiném jazyce či lze zajistit tlumočení). Požadavek, aby dotyčný nepotřeboval
ústavní péči, se zase jeví jako nejasný či nesrozumitelný, zejména v kontextu fenoménu deinstitucionalizace služeb,
nabízí se, zda tímto požadavkem není spíše myšlena hospitalizace. Obdobně problematicky může být interpretováno,
pokud azylový dům požaduje vratnou kauci, což se dle dostupných informací týká některých azylových domů Centra
sociálních služeb Praha, tento požadavek však není obsažen v pravidlech služby, ale na webových stránkách.33
Podmínky ukončení:
Ve všech azylových domech mohou klienti ukončit službu sami, a to kdykoliv a bez udání důvodu. Ze strany
provozovatele je pak služba ukončena, vyprší-li sjednaná doba o délce pobytu podle smlouvy daného zařízení, anebo
pokud klient smlouvu poruší. Ve všech zařízeních se jako porušení smlouvy bere její hrubé porušení, mezi což
nejčastěji spadá neplacení poplatků a nedodržování termínů splatnosti za zprostředkování a provoz služeb, ztěžování
výkonu služby poskytovatele, agresivní chování vůči ostatním klientům a zaměstnancům, konzumace alkoholu a drog
či krádeže. Azylové domy Naděje pak za hrubé porušení smlouvy počítají porušení požární bezpečnosti (např. kouření
v nevyhrazených prostorech), neumožnění prohlídnutí skříňky na osobní věci zaměstnanci instituce a také opakované
porušování vnitřních pravidel služby, jako je používání nepovolených elektrospotřebičů a prodlužovacích kabelů, či
déletrvající odmítání úklidu a zanedbávání hygieny. Ukončení služby může nastat i v případě zhoršení zdravotního
stavu klienta do té míry, že vylučuje poskytnutí služby. V azylovém domě Armády spásy a Proxima Sociale dochází
k ukončení služby v případě, že se klient/ka nedostaví do zařízení po dobu více než 3, respektive 7 kalendářních dnů.

Azylové domy pro matky/rodiny s dětmi v tísni
Tato zařízení, jak už bylo zmíněno, mají odlišnou cílovou skupinu než ostatní služby pro osoby bez domova, danou
tím, že jsou určeny pro osoby, které mají v péči nezletilé děti. Služeb tohoto typu je v Praze celkem 13, s tím, že se
jedná o služby s velmi odlišnou kapacitou, z nichž některé jsou určeny pro specifické cílové skupiny, konkrétně oběti
domácího násilí.
Na rozdíl od azylových domů pro jednotlivce v těchto azylových domech tvoří dospělí muži jen 8 %. Je to dáno tím, že
některé služby umožňují využití služby otcům samoživitelům, 3 služby pak mohou využít i „celé“ rodiny (ve smyslu
dva rodiče a děti). 39 % pak tvoří ženy-matky a 53 % procent pak nezletilé děti. 54 % pak tvoří osoby ve věku do 18
let (o 1 p. b. vyšší podíl než v kategorii „děti“ je s největší pravděpodobností dán tím, že službu mohou využít také
nezletilé matky). 17 % pak tvoří osoby ve věku 18–29 let, 27 % osoby ve věku 30–59 let a pouze 2 % osoby ve věku 60
a více let – může se jednat o starší rodiče nebo jiné osoby, které mají dítě svěřeno do péče.
Od azylových domů pro jednotlivce se tato skupina liší i v i ostatních zjišťovaných charakteristikách – 14 % má
závažné zdravotní znevýhodnění, 7 % je jiné než české národnosti a 20 % pak má trvalé bydliště mimo Prahu (což ale
může být dáno i tím, že některé služby mají jako cílovou skupinu pouze osoby s trvalým bydlištěm v hl. m. Praze
a/nebo vyžadují české občanství či trvalý pobyt v ČR). Podíl osob se zdravotním znevýhodněním je tedy v tomto
případě výrazně nižší než u azylových domů pro jednotlivce, podíl osob jiné národnosti pak o něco vyšší. Všechny
tyto údaje poskytovatelé uvedli nejčastěji na základě vlastní evidence a statistik, v několika případech i na základě
expertního odhadu.
Pouze tři služby nevedou pořadník zájemců o službu, dvě z těchto služeb jsou určeny cílové skupině obětí domácího
násilí, kde je pro uživatelky zpravidla potřebné moci využít službu okamžitě. V pořadnících všechny služby
dohromady evidují 95 žadatelů (rodin) – i v tomto případě je však možné, že stejné osoby jsou evidovány
v pořadnících více služeb. V průměru každá ze služeb eviduje 9,5 čekatele, vyšší počet je pak u služeb s větší
kapacitou. U služeb, které udaly i průměrnou čekací dobu pro přijetí do služby, se ukazuje, že tato doba je poměrně
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dlouhá – od 30 do 90 dnů, přičemž průměr je 62 dní. Celkem 113 zájemců bylo dosud v letošním roce odmítnuto ze
zákonných důvodů.
Jiná je u těchto azylových domů i struktura důvodů ukončení služby. Nejčastější je v tomto případě odchod do
bydlení či na ubytovnu (47 %), dále je to odchod do jiné sociální služby (popř. zdravotnického zařízení), což se týká
24 %. 21 % pak odchází z důvodu skončení smlouvy o poskytování služby a 7 % z důvodu hrubého porušení pravidel
služby. V tomto případě je potřeba uvést, že výsledky do jisté míry ovlivňuje jeden z větších azylových domů, kde je
vyšší podíl ukončených pobytů z důvodu skončení smlouvy a nižší podíl odchodů do bydlení či na ubytovnu.
V roce 201934 pak nejčastěji uživatelé služby odcházeli do jiných sociálních služeb (nejpravděpodobněji do jiných
azylových domů, 32 %, 28 % do komerčního bydlení a 20 % do sociálního bydlení. 12 % odešlo z azylového domu na
ubytovnu. 2 % pak do zdravotnického zařízení a v 5 % případů není zaměstnancům služby známo, kam uživatelé
odešli.
V roce 2020 se pak navyšují podíly těch, kdo odešli do bydlení – 30 % odešlo do komerčně pronajímaného bydlení,
28 % pak do sociálních bytů, oproti minulému roku pak pouze 23 % odešlo do jiné sociální služby. Podíl těch, kdo
odešli na ubytovnu, je stejný, 12 %. V 7 % případů není zaměstnancům známo, kam uživatelé odešli. I údaje
o důvodech ukončení služby a místech, kam uživatelé ze služby odešli, uvedli poskytovatelé v převážné většině
případů na základě vlastní evidence a statistiky.
Graf č. 43: Porovnání azylových domů pro matky s dětmi z hlediska toho, kam uživatelé odcházejí (2019)

I v tomto případě lze na zaslepeném grafu ukázat rozdíly ve struktuře toho, kam uživatelé ze služby odcházeli v roce
2019. Vidíme, že v poměrně výrazné části azylových domů se jedná o 35–50 % uživatelů (resp. rodin), kteří odcházejí
do jiných sociálních služeb. Obecně se služby mezi sebou vzájemně liší jak v podílu odchodů na ubytovny, tak co se
týče sociálních a komerčních bytů. Ve dvou službách dokonce odchází do komerčních bytů více než polovina
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Tuto otázku jedna ze služeb nevyplnila, uvedené podíly uživatelů jsou tedy počítány pouze za uživatele a služby, které tuto
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uživatelů služby. Podíl uživatelů, v jejichž případě zaměstnanci služby nevědí, kam odešli, nepřevyšuje v žádné službě
13 %.

Pravidla služeb azylového domu pro matky/rodiny s dětmi v tísni:
Podmínky přijetí:
Aby byli klienti přijati do tohoto typu služby, musí v první řadě splňovat několik obecných podmínek, v druhé řadě
pak konkrétní podmínky pro jednotlivé azylové domy. Většina azylových domů pro rodiny s dětmi je výhradně pro
matky, ale například Azylové ubytování Společnou cestou nebo Azylový dům pro rodiny s dětmi provozovaný
Centrem sociálních služeb Praha (CSSP) přijímá i otce samoživitele či celé rodiny. Samozřejmostí pro přijetí je pak
minimálně jedno nezletilé dítě, v případě Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce je hranice věku dítěte
maximálně 15 let, v případě Azylového domu pro matky s dětmi CSSP dokonce 12 let. Kolpingův dům pro matky
s dětmi a Azylový dům pro matky s dětmi Diakonie přijímá matky s maximálně třemi dětmi. Většina organizací
požaduje od žadatelů o azyl plnoletost, české občanství nebo občanství členské země EU, či alespoň trvalý pobyt na
území ČR. Některé organizaci požadují trvalý pobyt na území hl. m. Prahy, jmenovitě Otevřené srdce, Diakonie
a Kolpingův dům a Azylové ubytování Společnou cestou, kde však stačí, pokud se klienti na území Prahy jen
dlouhodobě zdržují (škola, zaměstnání apod.). Dalšími podmínkami pro přijetí jsou abstinence, zákaz konzumování
a přechovávání alkoholických nápojů a návykových látek (vyjma nikotinu), dále pak nemohou být přijati žadatelé
trpící závažným duševním onemocněním v akutní fázi, jejichž stav by závažným způsobem narušoval kolektivní
soužití (specifikováno u AD Šromova a Rosa). Dále je nutná absence infekčních onemocnění a soběstačnost. Většina
organizací poskytuje azyl všem rodinám, které řeší aktuální bytovou otázku a z různých důvodů se ocitly bez přístřeší
nebo řeší aktuální životní krizi (problémy s partnerem). Odlišné jsou pak Azylové domy Rosa a Acorus, které se
specializují na cílovou skupinu žen, které řeší násilí v rodině a jsou domácím násilím ohroženy. Azylový dům Šromova
je specifický tím, že přijímá pouze klienty s doporučením z jiného azylového domu, neboť je koncipován jako jakási
vyšší nebo pokročilejší forma azylového bydlení.
.
I na tato pravidla je třeba podívat se optikou doporučených postupů zmíněných v podkapitole k azylovým domům
pro jednotlivce. V tomto ohledu lze vnímat jako problematické vyžadování českého občanství, občanství EU, ale také
trvalý pobyt v ČR a dále trvalý pobyt na území hl. m Prahy. Nevhodné je také omezování věku nezletilého dítěte či
počtu dětí v rodině (byť je tento požadavek pravděpodobně vynucen materiálně-technickým standardem služby). Dle
dostupných informací také azylový dům Diakonie CČE vyžaduje úhradu služby, nebo alespoň její části, předem.35
Podmínky ukončení:
Klienti mohou ve všech institucích kdykoliv a bez udání důvodu ukončit poskytovanou sociální službu v podobě
azylového ubytování. Ostatní podmínky pro ukončení se v zásadě ani v jedné organizaci nerozcházejí. Krom ukončení
služby ze strany klienta ukončení služby nastává, pokud uplyne doba, na kterou byla smlouva o poskytování služeb
uzavřena (zpravidla 1 rok). Ze strany poskytovatele služby může být služba ukončena z důvodu opakovaného
porušování domácích řádů příslušných azylových center (např. AD Otevřené srdce – když klient poruší řád 3x) a nebo
z důvodu hrubého porušení sjednaných smluv o poskytování služeb. Za hrubé porušení řádu se bere porušení kázně
v podobě konzumace a přechovávání alkoholu či drog, vulgární, verbální a fyzické agresivní chování vůči
zaměstnancům a jiným uživatelům, zanedbání péče o dítě a extrémně hrubé zacházení s dítětem, prokázaná krádež.
Kolpingův dům má v řádu navíc uvedeno přijímání návštěv mimo jasně vymezenou dobu návštěv bez dohody
a ohlášení, kouření, či projevy sexuálního chování a obtěžování v objektu azylového domu. Dále pak dluh na platbě
za poskytovanou sociální službu.
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Nízkoprahová denní centra
V Praze je poskytováno celkem 6 služeb nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší, která průměrně denně
navštíví celkem 477 uživatelů. Nemusí se však nutně jednat o unikátní osoby, neboť z hloubkových rozhovorů s lidmi
bez domova vyplývá, že někteří mají ve zvyku obejít denně více nízkoprahových center, což má pro ně funkci výplně
dne, ale také doplnění potřeb (např. jedno centrum nabízí něco, co nenabízí jiné). Kapacitně se mezi sebou centra
značně liší, obecně lze říci, že „velká centra“ jsou tři – denně je navštíví v průměru 80, 130 a 190 osob (jedná se
o NDC zřizovaná Arcidiecézní charitou Praha – AD Svaté Terezie, Armádou spásy – Centrum sociálních služeb
Bohuslava Bureše a Nadějí – středisko U Bulhara), další 3 mají výrazně nižší kapacitu, dvě z nich se přitom zaměřují na
specifické cílové skupiny, jak je specifikováno v následujícím odstavci.
Tyto služby jsou poskytovány mužům i ženám, jedno z center je pak pouze pro ženy (zřizováno Charitou v ulici Žitná).
Celkově mezi uživateli těchto služeb muži výrazně převládají (79 %), ženy tvoří 1/5 (21 %). Mezi uživateli převládají
lidé středního věku (68 %), v nižší míře jsou pak zastoupeni lidé do 30 let a lidé seniorského věku (16 %, resp. 17 %).
Jedno z center se zaměřuje pouze na mladé lidi bez domova, do 26 let (Středisko Naděje Bolzanova).
Poskytovatelé služeb dále uvedli, že 42 % uživatelů nízkoprahového denního centra trpí závažným zdravotním
znevýhodněním či oslabením, 22 % je jiné než české národnosti a 61 % má trvalé bydliště mimo Prahu. Zatímco údaje
o pohlaví a věku osob poskytovatelé uvedli na základě vlastní evidence, tyto údaje vycházejí zčásti z jejich expertních
odhadů.
V těchto službách dochází jen minimálně k odmítnutí ze zákonných důvodů – pouze jedna služba uvedla 4 osoby,
ostatní 0 osob.
Větší denní centra (viz první odstavec) sídlí v místě, kde jsou poskytovány i další služby – typicky noclehárna a azylový
dům, a spolu s tím také materiální pomoc. Specifické je NDC – Středisko Naděje U Bulhara, kde jednak funguje
ordinace praktického lékaře a lékařů specialistů pro lidi bez domova, jednak v její blízkosti sídlí také Středisko Naděje
Bolzanova, které poskytuje již zmíněné nízkoprahové denní centrum pro mladé lidi.

Pravidla služeb nízkoprahových denních center
Podmínky přijetí:
Nízkoprahová centra jsou nabízena všem mužům a ženám (kromě zmíněného NDC, určeného jen pro ženy) starších
18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, tj. nacházejí se aktuálně bez domova, nebo jim hrozí ztráta domova
a vlastními silami nejsou schopni tuto situaci řešit. Středisko Naděje Bolzanova je pak pouze pro osoby starší 18 let
a mladší 26 let. Žádná další opatření a podmínky si nízkoprahová denní centra nekladou. Druhou věcí jsou pak ještě
pravidla přístupu (konkrétní návštěvy centra), kdy z hloubkových rozhovorů vyplývá, že nejsou vpuštěny osoby pod
vlivem alkoholu či drog nebo chovající se agresivně. Pokud je osoba silně znečištěná, pak je většinou vyžadováno, aby
jako první absolvovala hygienu a až poté další poskytované služby. Pokud je naplněna okamžitá kapacita, pak klienti
čekají na využití služby ve frontě venku.
Podmínky ukončení:
Uživatelé nízkoprahových center mohou ukončit služby kdykoliv bez uvedení důvodu zpravidla tím, že službu opustí.
Provozovatelé všech nízkoprahových center pak mohou ukončit službu uživateli, pokud poruší řád či stanovená
pravidla daného centra (může to být na příklad konzumace alkoholu a omamných látek, vulgární chování, držení
zbraně, krádež v středisku apod.). Sankce za takové chování se liší. Středisko Naděje Bolzanova nemusí poskytnout
službu klientovi až po dobu tří až šesti měsíců, pokud je klient pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, jeho
chování se příčí dobrým mravům, čímž narušuje chod střediska, a nebo využívá prostory střediska pro prodej
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jakýchkoli věcí. Pokud klient poškozuje majetek Naděje, dopustí se krádeží, vyhrožuje jiným klientům či
zaměstnancům, fyzicky nebo slovně je napadá, nebudou mu služby poskytnuty po dobu šesti měsíců. V NDC
U Bulhara nebudou služby poskytovány klientům po dobu jednoho týdne, pokud porušuje vnitřní bezpečností
pravidla provozu střediska (kouří ve středisku, užívá alkohol či jiné omamné látky). Pokud klient svým chováním
někoho obtěžuje (slovní agrese), nebudou mu služby poskytnuty až po dobu 3 měsíců, dle jejich závažnosti. Pokud je
klient agresivní fyzicky (ničí majetek, krade, fyzicky napadá ostatní), nebude mu uzavřena smlouva a poskytnuty
služby po dobu 1 až 6 měsíců. Pokud se odmítá léčit z akutních infekčních onemocnění nebo odmítá řešit zanedbaný
hygienický stav, nebudou mu služby poskytovány do doby, než se situace změní. Dále pak mohou zařízení klienta
odmítnout, pokud je naplněna kapacita zařízení, dále pak pokud prokazatelně žádá o službu, na kterou nemá nárok
(zpravidla se nenachází v nepříznivé životní situaci), anebo pokud zdravotní stav zájemce o službu vylučuje poskytnutí
služby (kvůli zdravotnímu stavu není osoba schopna pobytu v daném zařízení).

Noclehárny
V Praze je poskytováno celkem 5 registrovaných sociálních služeb noclehárny. Poskytování však má určitá sezónní
a aktuální specifika – těchto 5 registrovaných sociálních služeb je běžně provozováno celoročně a v zimním období,
v rámci tzv. zimních opatření, jsou kapacity navyšovány tzv. zimními noclehárnami. Aktuálně je však kapacita nižší
než standardní, neboť kvůli protiepidemickým opatřením přijatým v březnu 2020 byla uzavřena noclehárna loď
Hermes, která mě běžně kapacitu 219 lůžek (dle údajů uvedených v rámci dotazníkového šetření v roce 2020
využívalo službu denně průměrně 109 osob). Následující informace se budou vztahovat pouze ke čtyřem aktuálně
poskytovaným službám, přičemž statistiky o této populaci se mění jen velmi mírně, pokud započítáme i loď Hermes.
Čtyři v období výzkumu otevřené noclehárny s celkovou kapacitou 138 osob v průběhu roku 2020 využívalo
průměrně 114 osob, kapacita byla tedy naplněna z 83 %. Ke sčítacímu dni to bylo 95 osob, což představuje 69 %.
Tento nižší podíl je možné vysvětlit zejména tím, že sčítání probíhalo v letních měsících, kdy je vzhledem k vyšším
teplotám tlak na využívání nocleháren nižší.
Dvě noclehárny jsou pro muže i pro ženy, dvě (s menší kapacitou) jsou určeny pouze pro muže, muži celkově tvoří
85 % uživatelů sociální služby noclehárny, ženy 15 %. I u této služby převládají uživatelé středního věku (63 %), 23 %
jsou senioři a 14 % lidé do 30 let.
Dle údajů od poskytovatelů má 40 % osob závažné zdravotní znevýhodnění, 17 % je jiné než české národnosti a 58 %
má trvalé bydliště mimo Prahu. Ze zákonných důvodů bylo v letošním roce odmítnuto 30 osob, z toho výrazná
většina v jedné ze služeb.
Služba noclehárny se často poskytuje v jednom centru se službou azylového domu – to je případ 3 ze 4 aktuálně
provozovaných nocleháren.

Pravidla služeb noclehárny
Podmínky přijetí:
Všechny noclehárny jsou určeny všem jedincům, kteří se ocitli v těžké životní situaci bez přístřeší, dovršili plnoletosti
18 let a jsou soběstační se zájmem o přenocování a využití služeb center, noclehárny Naděje na Žižkově a Na Slupi
jsou pak určeny výhradně mužům bez domova. Klienti, kteří chtějí využívat služby nocleháren, se musí nacházet
v situaci akutní bytové nouze a jejich zdravotní stav a chování musí být pro ostatní klienty i zaměstnance bezpečné.
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Podmínky ukončení:
Uživatelé nocleháren mohou kdykoliv na vlastní žádost a bez udání důvodu ukončit pobyt v daném centru, stejně tak
jako provozovatelé středisek mohou kdykoliv ukončit poskytovanou službu při porušení řádu a pravidel dané
noclehárny. Ty se od sebe v různých noclehárnách neliší, jsou to např. případy, kdy je klient pod vlivem drog, chová
se agresivně apod. Na lodi Hermes pak může být služba ukončena i těm jedincům, kteří nerozumí ani elementárně
českému jazyku nebo se nedokáží identifikovat žádným dokladem totožnosti.

Terénní programy
V Praze je poskytováno 10 registrovaných sociálních služeb Terénní programy pro lidi bez domova/bez přístřeší,
vyplněný dotazník jsme získali od 8 z nich. U dvou služeb, kde vyplněný dotazník nemáme, uvádíme alespoň údaj
o okamžité kapacitě služby z registru sociálních služeb – u terénních programů Centra sociálních služeb Praha jsou to
4 osoby a u terénního programu Křižovatka 12 osob.
Poskytované služby však mají poměrně zásadní specifika, která byla popsána během hloubkových rozhovorů
s poskytovateli – některé terénní služby se soustředí na intenzivní práci s menším množstvím osob, jiné se zaměřují
více na depistážní činnost a pomoc co největšímu množství lidí bez přístřeší. Pokud se podíváme na průměrné denní
počty uživatelů služeb v letošním roce, vidíme, že více než polovina z nich spadá pod jednu službu, a to terénní
programy Naděje Praha. Dále je potřeba doplnit, že některé ze služeb se v současné době věnují také sociální práci
s lidmi, kteří získali sociální bydlení (tzv. zabydlování).
Celkem tyto služby využívá v letošním roce denně 213 osob. I v tomto případě tvoří výraznou většinu z nich muži
(79 %), ženy pak 21 %. Většina služeb je určena jak mužům, tak ženám, nicméně 2 služby s menší kapacitou jsou
určeny výhradně pro ženy. I věková struktura uživatelů se podobá ostatním zkoumaným druhům služeb, největší část
uživatelů tvoří lidé středního věku (62 %), mladí lidé do 30 let tvoří 12 % a plnou 1/4 (26 %) tvoří osoby v seniorském
věku.
30 % uživatelů těchto služeb má pak závažné zdravotní znevýhodnění, 16 % osob má jinou než českou národnost
a 51 % má trvalé bydliště mimo Prahu.

Pravidla služeb terénní programy
Podmínky přijetí:
Všechny terénní programy se odehrávají na území Prahy a mohou být poskytovány všem občanům starším 18 let
(s výjimkou Maltézské pomoci lidem v sociální nouzi a terénního programu Křižovatka, které jsou od 19 let).
Specifický je pak terénní program Máří, který se specializuje pouze na ženy, a dále program Jako doma, který se krom
žen specializuje na trans osoby, které se identifikují jako ženy. Terénní programy mohou využít ty osoby, které se
akutně nacházejí v nepříznivé sociální situaci – může jít vyloženě o lidi bez domova, dále pak o osoby žijící ve
vyloučených lokalitách, osoby vedoucí rizikový způsob života. Terénní program Armády spásy provozuje program pro
osoby bez přístřeší, dále pak ale i program pro prevenci ztráty bydlení pro osoby, které žijí v podnájmu od Armády
spásy, v nájmu některé městské části nebo v nájmu Magistrátu hl. m. Prahy v bytech pro osoby v tísni. Svůj terénní
program provozuje pro klienty i středisko Naděje, určen je pak pro ty lidi bez domova, kteří nevyužívají jiné sociální
služby určené pro lidi bez domova – jedním z cílů služby je pak tyto osoby na dané služby, zejména v rámci
organizace, navázat.
Podmínky ukončení:
Oproti ostatním typům sociálních služeb jsou terénní programy z hlediska podmínek ukončení benevolentnější. Ze
strany klienta můžou být všechny terénní programy ukončeny kdykoliv a bez udání důvodu, dále pak také, když
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program dosáhne svého cíle. Podmínky ze strany provozovatele, aby byl program předčasně ukončen, se týkají
závažného porušení pravidel (klient je agresivní, uráží a napadá pracovníky, není střízlivý, nebo alespoň ve stavu, kdy
by si pamatoval sdělené informace). Vedoucí jedné ze služeb pak např. v rámci hloubkového rozhovoru sdělil, že
institut ukončení poskytování ze strany služby u nich neexistuje a klient je pro ně tím, kdo definuje situaci
a rozhoduje, zda službu stále potřebuje a chce využívat. V případě, že v danou chvíli klient není způsobilý službu
využít, konzultace se pouze přesune na jiný den. Dále pak je obecně důvodem ukončení poskytování, pokud klient
nechce spolupracovat nebo přestane spadat do cílové skupiny služby. U Naděje je dohoda o poskytování služeb
ukončena odchodem terénních pracovníků z místa, kde se klient zdržuje (což platí v těch případech, kdy je pomoc
využita anonymně či jednorázově).
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Limity stávajících služeb
Z dotazníkového šetření mezi lidmi bez domova vyplynulo, že nejhojněji využitou formou pomoci v posledních
3 měsících je potravinová pomoc (využilo 71 % dotázaných, mezi lidmi bez střechy, tzn. bez přístřeší nebo
v provizorním přístřeší, 70 %), druhou nejvyužívanější formou je nízkoprahové denní centrum (55 % jak v celku, tak
u lidí bez střechy) a třetí v pořadí jsou charitativní šatníky (53 %, resp. 55 %). Téměř polovina z nich využila také
pomoc od terénního sociálního pracovníka (44 %, resp. 45 %). Noclehárnu uvedlo 29 % z celku, azylový dům 18 %.
Žádnou ze sociálních služeb pro lidi bez domova nevyužilo 35 % dotázaných (39 % mezi lidmi bez střechy). Ti, kteří
nevyužili službu azylového domu, nejčastěji odpověděli, že tuto službu nevyužili, protože o ni nemají zájem,
nepotřebují ji (takto odpovědělo 46 % z celku a 43 % lidí bez střechy). Druhým nejčastějším uvedeným důvodem
bylo, že jim vadí kontakt s ostatními lidmi, kteří služby využívají (19 %, resp. 23 %). Dalšími častěji uvedenými důvody
byl nedostatek peněz na úhradu služby (13 %, resp. 12 %) a nevyhovující nastavení služby (13 %, resp. 15 %) a dále
nedostatek informací o tom, kde takové služby jsou a jak fungují (12 %, resp. 13 %), a dále také předchozí špatná
zkušenost s nimi (10 %, resp. 13 %). Z uvedeného vyplývá, že poměrně výrazná část lidí bez domova nepovažuje
azylové domy za vhodné či žádané řešení své situace, menší část má pak o nich málo informací či nepřesné
a zkreslené informace (např. někteří se domnívají, že aby mohli jít do azylového domu, už by museli mít zajištěný
dostatečný příjem, nevědí, že zpravidla až po nástupu do služby mohou žádat o doplatek na bydlení). Dále 9 %, resp.
8 % uvedlo, že překážkou je naplněná kapacita služeb.
Velmi podobná je distribuce odůvodnění i u služby noclehárny, obdobná situace je i u nízkoprahových denních
center, kde se ale častěji než u ostatních dvou služeb vyskytuje odůvodnění „Nevím, že takové služby jsou, kde se
nacházejí a jak fungují“ (19 %, resp. 20 %).
Deklarovaný nezájem o využití sociálních služeb by v žádném případě neměl být interpretován tak, že tyto služby
nejsou potřebné nebo že by neměly být rozšiřovány. Tyto odpovědi je vhodnější vnímat právě v kontextu výše
popsaných potřeb lidí bez domova a limitů stávajících služeb, které budou popsány v následující kapitole. Ti, kdo jako
důvod nevyužití azylového domu a noclehárny uvedli, že nemají zájem o tyto služby/nepotřebují je, v otázce ohledně
toho, jakou pomoc by rádi využili, častěji odpověděli, že by to bylo přidělení sociálního bytu (41 %, resp. 43 %)
a zprostředkování bydlení v běžném bytě v komerčním nájmu (27 % v obou případech) – není to tedy tak, že by tito
lidé neměli od systému žádné požadavky, tyto požadavky však směřují spíše k plnohodnotnému bydlení.

Prahovost a další identifikované limity sociálních služeb pro lidi bez domova
Následující kapitola, která je věnována limitům stávajících sociálních služeb a dalších systémů, které lidé bez domova
potřebují využívat, je založena především na hloubkových rozhovorech se zástupci poskytovatelů služeb pro osoby
bez přístřeší v Praze. Těchto rozhovorů bylo realizováno celkem 12.

Nízkoprahové služby
Pojem prahy či prahovost označuje sumu podmínek, za nichž může jedinec do služby nastoupit a/nebo ji využívat.
Tyto podmínky jsou popsány v pravidlech služeb, jimž jsme se věnovali v kapitole „Mapování existujících služeb pro
osoby bez domova“, dále se tento koncept ale také promítá do praxe a uvažování poskytovatelů sociálních služeb.
Pojmy jako prahovost, nízkoprahovost či dokonce bezprahovost běžně používají i poskytovatelé sociálních služeb,
s nimiž byly realizovány hloubkové rozhovory.
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Jako bezprahové či velmi nízkoprahové byly často jejich poskytovateli vnímány terénní programy:
„(Bariéra je) pouze kapacita, jinak jsme bezprahoví… Kurátor když už nikoho nemá, tak volá mě. Já beru to, co už
nikdo nechce dělat.“ (poskytovatelé – resp. č. 1)
U těchto služeb jejich zástupci uváděli jako určitý práh pouze omezenou kapacitu služby a dále možnou překážku
u (potenciálního) klienta, pokud aktuálně není ve stavu, kdy by byl schopen službu využít (výrazně zhoršený
psychický či zdravotní stav, vliv omamných látek). Toto představuje „vysoký práh“ zejména u těch lidí bez domova, u
kterých se jedná o chronický stav, a zpravidla tak nejsou schopni využít ani jiné sociální služby. Zástupci
poskytovatelů proto zmiňovali potřebu vytváření tzv. multidisciplinárních týmů při depistážní činnosti a poskytování
služby v mobilní formě (tzn. automobil terénní služby je k dispozici v pravidelných časech na pravidelných místech).
Multidisciplinární týmy by dle vyjádření měly zahrnovat kromě sociálních pracovníků/pracovníku v sociálních
službách také lékaře/zdravotní sestru a psychiatra/psychiatrickou sestru, popř. adiktologa.
Jistým limitem, který popsal poskytovatel služby terénních programů, je, že pokud pracovníci vykonávají službu
v klasické pěší formě, pak je výkon služby vázán na různé náhodné okolnosti (počasí, nalezení osoby bez domova,
která potřebuje převoz do zdravotnického zařízení), a dále fakt, že při vstupování do přirozeného prostředí lidí bez
domova (zejm. nocležiště) je potřeba nejprve trpělivě vybudovat vztah důvěry, až následně je možné začít se sociální
prací. Některé terénní programy pak poskytují službu i v mobilní formě, kam už mohou přicházet uživatelé služby
s konkrétní zakázkou, což umožňuje efektivní zvyšování počtu osob, jimž je pomoc poskytnuta.
Za služby nízkoprahové jsou pak považovány noclehárna a nízkoprahové denní centrum (které má tuto vlastnost již
ve svém názvu), které spojuje také to, že se jedná o služby ambulantní.
„Jsme nízkoprah, proto ani při vstupu žádné limity neklademe.“ (poskytovatelé – resp. č. 7)
Jeden z poskytovatelů pak aktivně zmínil, že i pokud se jedná o zpoplatněné služby, reálně je možné služby čerpat,
i když dotyčný nemá na úhradu peníze. Hlavní podmínkou tedy zůstává aktuální způsobilost službu využít (tzn. klient
není pod vlivem návykových látek tak, aby to ovlivňovalo jeho chování, není verbálně ani fyzicky agresivní, a tedy
svým chováním nenarušuje chod služby). Zástupci jedné ze služeb pak specificky zmínili také to, že klient se musí
„chovat slušně“ a že ten, kdo není ochoten pracovat na zlepšení své situace, pro ně „není klient“. Není však
ověřitelné, nakolik se tato vyjádření, značící určitý zásluhový přístup, promítají do samotného poskytování služby.
Existuje však několik méně formálních bariér, které se mohou pojit s nízkoprahovými službami (bariéry
identifikované poskytovateli těchto služeb):
•

•

•
•

Dotyčný se neidentifikuje jako „bezdomovec“, a má tedy zábrany využívat služby určené pro tuto cílovou
skupinu. Tato bariéra je přítomná zejména v době krátce po ztrátě bydlení, kdy může být situace zpravidla
ještě lépe řešitelná. Zároveň takovou osobu obtížněji zachytí také pracovníci terénní služby při depistáži,
neboť ze začátku nevykazuje typické znaky osob bez domova (zanedbaný vzhled, určitý způsob trávení času
ve veřejném prostoru). Tato bariéra však po určité době mizí: „Někdo přijde a říká: já nejsem bezdomovec,
nejsem jako oni, ale pak ho tu vídáme denně...“ (poskytovatelé – resp. č. 7)
Některé ženy se nemusejí cítit bezpečně v prostředí s větším množstvím mužů – tato situace ale je řešitelná
díky existenci služeb určených pouze ženám (NDC pro ženy zřizované Charitou v ulici Žitná, komunitní
centrum pro ženy Jako doma).
Službu využívá někdo, s kým měl dotyčný v minulosti konflikt, bojí se ho, proto se obává využít i danou
službu.
Předchozí špatná zkušenost nebo negativní asociace s organizací, která službu poskytuje, kvůli níž má
zábrany službu využít.
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Jak vyplynulo i z hloubkových rozhovorů s lidmi bez domova, část z nich má ve zvyku obejít v průběhu dne více
nízkoprahových denních center. I když tento fenomén v principu nikdo z poskytovatelů neoznačil sám o sobě za
problematický, jeden z poskytovatelů identifikoval riziko v případě, že by se stejným člověkem pracovalo paralelně
více sociálních pracovníků z různých NDC a řešili by stejnou agendu, přičemž hrozí např. duplikace podaných žádostí,
zejména pokud si klient nepamatuje, „kde co podepsal“, sociální pracovníci zároveň nemají jak zjistit, že k něčemu
takovému dochází (neboť neexistuje sdílená databáze klientů sociálních služeb pro lidi bez domova v Praze).
Obecnějším limitem NDC je, že se, zejména kvůli vytížení kapacit, věnují pouze činnostem směřujícím k uspokojení
základních potřeb uživatelů služby, jako je poskytnutí podmínek k vykonání hygieny, zajištění stravy, základní sociální
poradenství a pomoc při uplatnění svých práv. Některé organizace se dále snaží vytvářet služby adaptované na míru
některých specifických skupin (ženy, mladí lidé), a středisko Naděje U Bulhara rozšiřuje své služby (např. možnost
nabíjení elektronických zařízení, rozšíření lékařských specializací v ordinaci pro lidi bez domova), nicméně chybí
nabídka aktivizačních a terapeutických činností a kulturních aktivit, popř. další možnosti smysluplného trávení
volného času. Tuto funkci mohou mít komunitní centra – v tomto ohledu je určitý paradox, že v Praze existují dvě
komunitní centra po ženy bez domova (Komunitní centrum Žitná a Jako doma), avšak neexistuje žádná podobná
služba, kterou by mohli využít muži.
Poskytovatelé služby noclehárny spontánně pojmenovali limity noclehárny zejména ve vztahu k azylovému domu
(jak již bylo zmíněno, tyto dvě služby jsou často poskytovány ve stejném objektu) v tom smyslu, že v noclehárně lze
obtížněji pracovat s motivací uživatele služby. Např. pokud je dotyčnému ukončen pobyt v azylovém domě z důvodu
porušení pravidel služby a on hned začne využívat noclehárnu ve stejném objektu, v podstatě se pro něj nic
nezměnilo a není nucen se konfrontovat s důsledky svého předchozího jednání. Dalším limitem může být, že někteří
klienti mohou získat „návyk“ na stabilní využívání noclehárny, a nemají potřebu „posunout se dál“ do azylového
domu, kde vnímají vyšší požadavky, více pravidel apod. V kombinaci s využíváním nízkoprahového denního centra
pak mají pokryty potřeby během celého dne, a tak je obtížnější namotivovat je k dalším krokům k řešení jejich
situace.

Azylové domy pro jednotlivce
Azylový dům není běžně označován za nízkoprahovou službu, poskytovatelé si určité prahy uvědomují a někteří
zároveň vyjádřili i myšlenku, že se aktivně snaží prahy snižovat. Příkladem takovéhoto odstraňování překážek je např.
zřízení kotců pro psy, neboť s domácím zvířetem není možné přímo v azylovém domě pobývat, a toto bylo často
vnímáno jako jedna z překážek pro využívání služby, která se však ukazuje jako odstranitelná.
Obecně se poskytovatelé poměrně výrazně shodovali na tom, co vnímají jako největší práh pro využití služby, a sice
sníženou soběstačnost potenciálních uživatelů služby a zdravotní stav, který není slučitelný s pobytem v azylovém
domě.
Na potřeby lidí bez domova ve špatném zdravotním stavu či s dlouhodobým zdravotním znevýhodněním reagují
služby jako ADOS – azylový dům s ošetřovatelskou službou a Azylový dům Naděje Záběhlice, s cílovou skupinou osob
se zdravotním znevýhodněním a v pokročilém věku (tento AD je jako jediný plně bezbariérový a pravidelně do něj
dochází zdravotní sestra, která je zaměstnankyní zřizující organizace), část lůžek pro obdobnou cílovou skupinu je
vyhrazena i v bezbariérové části AD Naděje Žižkov. Tyto služby však narážejí na svou vlastní omezenou kapacitu
(jejich poskytovatelé mluvili o tom, že jsou si vědomi, že skupina osob, která by tento typ služby potřebovala, je
výrazně větší než kapacita poskytovaných služeb) a zároveň i v těchto službách je vyžadována soběstačnost.
Soběstačnost definovali poskytovatelé v hloubkových rozhovorech zejména ve vztahu k mobilitě – „moci se o sebe
postarat“, „vyjít do schodů“, „vylézt na palandu“, „obléci se“, „umýt se“, „dojít si na záchod“ a dále moci si
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samostatně lehnout a vstát z postele (popř. sám se z postele a do postele dostat z invalidního vozíku). Méně byla
zmiňována soběstačnost ve smyslu nákupu a přípravy stravy, jeden z poskytovatelů k tomu poznamenal, že případná
omezení v této oblasti se v praxi řeší vzájemnou výpomocí mezi klienty. Podmínky zdravotní způsobilosti byly pak
definovány tak, že zdravotní stav dotyčného nesmí být rizikem pro ostatní uživatele služby, tedy zejména nesmí jít
o infekční onemocnění či napadení těla parazity (zejm. vešmi, červy).
Azylový dům je z hlediska zákona o sociálních službách definován jako služba sociální prevence, a jeho zaměstnanci
tedy nemohou poskytovat úkony spadající do oblasti sociální péče. Kromě tohoto zákonného důvodu někteří
poskytovatelé také zmínili zkušenost, že pokud byl v minulosti do azylového domu přijat někdo, u něhož se následně
soběstačnost ukázala jako výrazně omezená, pak znamenal neúměrnou zátěž pro zaměstnance služby a v podstatě
narušení jejího chodu, kdy měli zaměstnanci menší možnost se věnovat ostatním klientům služby.
Přijetí člověka ve stavu, kdy dočasně potřebuje pravidelnou zdravotní a sociální péči, je podle poskytovatelů možné
v případě, že by se předem podařilo pro něj zajistit ošetřovatelskou a/nebo pečovatelskou službu, která by
v dostatečném rozsahu zajistila potřebné úkony. Většina poskytovatelů, s nimiž byl proveden hloubkový rozhovor,
zmínila, že mají zkušenost s tím, že za jejich klienty tyto služby do azylového domu docházely, nicméně k něčemu
takovému dochází spíše vzácně. U pečovatelské služby je překážkou pro klienty AD také nedostatek financí, neboť se
jedná o zpoplatněnou službu a dotyční zpravidla nemají přiznaný příspěvek na péči, z něhož by ji mohli hradit.
Poskytovatelé dále konstatovali, že pokud dotyčný nesplňuje požadavek soběstačnosti, pak není vnímán jako cílová
skupina služby, nicméně někteří zmiňovali, že část klientů je v tomto ohledu v jakémsi hraničním pásmu:
„Víme, že jsou tu staří lidé, kteří by tu vlastně být neměli.“ (poskytovatelé – resp. č. 2)
Zároveň poskytovatelé ve shodě upozorňovali, že pro lidi bez domova se zdravotním znevýhodněním a sníženou
soběstačností nejsou vhodné alternativy k azylovému domu, a tak u nich hrozí to, že tzv. „propadnou systémem“,
tedy i přes jejich zjevnou potřebnost se jim nedostane vhodné podpory a péče. Jeden z poskytovatelů pak upozornil
na paradox, s nímž se setkává, a to, že služba azylového domu je reálně více dostupná méně znevýhodněným
žadatelům:
„V pořadníku jsou tři lidé, kteří čekají na dolní lůžko (pozn. kvůli snížené mobilitě), přijde mladej kluk, a horní lůžko
mám volné, tak mu ho nabídnu.“ (poskytovatelé – resp. č. 4)
Druhou oblastí, která představuje práh, je zákaz konzumace a přechovávání alkoholu a drog v azylových domech,
který je motivován zejména hlediskem bezpečnosti (jednak ochrana ostatních uživatelů služby před agresivním či
jinak rizikovým chováním osob pod vlivem alkoholu nebo drog, jednak předcházení tomu, že ke konzumaci těchto
látek budou „sváděni“ ti, kdo se snaží abstinovat).
V praxi je toto pravidlo změkčováno zejména v tom smyslu, že je do jisté míry tolerováno, pokud klient alkohol
konzumuje mimo objekt – jeden z poskytovatelů to formuloval tak, že klient nesmí přijít „moc opilý“ (poskytovatelé –
resp. č. 11), další poskytovatel uvedl, že „pokud se někdo venku napije, ale chová se normálně, nedáváme dýchnout“
(poskytovatelé – resp. č. 2) (tzn. neprovádí se test na alkohol). Třetí poskytovatel ale upozornil i na rizika tohoto
„balancování“:
„Například když nadýcháš, tak to neznamená, že tě vyhodím... ale pak se bojím, že se rozchlastá půlka domu, a pak
narážím na bezpečí, chci garantovat bezpečí pro klienty.“ (poskytovatelé – resp. č. 4)
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Sociální služby v širším kontextu
Umístění a materiálně-technický standard
Jak už bylo řečeno v kapitole Mapování služeb, sociální služby pro lidi bez domova často sdílí objekty nebo sídlí ve
vzájemné blízkosti. Příklady tohoto jsou Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Azylový dům Sv. Terezie (kde
sídlí celkem registrovaných 5 služeb) a dále např. 3 azylové domy provozované Centrem sociálních služeb Praha ve
stejné ulici, dále Denní centra Naděje Bolzanova a U Bulhara, která sídlí v těsné blízkosti.
Tam, kde se kombinuje AD s nízkoprahovými službami, poskytovatelé vyzdvihovali jako výhodu komplexnost
poskytovaných služeb, což jednak znamená, že je možné pomoci i v „komplikovaných případech“, kdy dotyčný může
získat potřebnou podporu napříč službami, a také že toto uspořádání přináší uživatelům služeb určitou jistotu: „Lidé
vědí, že když sem přijdou, tak že tu je všechno“ (poskytovatelé – resp. č. 2). Dochází tak také k jakési „úspoře
z rozsahu“, kdy jsou poskytované další služby, jako je např. prádelna či psychoterapeutické činnosti, dostupné
klientům napříč sociálními službami v objektu.
Takovéto uspořádání s sebou nese však i nevýhody. Jeden z poskytovatelů přirovnal centrum k „tavicímu kotli“, ve
smyslu, že rozsah a koncentrace služeb poskytovaných ve stejném objektu a vzájemná interakce mnoha uživatelů
služeb mohou vést i k vyhrocování jejich problémů. Dalším pojmenovaným problémem je možné posilování závislosti
uživatelů na službách, kdy si např. někteří klienti navyknou, že své potřeby sanují právě přes dané centrum.
Dalším negativním efektem je některými poskytovateli zmiňovaná nelibost okolí a sousedů vůči službě, která se
projevuje např. stížnostmi adresovanými na městskou část. Všichni poskytovatelé pak zároveň vyjádřili, že zřizování
nových sociálních služeb pro lidi bez domova, kromě terénních služeb, je velmi obtížné, a to právě z důvodu, že
pokud je nějaké místo vytipováno, postaví se proti vybudování služby místní občané a pod tlakem veřejného mínění
politická reprezentace od záměru ustoupí. Negativní postoj veřejnosti je pak vysvětlován jak obavami z rizik, která
může přítomnost většího počtu lidí bez domova přinášet, tak také že občané vyjádřili, že „se prostě nechtějí dívat na
ty starý nemocný lidi“. (poskytovatelé – resp. č. 3)
To vede k určitému omezení rozvojového potenciálu služeb, ale také k tomu, že se do stávajících budov přidávají
další služby, a dříve existující služby pak např. fungují ve stejném rozsahu, ale na menším prostoru, než byly původně
koncipovány. Jelikož dotace na sociální službu se odvíjí od kapacity zařízení, dalším efektem je také ubytování
v azylovém domě na vícelůžkových pokojích a na palandách, které s sebou přináší již zmíněné nároky na mobilitu
uživatelů služby.
Jelikož budovy, v nichž sídlí tyto sociální služby, většinou nebyly vystavěny za tímto účelem, narážejí poskytovatelé na
určitá omezení těchto budov – nejčastěji bariérovost, někdy ale i horší technický stav budovy. V budovách hned
několika služeb proto v nedávné době probíhala nebo je plánována rekonstrukce, což zároveň také znamená
dočasné, popř. i trvalé snížení kapacity služby. U azylových domů, které sami poskytovatelé popisovali jako umístěné
ve vhodných budovách a v příjemném prostředí, byl také vyzdvihován pozitivní přínos prostředí pro uživatele služby
z hlediska jejich aklimatizace ve službě a zlepšování psychického stavu.
Naopak jeden z poskytovatelů popsal negativní důsledky vnímaného horšího prostředí služby způsobeného
nevhodnou budovou: „… máme tu lidi těžce duševně nemocné, medikované, ale pro ně je velmi obtížné to zvládat,
pokud nejsou na pokoji sami, podobně i lidi se závislostmi, někteří chrápou, vznikají konflikty... klient se pak dostane
do křížku s domovním řádem a je mu ukončen pobyt, přitom jinak by třeba obstál…“ (poskytovatelé – resp. č. 4)
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Úřad práce jako klíčová instituce pro řešení sociální situace lidí bez domova
Ve vnímání poskytovatelů sociálních služeb pro lidi bez domova jsou úřady práce spjaty poměrně s vysokou mírou
ambivalence – na jednu stranu jsou rádi, že tu existuje instituce, která může poskytnout uživatelům služeb nezbytný
sociální příjem, na druhou stranu jsou schopni popsat mnoho příkladů dysfunkčnosti této instituce. Někteří pak na
téma zkušeností s úřady práce reagovali ve smyslu, že jednání s úřadem práce je zodpovědností klienta, následně ale
popisovali, do jaké míry jsou právě oni významným prostředníkem mezi klientem a úřadem práce.
Poskytovatelé v rozhovorech identifikovali následující konkrétní obtíže:
• ÚP na každé z městských částí funguje jinak a rozdílně interpretuje zákon o pomoci v hmotné nouzi („Co mi
opravdu vadí, je, že každý úřad práce funguje jinak. Nedá se spolehnout, že když jeden úřad práce řekne
,takhle to chceme‘, tak ten druhej to bude chtít taky tak, a myslím, že to je velká chyba.“ (poskytovatelé –
resp. č. 1), na některých městských částech se pak zpožďuje jak proces přiznání dávky, tak její následné
samotné vyplacení, popsány byly aktuální případy, kdy žadatel na dávku čeká i dva a půl měsíce.
• Vyřízení dávek hmotné nouze je podle zkušenosti stále komplikovanější pro klienty s trvalým bydlištěm mimo
Prahu, řeší se převedení spisu z domovské pobočky – často jsou v tomto ohledu nutné urgence ze strany
pracovníků sociální služby, aby se skutečně podařilo proces dokončit.
• Demotivace klientů vyřizovat si dávky v případě předchozí špatné zkušenosti s úřadem práce (jeden
z poskytovatelů to komentoval tak, že „to je vlastně to nejhorší, co tu musejí řešit“ (poskytovatelé – resp.
č. 6)), nebo v případě, že částka, která tvoří případnou sociální dávku, je natolik nízká, že se to v jejich očích
nevyplatí (např. pouze částka existenčního minima), a také v případě, že se jedná o exekvovatelnou sociální
dávku (zejm. důchod). V některých případech se jedná i o určité hodnotové nastavení, otázku hrdosti, kdy
zazní, že „od státu nic nechci“, či jde o stud o dávky žádat („nechci almužnu“).
• Sankční vyřazování z evidence úřadu práce – typickou situací, po které je klient z evidence uchazečů
o zaměstnání vyloučen, je opomenutí schůzky. Poskytovatelé služby azylového domu si příliš nevybavovali
situace, kdy by sankční vyřazení zkomplikovalo poskytování služby klientovi, je to ale dáno i tím, že
plánované schůzky sociální pracovníci klientům připomínají, a pokud sankční vyloučení hrozí, pomáhají
klientům se proti rozhodnutí odvolat. Naopak poskytovatel terénních služeb pro osoby bez přístřeší popsal,
že sankční vyřazení je pro klienty častou překážkou k žádání o dávky.
Je také velmi obvyklé, že sociální pracovníci ze sociálních služeb poskytují klientům zásadní podporu při přípravě
žádostí na úřady práce, doprovody a s referenty na úřadu práce jednají napřímo, pokud dojde ke komplikacím nebo
zpoždění výplaty dávek. Do jisté míry tedy suplují funkce, které by měl zastávat samotný úřad práce, či sanují určité
dysfunkčnosti. Jeden z poskytovatelů dále popsal praxi, že v případě sporných bodů kontaktuje přímo generální
ředitelství úřadu práce, od něhož si vyžádá písemné vyjádření k problematice (např. že je povinností referenta vydat
klientovi potvrzení o podání žádosti), a v případě sporu toto vyjádření ukazují pracovníci služby referentům, když
doprovázejí klienta na úřad.
V případě lidí ubytovaných v azylových domech se proces vyřízení sociálních dávek zpravidla podaří úspěšně
dokončit, v případě, že průtahy nejsou zaviněny uživatelem služby, azylový dům dotyčnému počká s úhradou služby
(tuto praxi popsali obdobně všichni poskytovatelé). Nicméně komplikovanější situace je u osob bez přístřeší, kde se
např. obtížněji prokazuje místo obvyklého pobytu, pokud mají dotyční trvalé bydliště mimo Prahu, některé úřady je
odmítají vzít do evidence. Jeden z poskytovatelů popsal situaci, kdy klientce bylo řečeno, že pokud bydlí „venku“,
nelze provést sociální šetření, takže ani následně přiznat dávky pomoci v hmotné nouzi. Zároveň pokud se v takových
případech podaří dávku (příspěvek na živobytí) získat, je to příjem do jisté míry nestabilní, protože při nesplnění
některé z povinností je dávka opět odejmuta. Další poskytovatel uvedl, že se snaží namotivovat lidi bez přístřeší
k evidování se na úřadu práce více než kvůli dávkám proto, aby měli hrazené zdravotní pojištění, a vyhnuli se tak
dalšímu nárůstu dluhů na pojištění.
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Dva z poskytovatelů rovněž hodnotili širší kontext celého systému úřadu práce a výplat nepojistných sociálních dávek
v souvislosti s jeho reformou v roce 2012. Jeden z poskytovatelů popsal, že dříve byly sociální dávky „motivační
složkou sociální práce, dnes jsou cílem“ (poskytovatelé – resp. č. 9), systém má dle něj byrokratickou podstatu a je
odcizen původnímu účelu a provázanosti na sociální práci.

Zdravotní systém
V hl. m. Praze funguje ordinace pro lidi bez domova v rámci Denního centra Naděje U Bulhara, kde jsou dostupné
lékařské specializace praktického lékaře, zubaře, gynekologa i dermatologa, dostupná je i pomoc psychologa. Tato
instituce se ukazuje mít poměrně zásadní význam v rámci celého systému pomoci lidem bez domova v Praze, neboť
dle vyjádření různých poskytovatelů tuto ordinaci doporučují svým klientům, ordinace zároveň vystavuje potvrzení
o bezinfekčnosti (před nástupem do azylového domu) a žádanky na vyšetření k lékařům-specialistům, dále je
zkušenost, že někdy „běžní“ lékaři rovnou pacientovi do zprávy píší „Převazy v ordinaci Naděje“.
V rámci zdravotního systému má však péče o zdraví lidí bez domova své specifické limity, na nichž se navíc
poskytovatelé ne zcela shodnou – např. jeden z poskytovatelů uvedl: „Kromě ordinace U Bulhara lékaři nechtějí brát
lidi bez domova“ (poskytovatelé – resp. č. 1), jiný poskytovatel trval na tom, že lidé bez domova „jsou normální
občané a mohou využít nabídky zdravotních služeb tak jako každý jiný“ (poskytovatelé – resp. č. 8). Tento
poskytovatel dále popsal, že problém vidí v tom, že zdravotnický systém pracuje pouze se zdravotní či fyzickou situací
dotyčného, ale nikoli se sociálním rozměrem, tedy např. že se po ošetření dotyčný vrací „na ulici“. Ani tuto zkušenost
nelze paušalizovat, neboť např. někteří lidé bez domova v hloubkových rozhovorech popsali, že lékař jim vzhledem
k situaci bezdomovectví léčbu vhodně upravil.
V rozhovorech s poskytovateli byly identifikovány následující bariéry a obtíže:
•

•
•

•

•

Vyžadování občanského průkazu či průkazu zdravotní pojišťovny jako podmínky ošetření, u člověka, který
doklady nemá (zaměstnanci sociální služby pak argumentují, že na základě absence dokladů nelze ošetření
odmítnout).
Vyžadování osobní hygieny či zbavení parazitů (červů) před odvozem do zdravotnického zařízení či ošetřením
– i toto je servis, který sociální služby běžně svým klientům zajišťují.
Propouštění pacientů z řad osob bez domova z nemocnic a jejich „převzetí“ sociální službou se ukazuje jako
v podstatě nejproblematičtější část. Poskytovatelé služby azylového domu popsali zkušenosti, kdy jim bez
předchozí dohody sanitka dovezla člověka, který se měl stát uživatelem služby, nicméně ho kvůli
zdravotnímu stavu nebo omezení soběstačnosti nebylo možné přijmout. Obdobnou zkušeností je, pokud
pracovníci nemocnice dopředu do azylových domů volají, že dotyčný bude propuštěn s tím, že je soběstačný
a zdravotně způsobilý k pobytu v azylovém domě, ale následně se ukáže, že jeho stav je reálně výrazně horší.
Jeden z poskytovatelů na přímou otázku uvedl, že se ze strany pracovníků nemocnice podle jeho názoru
jedná o vědomou lež.
Nejsložitější je situace u těch osob, jejichž zdravotní stav neodpovídá hospitalizaci v nemocnici nebo léčebně
dlouhodobě nemocných, ale zároveň je za svou cílovou skupinu nemohou považovat ani azylové domy.
Takoví lidé bez domova podle vyjádření poskytovatelů „zůstávají viset“ nebo „propadávají systémem“.
Jedinou v Praze existující kapacitou je v tomto ohledu azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS.
Finanční dostupnost – v tomto ohledu se ukazuje jako hůře dostupná zejména zubařská a gynekologická
péče, neboť ta je zpravidla zpoplatněná (gynekologové žádají často vstupní poplatek, zubaři poplatky za
různé výkony). Druhým problémem jsou také léky s doplatkem, přičemž je potřeba upřesnit, že na úhradu
léků na předpis nelze získat sociální dávku (např. dávku mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi)
s odůvodněním, že lékař může vždy zvolit lék bez doplatku. Někteří poskytovatelé však popsali, že toto ve
všech případech neplatí a léky s doplatkem jsou lidem bez domova běžně předepisovány, v některých
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případech organizace zřizují vlastní finanční fondy („volné peníze“), z nichž mohou klientům pomoci
i s úhradou léků, byť zároveň poukazují na to, že to není systémové řešení.
Otázky dostupnosti zdravotní péče pro lidi bez domova mají kromě výše popsaných limitů na straně institucí i další
specifika. Např. jeden z poskytovatelů popisoval, že se snaží své klienty bez přístřeší motivovat, aby dbali o svůj
zdravotní stav, neboť právě jeho zhoršení a snížení mobility je následně výrazně znevýhodňuje při snaze řešit
samotnou sociální situaci. Dále si dle poskytovatelů mnoho lidí bez domova na zhoršený zdravotní stav zvykne
a pomoc vyhledává až ve chvíli akutního problému, u lidí, kde je podezření na psychiatrické onemocnění, zase
vyhledání odborné pomoci komplikuje zhoršený náhled na vlastní stav, nebo jeho absence.

„Úzká hrdla a bílá místa“
V této části se budeme věnovat dalším limitujícím faktorům, které byly v rámci výzkumu identifikovány. Vycházíme
přitom ze zaužívaného pojmu „úzká hrdla“, který označuje limitující nebo rizikový prvek systému, který ale
představuje omezení pro celý systém (metafora potrubí se zúžením, v němž voda protéká pouze rychlostí nejužšího
místa).36 Bílá nebo také prázdná místa označují oblasti, které nejsou pokryty sociálními nebo jinými službami nebo
jinými vhodnými druhy podpory.
Poskytovatelé služeb pro lidi bez domova upozorňovali na fakt, že jejich služby, jakožto služby sociální prevence, jsou
v podstatě koncipovány pro lidi v dobrém zdravotním stavu a soběstačné. I když se v mnoha ohledech snaží jít
naproti potřebám, které identifikují u skupiny žadatelů, musí se držet hranic poskytovaného druhu služby.
1. Jak už bylo popsáno na předchozích stranách, jako velmi složitá se jeví situace osob na pomezí sociálního
a zdravotního systému. Poskytovatelé v souvislosti s tím mluvili o potřebě vzniku „doléčovacích kapacit“,
nejčastěji ve smyslu adekvátně uzpůsobené sociální služby. Tuto funkci by teoreticky mohly zastávat sociální
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, jinak nazývané též „sociální lůžka ve
zdravotnických zařízeních“ (služba sociální péče podle § 52 zákona 108/2006 o sociálních službách) – na
přímou otázku však poskytovatelé uvedli, že nemají žádnou zkušenost s tím, že by tento institut byl využit
pro osoby bez domova.
2. Další oblastí jsou potřeby osob, které se nepotřebují „pouze“ doléčit, ale charakter jejich omezení je trvalý.
V tomto ohledu poskytovatelé shodně uváděli, že klasické pobytové služby sociální péče (zejm. domovy pro
seniory) jsou pro seniory z řad lidí bez domova obtížně dostupné, a to jednak finančně (nízký nebo žádný
důchod, nepřiznaný příspěvek na péči), jednak z hlediska jejich specifičnosti oproti „běžným seniorům“, např.
ve smyslu charakteru jejich omezení a chorob (jeden z poskytovatelů upřesnil, že v posledních letech se
umístění do domova seniorů podařilo pouze u jednotek osob). Omezení soběstačnosti se pak samozřejmě
může týkat i lidí bez domova, kteří seniorského věku nejsou. V tomto kontextu poskytovatelé zmiňovali
potřebnost vzniku pobytových služeb, které by v sobě kombinovaly jak složku sociální prevence, tak sociální
péče, či potřebu vzniku specializovaných domovů se zvláštním režimem, které by byly určeny pro tuto
cílovou skupinu, obdobných službám „Přístav“, které provozuje Armáda spásy na jiných místech v ČR.37
3. Třetím identifikovaným „bílým místem“ je pak absence pobytových sociálních služeb pro osoby bez domova
s látkovou závislostí (alkohol, drogy), kteří nejsou schopni nebo ochotni abstinovat. V souvislosti s tím
poskytovatelé zmiňovali potřebu vzniku „mokrých služeb“ či „wet housů“, tedy pobytových azylových služeb,
kde by byla umožněna konzumace příslušných návykových látek, s dostupností sociální práce a odborné
podpory (psychologické, adiktologické).
4. Čtvrtou takovou oblastí jsou potřeby psychiatricky nemocných, medikovaných, osob bez domova. Ti sice
mohou, na rozdíl od ostatních pojmenovaných skupin, pobývat v azylových domech, nicméně je to pro ně
36
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nevyhovující, pokud např. hůře snášejí kolektivní soužití, vadí jim určité projevy a jednání jiných lidí, nebo
mají vyšší potřebu klidu a soukromí. Tento fakt může využívání služby komplikovat a vést i k jejímu ukončení.
5. Jako pátou takto identifikovanou oblast je možné označit otázku tzv. street medicine, která byla popsána
u problematiky limitů terénních služeb.
6. Šestou oblastí, na kterou upozornili zástupci služeb terénní programy, je problematika lidí bez domova, kteří
jsou cizinci, zejména pak jiné než slovenské národnosti. Dle zkušenosti poskytovatelů se tito lidé rekrutují
zejména z řad zahraničních pracovníků, kteří do ČR přicházejí přes agentury, které jim zajišťují jak ubytování,
tak práci. Jelikož je obojí na sebe vázáno, nastávají situace ztráty práce a ubytování, kdy je dotyčný ponechán
bez prostředků. Agentura nezajistí jeho návrat do vlasti (nemá k tomu žádnou povinnost), nedaří se ani
zajištění návratu přes velvyslanectví daného státu. Poskytnutí pomoci pak samozřejmě komplikuje i jazyková
bariéra.

Odraz identifikovaných „bílých míst“ ve strategických dokumentech
V roce 2012 byl pro hl. m. Prahu zpracován koncepční dokument Koncepce návrhů řešení problematiky
bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020.38 V této koncepci je zdůrazňována potřeba „spravedlivého“ rozložení
služeb pro lidi bez domova ve všech městských částech Praha 1–22, dále jsou zde návrhy, aby služby svou kapacitou
nepřesahovaly 50 uživatelů, s tím, že ideální počet je stanoven na 30 osob. Dále je zde požadavek, že opatření
a služby v oblasti bezdomovectví musejí vytvářet provázaný celek, je popsána problematika dostupnosti zdravotní
péče a potřebné diferenciace služeb, což v tomto případě znamená, že některé služby jsou a mají být zaměřeny „na
zachování života pro část zjevných bezdomovců, kteří nebudou schopni resocializace, jiné zase pro část bezdomovců,
kteří ve své resocializaci nedosáhnou na vyšší stupeň služeb než na dočasné bydlení, a konečně na tu část
bezdomovců, kde je možnost k postupné resocializaci, aby se mohli vrátit a integrovat do většinové společnosti“.
Koncepce pak navrhuje rozvoj služeb v oblasti prevence ztráty bydlení, sociálních služeb (vč. zřízení azylového domu
pro osoby v důchodovém věku a pro osoby invalidní a určitého přechodného azylového domu nebo domova se
zvláštním režimem pro osoby s aktuálně vysokým stupněm „zdravotního a psychického narušení“, pobyt v něm by
předcházel využití běžných sociálních služeb pro lidi bez domova), zdravotní péče, v oblasti návazných služeb
a dalších aktivit. Navrhováno je vybudování jednotného evidenčního systému založeného na propojení
elektronických databází poskytovatelů.
Pokud porovnáme potřeby identifikované v této koncepci a „bílá místa“ identifikovaná v rámci hloubkových
rozhovorů, zjistíme, že koncepce vůbec nezahrnuje problematiku potřeb osob závislých na alkoholu, které nejsou
schopny abstinovat, jinak řečeno, problematiku absence „mokrých služeb“. Problematika sociálně-zdravotního
pomezí, resp. služeb pro lidi bez domova se zhoršeným zdravotním stavem, či osob v seniorském věku a invalidních,
tu adresována je, nicméně nikoli ve vztahu k problematice soběstačnosti a mobility, která byla v hloubkových
rozhovorech výrazně akcentována. Koncepce rovněž počítá se vznikem kapacitně klasických azylových domů s 30
lůžky, kde však není možné zcela uspokojit potřeby osob, které potřebují větší míru soukromí a špatně snášejí
kolektivní soužití – poskytovatelé přitom mluvili o nutnosti diverzifikace služeb i z tohoto hlediska.
Všechny kraje, včetně hl. m. Prahy, vytvářejí Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. V aktualizovaném Plánu
rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019–202139 jsou popsány potřeby vyplývající z jednání
s poskytovateli sociálních služeb. Jedná se zejména o specializované pobytové služby pro seniory z řad lidí bez
38
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domova a osoby závislé na „nealkoholových drogách“, krizová lůžka pro okamžitou pomoc, zvýšení kapacit
návazného dostupného bydlení pro osoby, které prošly systémem sociálních služeb, připravenost sociálních služeb
na uživatele z jiných jazykových prostředí, a vznik dalších malokapacitních denních center.
Zde identifikované potřeby se do značné míry kryjí s výše identifikovanými „bílými místy“, nicméně i zde chybí oblast
„mokrých služeb“ pro osoby závislé na alkoholu.
Jedním z rozvojových úkolů doplňkové sítě sociálních služeb (uvedených v Plánu rozvoje sociálních služeb na území
HMP pro období 2019–2021) je podpora vzniku menších zařízení pro osoby bez domova rovnoměrně na celém území
Prahy, za účelem posílení individuálního přístupu, ale také snížení zátěže pro okolí – to do velké míry odpovídá
i potřebám identifikovaným v hloubkových rozhovorech, myšlenka rozprostření služeb po celém území města je zase
obsažená i ve výše zmíněné Koncepci. Dalším cílem je podpora rodin s dětmi a jednotlivců v bytové nouzi v bydlení
s cílem, aby žádné dítě ani senior v Praze nežili na ubytovně.
Krokem k tomu je pak zvýšení kapacity azylových domů, konkrétně o 35 lůžek pro matky s dětmi v tísni, 12 lůžek pro
osoby se zdravotním postižením a 15 lůžek pro seniory, a také rozšíření kapacit nízkoprahových denních center
o 8 úvazků, u terénních programů jako celku o 3 úvazky.
V rámci strategie návazných a doplňujících služeb je pak pro zimní období úkolem zajištění minimálně 250 lůžek pro
osoby bez domova nad rámec sociálních služeb a zajištění základní pomoci těm, kdo nevyužívají institucionální
systém pomoci. Dále je tu podpora celoročního rozvoje zdravotní péče a prevence pro lidi bez domova, a to včetně
mobilních zdravotních preventivních programů, a rovněž rozvoj systému mobilního výdeje stravy.
V rámci konkrétních plánů tedy zatím nenajdeme plán na vznik specializované pobytové služby pro osoby bez
domova, která by byla buď přímo službou sociální péče, nebo službou sociální prevence s jasně dostupným prvkem
sociální péče. Rovněž nelze říci, že by plány rozvoje odpovídaly velikosti populace osob bez domova.

Úzká hrdla – slabiny systému
Na základě syntézy poznatků popsaných v předchozích kapitolách této zprávy lze identifikovat tyto slabiny celého
systému pomoci osobám bez domova (zaměřujeme se přitom jak na vnitřní, tak na vnější faktory):
Omezená dostupnost bydlení – fakt, že lidem bez domova je běžné bydlení obtížně dostupné, je zjevný, důvodem je
jak finanční stránka, tak diskriminace na trhu s bydlením. Jak v dotazníkovém šetření, tak v hloubkových rozhovorech
se ukazovalo, že lidé bez domova mají zájem jak o klasické komerční bydlení, tak o bydlení sociální (přičemž někteří
měli zájem jen o jednu z těchto forem, jiní by se nebránili ani jedné z nich). Poskytovatelé sociálních služeb pak
v rámci hloubkových rozhovorů velmi kvitovali změny pravidel přidělování bytů spravovaných Magistrátem hl. m.
Prahy, nicméně i v tomto ohledu jsou kapacity omezené.
Akcent na prekérní formy řešení bezdomovectví – vzhledem k faktu omezeně dostupného bydlení, popř. potíží při
hledání práce, se relevantními možnostmi, jak pro lidi bez domova, tak pro poskytovatele sociálních služeb, stávají
určité formy řešení, které jsou však do jisté míry nestabilní a rizikové. Jedná se především o komerční ubytovny,
zprostředkování práce (brigád) přes pracovní agentury či „zaměstnání s ubytováním“, které jsou na základě vyjádření
často doporučovány a uživatelé služeb jsou v jejich využívání podporováni. „Když si klient hledá práci, tak se rovnou
snažíme ho namotivovat, aby si hledal práci i s ubytováním.“ (poskytovatelé – resp. č. 7).
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Tyto mechanismy, kdy jsou hledány dostupnější, avšak prekérní možnosti, jsou na jednu stranu zcela logické
z hlediska omezené dostupnosti lepších variant řešení, na druhou stranu vedou také k určitému cyklení mezi zejm.
ubytovnou a stavem „bez střechy“.
Návaznost na další instituce a systémy – koncepce, které byly zmíněny výše, se logicky zaměřují zejména na rozvoj
sociálních služeb či vznik dalších specifických služeb, nicméně neobsahují návrhy na změny dalších systémů, které
není v možnostech hl. m. Prahy napřímo ovlivnit. Jde zejména o zdravotní systém, respektive dostupnost zdravotní
péče, a o služby úřadu práce, respektive dostupnost sociálních dávek a další podpory. I tyto systémy jsou však klíčové
pro možnosti řešení situace člověka bez domova.
Akcent na kolektivní formy soužití – většina forem přechodného ubytování pro osoby bez domova (azylové domy,
městské ubytovny, ale i humanitární hotely) má podobu kolektivního soužití, které do určité míry předpokládá, že
zde ubytovaní lidé si budou ve svých charakteristikách podobní, a nebudou mít proto problém společně soužít. Tento
předpoklad se však ukazuje jako chybný, neboť jsme viděli, že na základě dotazníkového šetření je častým důvodem
nevyužívání služeb právě fakt, že dotyčnému vadí kontakt s ostatními lidmi, kteří tyto služby využívají. V rámci
pozorování realizovaného v humanitárních hotelech se zase ukazovalo, že nejproblematičtějším aspektem jejich
fungování jsou vzájemné vztahy mezi jednotlivými ubytovanými. Důvodem problematičnosti takového soužití může
být, že dotyčnému vadí určité charakteristiky druhých osob (zejm. excentrické chování), ale také celkově snížená
sociální adaptabilita způsobená např. psychiatrickým onemocněním. V tomto ohledu se nabízí vytváření kapacit
azylového bydlení, které by poskytovaly vyšší míru soukromí.
Překážky pro vznik nových sociálních služeb – jak bylo popsáno, vznik nových „kamenných“ služeb pro lidi bez
domova naráží na překážky politického charakteru. Koncepce návrhů řešení bezdomovectví v Praze v letech
2013–2020 počítala s mechanismem spravedlivého rozprostření služeb po městských částech Prahy, tento
mechanismus však zjevně nebyl přijat do praxe. Důsledkem je do jisté míry brždění rozvojového potenciálu služeb,
ale také ztížení možnosti služby budovat podle poznatků o potřebách lidí bez domova (služby s malou kapacitou,
místně dostupné).
Dluhová situace – jak bylo popsáno v předchozích částech této zprávy, zadlužení, resp. předlužení je mezi lidmi bez
domova častým jevem, nejčastěji jde přitom o pasivně vzniklé dluhy. Jeden z poskytovatelů situaci popsal tímto
způsobem: „Dluhy limitují ty uživatele, kteří je řeší, když třeba mají insolvenci a jen ten základ (nezabavitelnou
částku), ale u těch lidí, kteří pracují načerno, ti tam ten limit prostě nemají“ (poskytovatelé – resp. č. 6). Do jisté míry
paradoxní tedy je, že dluhy začnou dotyčné tížit ve chvíli, kdy se jejich situace zlepšuje nebo má zlepšit (např. začnou
mít legální příjmy, je jim přiznán důchod), ve vztahu k bydlení je pak problém, že se v případě exekučních srážek liší
teoretická výše příjmu (z níž se stanovuje nárok na sociální podporu, vč. dávek na bydlení) a výše příjmu reálná (po
odečtení srážek), což může vést k nedostatku finančních prostředků a opětovné ztrátě bydlení. Ani tuto oblast
nemůže hl. m. Praha přímo ovlivnit, nabízí se však např. možnost odpuštění dluhů u Dopravního podniku hl. m.
Prahy, neboť právě ty se ukázaly v dotazníkovém šetření být nejčastějším typem dluhů lidí bez domova.
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Dopad nouzového stavu a opatření proti šíření nemoci Covid-19 na problematiku
bezdomovectví a bezdomoveckou populaci v Praze
Sběr dat pro tento výzkum probíhal v období červenec–srpen 2020, bylo tedy možné na různých úrovních zjišťovat
důsledky protipandemických opatření tak, jak se projevily do doby sběru, nebylo však samozřejmě možné zjišťovat
dlouhodobější důsledky situace ani důsledky situace v dalších měsících v dalších měsících roku 2020.
Připomeňme, že 23 % lidí bez domova v rámci dotazníkového šetření uvedlo, že o bydlení přišli v roce 2020. Z toho
zhruba polovina (12 % z celku) uvedla, že se jednalo o první ztrátu bydlení v jejich životě, pro druhou polovinu to byla
opakovaná ztráta bydlení. Jedná se o poměrně velký podíl respondentů, ovšem nelze jednoznačně určit, zda ztráta
bydlení těchto osob neměla žádnou souvislost se situací kolem epidemie, nebo měla přímou či nepřímou souvislost.
Doptávali jsme se proto i otevřenou otázkou všech respondentů na to, jaký byl dopad nouzového stavu
a protiepidemických opatření na ně osobně. Upřesněme, že respondenti v tomto případě uváděli svou asociaci
s nastalou situací, a jejich odpověď tedy neznamená, že nedošlo k ostatním věcem, které pojmenovali jiní
respondenti (např. 11 % uvedlo, že to pro ně znamenalo nošení roušky, reálně ji ale museli nosit všichni).
Graf č. 44: Dopady situace kolem epidemie koronaviru (N=397, otevřená otázka)

Graf zobrazuje údaje v %, k jedné odpovědi respondenta mohly být přiřazeny až 3 kódy.

19 % respondentů uvedlo, že nastalá situace pro ně znamenala ztrátu práce, pro 9 % pak znamenala ztrátu bydlení –
u tohoto podílu respondentů tedy můžeme říci, že minimálně v jejich subjektivním vnímání je tu souvislost se situací
kolem nemoci Covid-19. 8 % pak uvedlo, že situace pro ně znamenala zejména možnost pobytu v humanitárních
hotelech či stanových městečkách, což bylo ve všech těchto odpovědích interpretováno jako pozitivní věc. Dále však
respondenti zmiňovali negativní věci jako úbytek peněz, sociální izolaci, nemožnost sehnat práci, obavy o zdraví,
komplikaci každodenních aktivit či stres a špatné pocity. Někteří (3 %) uvedli, že situace pro ně znamenala zlepšení
jejich života, 2 % pak komentovala politickou situaci ve světě či v České republice.
6 % lidí bez domova v rámci dotazníkového šetření uvedlo, že měli podezření, že jsou nakaženi nemocí Covid-19.
89

Kromě zdravotních rizik tedy můžeme vysledovat dvě hlavní sociální rizika – prvním je zhoršení možnosti pracovního
uplatnění stávajících osob bez domova, druhým je zvětšování této populace v důsledku ztráty bydlení či ubytování
způsobené zhoršením příjmové situace či ztrátou zaměstnání, nebo dalšími souvisejícími nepříznivými okolnostmi.

Koronavirová krize a její dopady očima poskytovatelů sociálních služeb
Poskytovatelé sociálních služeb se shodli na tom, že situace pro ně byla matoucí a stresová hlavně na začátku,
bezprostředně po vyhlášení protiepidemických opatření – velmi matoucí byla např. instrukce k omezování kapacit
a problém představovala také absence ochranných prostředků.
Azylové domy většinou předaly svým klientům konkrétní instrukce k dodržování bezpečnostních opatření, omezily
příjem nových klientů a neukončovaly pobyty stávajícím klientům. Jeden z poskytovatelů zmínil, že z počátku klienti
postupně se zpřísňující opatření těžko přijímali, protože je interpretovali tak, že něco porušili, a proto přichází
zpřísnění pravidel, situace se však za krátkou dobu uklidnila. V ostatních azylových domech klienti pravidla dobře
přijímali a opatření pečlivě dodržovali, protože se onemocnění skutečně obávali. Dlouhodobá izolace a nemožnost
např. najít si brigádu či zaměstnání vedla k „ponorkové nemoci“, kterou ale klienti také víceméně zvládali. Dále
poskytovatelé oceňovali zvládnutí celé situace a nasazení ze strany svých kolegů a podřízených.
Poskytovatelé zmínili také následující zkušenosti a vnitřní opatření:
• Ponechání jednoho volného pokoje pro případ, že by byla někomu z klientů nařízena karanténa.
• Někteří poskytovatelé zmínili, že v průběhu času obdrželi mnoho telefonátů od lidí, kteří byli v krizové
situaci, ale nebyli cílovou skupinou.
• Přechod na plně elektronickou komunikaci, např. s úřadem práce, nutnost více řešit věci „za klienty“.
• Příjmový propad některých klientů pak způsobil vyšší nároky na poskytování potravinové pomoci, někdy
vedoucí až k vyprázdnění skladových zásob.
• Propad psychického stavu některých klientů (řešilo se zprostředkováním videokonzultací s psychologem).
Horší byl však dopad na osoby, které po dobu opatření zůstaly bez přístřeší. Došlo k omezení poskytování různých
podpůrných služeb, ale také k vylidnění veřejného prostoru a nepřítomnosti turistů, což znamenalo výrazné omezení
možností „vyžebrat“ peníze, rovněž ani v odpadkových koších nebylo možné najít nic k jídlu, což vedlo k tomu, že
mnozí byli doslova o hladu.
Druhou zátěží pro lidi, kteří zůstali bez přístřeší, bylo také zmatení z dané situace, bezvýchodnost a nedostatečný
přístup k informacím o tom, co se děje. Jeden z poskytovatelů popsal např. situaci se strážníky městské policie
v parku po vyhlášení omezení vycházení – strážníci volali na lidi bez přístřeší, ať jdou domů, ti jim odpovídali, že jsou
doma tam, v parku, a nevědí, kam by chodili.
Zástupci velkých nízkoprahových denních center potvrdili, že došlo k nárůstu lidí bez domova, ve smyslu, že do
center přicházejí noví klienti, u nichž lze vysledovat souvislost jejich ztráty bydlení se situací kolem koronaviru. Tato
zjištění jsou v souladu s výše zmíněnými zjištěními z dotazníkového šetření.
„Rozhodně ti lidi přibyli, nám se tady objevovali už během toho jara, kdy bylo vlastně všechno zavřený, tak i potom,
teďka na začátku prázdnin byla další taková větší vlna, protože dojeli právě ty výpovědní lhůty, výpovědi, který byly
daný v dubnu. Jo, ta populace se zvětšila. Samozřejmě zvětšila se celkově, takže i takový lidi, kteří naše cílovka nejsou,
takže jako rodiny s dětma, měli jsme tady x telefonátů, prosby o ubytování. Ta skupina se zvětšila a ještě teda jako
není konec, bude dál narůstat, ty důsledky na nás ještě dopadnou.“ (poskytovatel č. 2)
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Ostatní poskytovatelé nárůst počtu lidí bez domova v rámci svých služeb nezaznamenali, nicméně připustili také, že
vzhledem k charakteru služby se nárůst u nich nemusel projevit (např. při depistáži realizované terénním programem
se pracovníci zaměřují na určité znaky, skrze něž rozpoznají osobu bez domova – ti, kdo jsou však ve stavu
bezdomovectví krátce, nemusí tyto znaky ještě vykazovat, popř. mohou po oslovení terénním pracovníkem svou
situaci zapřít).

Humanitární zařízení
Poskytovatelé se shodli také na tom, že pozitivním prvkem celé situace bylo, že Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci
právě s poskytovateli sociálních služeb zřídil pro lidi bez domova humanitární hotely a stanová městečka. V rámci
tohoto výzkumu bylo vzhledem k aktuálnosti tématu realizováno v průběhu července a srpna pozorování na dosud
provozovaných hotelech a hloubkové rozhovory jak s jejich obyvateli, tak s institucionálními aktéry. Původně bylo
zřízeno 6 humanitárních hotelů/hostelů a 2 stanová městečka, dnes už jsou v provozu pouze 4 hotely. Poznatky
z této části výzkumu shrnujeme v této kapitole.
Fungování hostelů je typické dvěma režimy správy – karanténním, ve kterém lidé bez domova dostávali jídlo
a stravenky, a postkaranténním, v rámci kterého přešla správa hostelů pod Centrum sociálních služeb Praha. Hostely
mají své koordinátory (jeden koordinátor koordinuje dva hostely), kteří je řídí, sociální služby v nich poskytují
jednotlivé organizace podle principu tzv. klíčového pracovníka. Fungování hostelů je jinak zajišťováno samotnými
hostely, resp. jejich personálem.
V obecné rovině klienti hodnotili fungování hostelů a život v nich spíše pozitivně. V tomto smyslu akcentovali
možnost spát v posteli, používat wifi, sprchovat se, možnost praní, bezpečí a kontakt s lidmi, kteří jsou k nim slušní
a jednají s nimi „s úctou” (ne „jako s dítětem“). Klíčovou skutečností je možnost spolubydlení
s partnerem/partnerkou a kamarádem/kamarádkou, popřípadě malý počet lidí na pokoji (max. tři). Tam, kde fungují
komunitní nebo sousedské večery, jak je tato instituce nazývána pracovníky i klienty, si pochvalují i tuto možnost
(ačkoliv, jak upozornil pracovník, komunitních večerů se zúčastňuje sotva polovina lidí). Někteří také oceňují možnost
vlastní výzdoby pokoje. Důležitým faktorem, skrytým za povahou tohoto hodnocení, je zkušenost lidí s kulturou ulice,
tzn. s určitými strategiemi, praxemi a institucemi spjatými s životem v prekérních podmínkách bezdomovectví.
Z rozhovorů se zdá, že lidé z ulice hodnotí poměry v hostelu lépe než lidé, kteří byli doposud mimo ulici a systém
služeb (převážně jde o prekarizovaně-pracující, resp. pracující chudobu).
Hodnocení hostelů je také ovlivněno nedostatkem jídla a peněz, který řada klientů v době realizace výzkumu
zakoušela (související s průtahy při vyřizování sociálních dávek či s jejich nedostatečnou výší). V tomto smyslu
můžeme velmi často slyšet, že na předchozím hostelu „to bylo lepší“ (někteří lidé byli přesunuti ze „zrušeného“
hostelu na nový). Přesně v tomto smyslu se vyjadřuje klient (respondent č. 31), který byl přesunut z hostelu ve
Francouzské ulici (Czech Inn):
„Bezkonkurenčně ta Francouzská. Líbilo se mi, že sem byl sám na pokoji, že nám tam nosili jídlo na pokoj, každej den.
Vždycky ve dvanáct zaťukali a přinesli oběd. Ale dobrý. Já jsem se tam spravil asi o osm kilo (…) Bylo tam čisto. Já
jsem hrozně alergickej na špínu. Tady, co já prožívám, ne tady s těma klukama, ale my máme záchody ještě s těma
vedle a ty v životě na posteli neleželi.“
Reálně ale nejde o ten či onen hostel, ale o okolnosti, za jakých se tam dostali, a štědřejší režim předchozí,
karanténní správy. Ačkoliv si stěžují na danou instituci, nerozlišují při tom, že jde již o jiný systém správy (bez jídla
a stravenek), který vystřídal ten krizový. To nic nemění na tom, že někteří skutečně nemají co jíst a vycházejí např.
jen s částkou 200 Kč na týden. Vedle jídla a peněz z pohledu klientů v hostelech schází přístup k některým základním
lékům (např. Ibuprofen) či obecně k lékařskému ošetření (to v době karantény suplovala organizace Medici na ulici,
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avšak v době léta tomu již tak není). Negativně klienti také hodnotí některé skupiny a jedince z řad samotných
klientů, zejména ty, kteří „dělají hluk“, „dělají ostudu v okolí“ nebo se chovají jinak excentricky (týká se zejména
domnělých „narkomanů“). Jednomu klientovi chyběla v minulém režimu správy možnost odcestovat na víkend bez
hrozby ztráty ubytování.
Jak už bylo řečeno, negativně klienti hodnotí obecně soužití s některými lidmi. Respondent č. 37, který na Florenc
přišel ze zrušeného hostelu v Dělnické ulici (Sir Toby´s Hostel), například uvádí: „Nejsem štastnej tady na tom hostelu,
personál mi nevadí, ale jako ty lidi, jak se k tomu chovaj. To mě štve no. Bordel tady dělaj. Když jdeš do koupelny, je
tam bordel a špína. Já nevím, kdo to tady uklízí. Já jsem chtěl uklízet to patro sám. Když mám čas, tak jako uklízim.
Celý patro sám si udělám. (…) O lidech to je.“ S největší pravděpodobností je to dáno skladbou lidí (ti byli přesunuti
hlavně ze stanového městečka v Troji a doplněni o lidi z dalších hostelů). To dokládá i tvrzení samotných pracovnic
(respondentka č. 13 – institucionální aktérka), podle kterých: „Tady bylo víc jak polovina uživatelů (drog), závislost na
alkoholu byla ta druhá polovina, tzn. 95 % lidí závislých (…) Ono to bylo tak dáno, že Florenc bude mokrej azylák,
mokrý dům, tolerováno to bude do tý chvíle, kdy člověk nemá tři promile a nepotácí se tady a nenarušuje součinnost
a soužití s ostatníma.“
Podobně negativně hodnotí některé klienty na hostelu v Melounově další respondentka: „Oni (pozn: novousedlíci)
některý mají důchody nebo sociální dávky, takže si můžou nakoupit. My jsme tady už sehraný tým (…) To, co si
přinesem my, oni nám to sežerou. Oni jsou jako supi.“ (respondentka č. 35) Na začátku července byli totiž do obou
hostelů přestěhováni noví klienti (například na Melounovu asi 25 osob). Důvodem těchto hodnocení je tak nejspíš
nesourodá skladba lidí a z ní vyplývající nenaplněná očekávání směrem k dodržování pravidel a společenských norem
obecně. Z neformálních rozhovorů se také zdá, že negativněji klienti i pracovnice hodnotí hotel na Florenci. To je
dáno celkově horším materiálním zázemím – hotel například postrádá společný prostor (v hotelu je pouze malá
kuřárna) a celkové vybavení, zdá se, že je v porovnání s hostelem v Melounově ulici horší, navíc interiér je laděn do
temných barev.
„Pravidla domu“, jak pracovníci/pracovnice a klienti v hostelech nazývali pravidla obývání hostelu, se v průběhu času,
tj. od nouzového stavu po současnost, hodně vyvíjela. V hostelu v Melounově ulici (Sophie´s Hostel) jsou sepsána na
flipchart, který je umístěný před vstupem k výtahu tak, aby byl dobře viditelný. Pravidla byla záměrně koncipována
co možná nejkonkrétněji, aby si je klienti co nejlépe zapamatovali, a zahrnovala: zákaz kouření na pokojích, zákaz
užívání jakýchkoli látek na pokoji, včetně jejich pronášení, zákaz všech forem agrese a v neposlední řadě také dále
důraz na dodržování hygienických zásad a zanechávání karet od pokojů při odchodu na recepci. Podobná pravidla
byla vyžadována i v hostelu na Florenci. V obou hostelech nicméně navzdory tomu dochází k reálnému pronášení
i konzumaci alkoholu. Recepce v Melounově toto řeší kontrolováním soukromých věcí klientů hostelu – sociální
pracovníci pronášení a konzumaci záměrně neřeší, přičemž jsou rádi, že v podstatě nemusí – na Florenci kontroly
záměrně nedělají (ani recepce, ani pracovnice) a konzumaci a pronášení skrytě tolerují. Jak poznamenala pracovnice,
pokud by toto měli skutečně uplatňovat, „měli by prázdný dům“. Koordinátor hostelu (respondent č. 4 –
institucionální aktér) v Melounově rovněž poukázal na to, že se snaží, aby se klienti vyloženě nezdržovali před
vchodem: „Hostel nechce, aby se kouřilo přímo před vchodem a jakoby na těch oknech, na ulici jsou parapety, na
kterých se dá relativně pohodlně sedět, ale hostel si to nepřeje, právě kvůli shlukování lidí, kvůli hluku na ulici.“
Během pozorování však bylo zjištěno, že toto pravidlo nebylo uplatňováno zcela striktně – v případě absence
sociálních pracovníků ho recepce tolik neuplatňovala. Toto na hostelu na Florenci nebylo nutné řešit – hostel se
nachází v oblasti, kde je veřejnost na přítomnost lidí bez domova zvyklá, navíc vchod do hotelu je v průjezdu, kde
jsou kouřící klienti částečně skryti.
Denní rutina sociálních pracovníků a pracovnic, kteří docházeli do hostelů, byla vyplněna nejčastěji vypisováním
žádostí o sociální dávky, sociální byty a sháněním brigád. Mimo to doprovázeli klienty při kontaktu s institucemi nebo
jim jinak prakticky vypomáhali (např. vyzvednutím léků z lékárny). Trochu odlišnou rutinu mají koordinátoři hostelů,
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jejichž dny byly vyplněny komunikací s různorodými subjekty, které se na chodu hostelů podílí, od úřadů práce přes
Centrum sociálních služeb Praha až po pracovníky a pracovnice magistrátu.
Denní rutina klientů se odvíjí velmi individuálně. Do určité míry záleží, zdali (a) klient pracuje, (b) má nějaký zdravotní
hendikep. Pokud je klient/ka bez práce nebo má nějaký zdravotní problémy či handicap, zdržuje se větší část dne na
svém pokoji. V hostelu v Melounově ulici někteří tito klienti také využívají společných prostor kavárny, ale v takovém
případě se jedná řádově o jednotky. Pokud klienti tráví čas společně s jinými klienty, pak jde většinou o spolubydlící
nebo přátelské vztahy. Podle pracovnic hotelu na Florenci je trávení času jejich klientů ovlivněno dvěma faktory:
počasím a „složenkami“ (tzn. jestli klienti mají nebo nemají peníze). Pokud je hezké počasí a/nebo mají peníze, tráví
velkou část dne venku.
Jak již bylo zmíněno, nejproblematičtějším aspektem hostelů byly sociální vztahy uvnitř. Napříč hostely pak lze
identifikovat dvě důležité osy diferenciace těchto vztahů. První osu tvoří rozlišení na staro- a novousedlíky. Tento
rozdíl akcentují hlavně starousedlíci. Tato sociální bariéra má potenciál transformovat se do bariéry materiální.
Respondent č. 31 se například svěřil s tím, že mu klient z vedlejšího pokoje zakázal používat jednu konkrétní toaletu
a sprchu, které si „zabral pro sebe“. Tento zákaz byl nicméně spíše deklarativní než reálný.
Druhou osu poté tvoří rozdíl mezi „normálními“ lidmi a těmi „nenormálními“, nejčastěji opět „narkomany“, méně
často „alkoholiky“ či „skutečnými bezdomovci“ z ulice. Problém s „narkomany“ či „feťáky“ skutečně zmiňovala velká
část respondentů a respondentek. Většinou jim vadil právě určitý excentrický rozměr jejich jednání. V případě, že si
lidé stěžovali na „skutečné bezdomovce” z ulice, většinou jim připisovali špatnou hygienu a obecně neslušné jednání:
„Lidi nejsou schopní, není to ono, co slušní lidi dělaj.“ (respondent č. 36) V obou hierarchiích se pravděpodobně
odráží především tři dynamiky: (a) promíchání původně preferovaných klientů – seniorů/seniorek a zdravotně
hendikepovaných – s dalšími skupinami, (b) nerovná distribuce komodit (např. hygieny nebo jídla) ze strany
jednotlivých neziskových organizací mezi klienty téhož hostelu a (c) různorodá správa hostelů ze strany jednotlivých
neziskových organizací, se kterou se klienti setkali skrze stěhování mezi hostely. Nutno k tomu ovšem dodat, že tyto
na první pohled nepřekonatelné rozdíly se v čase vyvíjejí a nejde o něco definitivního. Jak např. odhalil respondent
č. 31, v důsledku provizorního sestěhování jeho a zmíněného klienta z druhého pokoje dohromady mu sám tento
klient „dovolil“ původně zakázanou toaletu a sprchu používat. Zároveň s tím je třeba zmínit vznikající
kvazidomácnosti či různé „pečující vztahy“. Respondentka č. 26 například zmínila, že se stará o dvacet let starší paní,
se kterou bydlí. Vaří jí, pomáhá jí při chůzi nebo v koupelně, starší paní jí naopak tu a tam vypomůže finančně.
V tomto smyslu respondent č. 37 zase pronesl, že v hostelu „jde o komunitu s těma lidma“. Jakmile se podle něj
vyhodí (myšleno pracovníci odubytují) potenciálně konfliktní lidé, změní to celou atmosféru a lidé jsou spokojení:
„Vyhodili se ti agresivní a byl klid (…) je to o lidech.“

Další zkušenosti lidí bez domova
Z hloubkových rozhovorů vyplývá, že dopady epidemie koronaviru na respondenty jsou velice různorodé, odvislé
zejména od jejich výchozí situace. Kromě změn v oblasti ubytování (viz výše) je nejsilněji vnímaným důsledkem
epidemie dopad na pracovní status respondenta (ztráta práce, nemožnost získat novou práci a strach o práci
stávající).
„O práci. O práci jsem měla velké obavy. Tu to zastihlo dost. Změnili nám pracovní dobu, z osmiček na dvanáctky, že
dva dny jsme pracovali dvanáctky, dva dny jsme byli doma. Potom jsem v práci zakašlala, tak vedoucí řekla, ať jdu
raději k doktorce, bála se, že je nakazím. Já pracuji se staršími dámami, tak to chápu. Tak jsem v podstatě byla skoro
tři týdny doma, měla jsme angínu, přišla jsem i o hlasivky… dost mě to zasáhlo, hlavně finančně.“ (resp. č. 6)

93

(měl práci) „No až teraz do teho koranaviru. No tak nás vyloučili hlavně starších. 62 ročník no tak nás vyloučili.
Mladších nějakých nechali a i se snižovali stavy, protože tolko prací nebolo, lebo většinou byli lidi v karanténě, takže
ani nebylo…“ (resp. č. 27)
„… takže jako to je různý, třeba jak byl teď ten koronavirus, tak prostě x lidí přišlo zase o práci, já jako kuchař jsem
v tý době jako taky nemoh sehnat práci, takže jsem dělal jakoby dělníka.“ (resp. č. 14)
Stejně jako u obecné populace i zde respondenti popisují strach o své zdraví, a v případě kontaktu s rodinou i strach
o zdraví rodiny a omezení kontaktu s ní.
„Ale ten strach jsme měli moc… jestli to chytneme, ale co máme chytnout, jestli to existuje lebo neexistuje. Člověk byl
úplně vystresovaný z toho, teďkon jsme se báli, jeden druhého jsme se báli, aj promluvit a všecko. Povídám, ježiš
marja, co to je? A teďkon jsme nevěděli nic. Ani televize a nic nebylo, teďkon jsme nevěděli, jak se máme chovat! Co
máme dělat, jak to… Nevím, no. No strach no, strach, strach, jsme měli.“ (resp. č. 3)
„No, asi dost, protože mezi přístupem nějakých těch lidí jako třeba babičky nebo třeba ty babičky, ty se prostě potom
horší, jako že třeba rodina mě pomalu nechce pouštět, protože mají strach, aby se kdokoli nenakazil, a ta babička to
špatně nese, takže normálně to má na mě spíš takový jako duševně děsný dopad.“ (resp. č. 13)
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Zdroje financování sociálních služeb
Všichni zástupci sociálních služeb, s nimiž byl proveden hloubkový rozhovor, popsali obdobný způsob financování
svých služeb.
Hlavní složkou příjmu sociálních služeb je dotace ze státního rozpočtu, respektive od Ministerstva práce a sociálních
věcí, která je administrována skrze kraj, v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy. Další dotace pocházejí pak z grantů
od samotného magistrátu a dále od městských částí, které služby kofinancují, jedná se většinou o příspěvky na
konkrétní aktivity – například se jedná o granty na terapeuty, ošetřovnu, mobilní výdej stravy (někdy se jedná i o tzv.
objednávky od městských částí).
Zejména některé azylové domy jsou financovány z tzv. evropských projektů, tedy z prostředků Evropského sociálního
fondu, které jsou však rovněž administrovány magistrátem (neziskové organizace jsou v pozici „partnera“), proto
hlavní rozdíl v tomto ohledu pro poskytovatele spočívá v tom, že se jedná o víceleté financování, a tedy lepší finanční
jistotu.
Dalšími zdroji příjmů sociálních služeb jsou:
• Úhrady od uživatelů služby (u azylového domu a noclehárny).
• Finance od úřadu práce, pokud služba nabízí veřejně prospěšné práce či veřejnou službu.
• Fundraisingové aktivity zaměřené buď obecně, nebo na konkrétní věc – větší organizace mají i specialisty,
kteří se oblasti PR a fundraisingu věnují. Příkladem jsou kampaně jako „Nocleženka“ (Armáda spásy) či
„Nejdřív střecha“ (Naděje), a dále např. úspěšná sbírková kampaň na zafinancování vybudování bezbariérové
sprchy v jednom z azylových domů. Jeden z poskytovatelů dále identifikoval, že fundraising je snadnější
právě pro „tvrdé“ či investiční projekty, ale možnosti jsou omezené u měkkých projektů (například mzda
adiktologa).
Jako nevýhody současného systému pojmenovali poskytovatelé fakt, že financování je pouze jednoleté, a že tedy
nemají dlouhodobější finanční jistotu, nicméně toto nebylo vnímáno jako zásadní problém, s odůvodněním, že jsou
na daný systém dlouhodobě zvyklí, ale také jsou si vědomi toho, že pro donory by nebylo strategické přestat sociální
službu financovat. Související nevýhodou je nestejné množství disponibilních prostředků v průběhu kalendářního
roku, kdy na začátku roku je finančních prostředků méně a ke konci roku je naopak potřeba peníze vyčerpat.
Dalším problémem, který je však pro poskytovatele notorický, je určitá dlouhodobá podfinancovanost, resp. méně
peněz, než by bylo optimální mít, což se promítá do omezené možnosti investic a výše mezd pro zaměstnance služeb,
která neodpovídá mzdové úrovni Prahy a vysokoškolskému vzdělání (v případě sociálních pracovníků).

Zdroje na úrovni hl. m. Prahy
Kromě běžného dotačního řízení (které se týká finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu)
Magistrát hlavního města Prahy pravidelně vyhlašuje grantové programy podpory pro sociální služby.40 V rámci
Operačního programu Praha – pól růstu je dále pro sociální služby možné získat investiční dotace.
1) Investiční dotace z OP Praha – pól růstu – v této výzvě je alokováno 260 mil. Kč. Z toho 78 mil. Kč je určeno
na modernizaci (rekonstrukce, pořízení nového vybavení) vybraných druhů sociálních služeb – mezi
vybranými druhy jsou také azylové domy, domy na půli cesty, noclehárny a nízkoprahová denní centra.
40

Informace o všech programech na rok 2020 jsou zveřejněny zde:
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/granty_hmp/grantove_rizeni_pro_rok_2020/index.html#item3116623
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2)

3)

4)

5)

76 mil. Kč je dále určeno pro MČ, příspěvkové organizace a NNO na vznik a rozvoj sociálního bydlení. Stejně
velká částka je pro stejné subjekty vyhrazena také na vznik kulturně komunitních center, může být použita
např. na rekonstrukci prostor, které budou takto využity, 30 mil. Kč je pak vyhrazeno na projekty, v nichž
budou kombinovány podporované aktivity (příkladem je spojení NDC a kulturně komunitního centra). 41
Program podpory registrovaných sociálních služeb 2020 – tyto dotace se poskytují na běžné výdaje spojené
s poskytováním sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Tato dotace
je určena i pro azylové domy, NDC, terénní programy a noclehárny a je poskytována na tzv. dofinancování,
navazuje tedy na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Celkový objem finančních prostředků v tomto
programu je 404 033 tis. Kč. Tato dotace nemůže být použita na tzv. neuznatelné náklady, může být tedy
použita jen na základní činnosti sociálních služeb. 42 Z tohoto programu byly podpořeny také některé ze
služeb pro lidi bez domova a to v kategorii grantů nad 200 tis. Kč. Pokud sečteme částky poskytnuté na
azylové domy, noclehárny, NDC a terénní programy, celkem se jedná o více než 26 mil. Kč.
Program podpory registrovaných sociálních služeb 2020 – II je co do podmínek obdobný výše popsanému
programu I, celkový objem finančních prostředků je 113 282 tis. Kč.43 I v rámci tohoto programu byly některé
ze služeb pro lidi bez domova podpořeny, celkově získaly přibližně 3 mil. Kč.
Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok
2020 – Doplňková síť – tento program byl využit specificky na podporu služeb Terénní programy na rozvojový
úkol doplňkové sítě sociálních služeb, který spočíval v podpoře jednotlivců v bydlení, individuální podpoře
v bytech HMP (mj. Humanitární byty, Podpora pro seniory) a podpoře bydlení rodin s dětmi z ubytoven
a azylových domů – služby terénní programy byly podpořeny částkou přibližně 17 mil. Kč, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi pak částkou přibližně 3 mil. Kč. 44
Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok
2020 – Doplňková síť II. – tento program se také zaměřoval na rozvojové úkoly související s řešením
bezdomovectví a podporou v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi, na tyto úkoly byly služby podpořeny
přibližně 3 mil. Kč.

Pro rok 2021 je dosud vypsán jeden grantový program na podporu sociálních služeb, v němž je alokováno
470 000 tis. Kč.45

Zdroje na úrovni městských částí
I městské části Prahy vypisují granty na podporu sociální oblasti, včetně podpory sociálních služeb pro osoby bez
domova. Podpora je poskytována např. službám, které v dané MČ sídlí, nebo na jejím území službu poskytují,
v případě terénních programů, popř. službu užívají i osoby, které jsou občany dané městské části. Může se jednat
o dotaci spjatou s předem stanoveným účelem. Příkladem mohou být dotace na provozování mobilní sociální služby
pro terénní programy.

41http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/granty_hmp/grantove_rizeni_pro_rok_2020/operacni_program_

praha_pol_rustu_cr.html
42 http://socialni.praha.eu/file/3036959/granty_2020_ver.pdf
43 http://socialni.praha.eu/file/3115645/SCHVALENO.pdf
44 http://socialni.praha.eu/file/3049637/zneni_Programu_DS_2020.pdf
45 http://socialni.praha.eu/file/3158699/granty_2021___PROGRAM.pdf
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Fondy zřizované Evropskou unií
Jak už bylo zmíněno, hl. m. Praha zřizuje fond „Praha – pól růstu ČR“,46 jehož prioritní osa 3 je zaměřena na podporu
sociálního začleňování a boj proti chudobě. V rámci tohoto fondu je možné realizovat investiční projekty
(financované Evropským fondem pro regionální rozvoj), a to výstavbu a rekonstrukci azylových domů, NDC,
kontaktních center a zázemí pro terénní služby, ale také komunitních center, sociálního bydlení a zakládání nových
sociálních podniků. Dále je možné čerpat na neinvestiční, „měkké“ projekty na podporu komunitního života a provoz
sociálních podniků, tyto projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu. Žádat o podporu z fondu Praha –
pól růstu ČR mohou jak hlavní město Praha a městské části, tak subjekty jimi zřizované a také neziskové organizace
a podnikatelské subjekty zabývající se sociálním podnikáním.47
Některé azylové domy a domy na půli cesty jsou spolufinancovány také z prostředků Evropského sociálního fondu –
Operačního programu Zaměstnanost v rámci programu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti
sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019–2021“.48
V roce 2021 zároveň začíná nové programovací období Evropské unie, které bude spjato s transformací současných
fondů zaměřených na sociální oblast do tzv. Evropského sociálního fondu plus (ESF+), který má být mimo jiné
nástrojem realizace Evropského pilíře sociálních práv. 49

46

https://www.penizeproprahu.cz/
https://www.penizeproprahu.cz/o-programu/#po3
48http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_fond/dotacni_program_projektu_2019_2021/i
ndex.html
49 https://www.esfcr.cz/opz-plus
47
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Další zdroje pro řešení problematiky bezdomovectví v Praze
Městské časti
Všechny městské části Prahy zřizují pozici sociálního kurátora, přičemž někdy tuto pozici zastává více osob, jindy
jedna osoba kumuluje více funkcí (např. opatrovníka).
Vyjádřeno v součtu plných úvazků městské části vykázaly, že podpoře lidí bez domova (nikoli výhradně) se věnuje
celkem 64 zaměstnanců. Většinou MČ uvedly 1–4 zaměstnance, Praha 6 a 8 pak uvedly více – 10–12 zaměstnanců.
Dle statistik dodaných městskými částmi prostřednictvím CAWI dotazníku pracovali sociální kurátoři a sociální
pracovníci městské části v roce 2019 celkem s 2 464 lidmi bez domova a v bytové nouzi – na každou městskou část
tak připadalo v průměru 112 osob, reálné počty se lišily od několika desítek osob až po několik set osob. 184 osobám
bylo pak zajištěno bydlení v bytě, což představuje 7 % z celku, 701 osobám bylo zajištěno bydlení na ubytovně, což
představuje 28 % osob, a dále 409 byla zajištěna pobytová sociální služba či pobyt ve zdravotnickém zařízení (17 %
z celku).
V roce 2020 (sběr dat probíhal v období červenec a srpen 2020, data jsou tedy za prvních 7–8 měsíců roku) sociální
kurátoři a sociální pracovníci městské části pracovali s 1 893 lidmi bez domova a v bytové nouzi. Na každou
z městských částí tedy připadá 86 osob, nicméně počty v jednotlivých městských částech se lišily od jednotek po nižší
stovky osob. 170 osobám bylo pak zajištěno bydlení v bytě (9 %), 462 osobám pak na ubytovně (24 %) a 278
v pobytové sociální službě nebo zdravotnickém zařízení (15 %).
Tabulka č. 45: Pomoc městských částí při zajištění bydlení a ubytování

Celkový
počet
osob

2019
Součet
Průměr
Kolik % z celku
2020 – dosud
Součet
Průměr
Kolik % z celku

Zajištěna
pobytová
Zajištěno Zajištěno
sociální
bydlení v bydlení na
služba nebo
bytě
ubytovně
zdravotnické
zařízení

2 464
112

184
8
7%

701
32
28 %

409
19
17 %

1 893
86

170
8
9%

462
21
24 %

278
13
15 %

Dále je potřeba dodat, že městské části se v tomto ohledu mezi sebou podstatně liší, dvě z městských částí např.
zajistí více než polovině osob bydlení v bytě (v tomto případě mohlo jít jak o sociální byt, tak o komerčně
pronajímaný byt), avšak jsou to ty, které pracují jen s několika desítkami lidí bez domova a v bytové nouzi, tam, kde
jsou celkové počty vysoké, je naopak tento podíl nízký (0–6 %). I u umísťování na ubytovnu se podíly liší, MČ, které
pracují s velkým počtem lidí, takto v roce 2019 umístily 20–31 %. Výsledky se meziročně příliš neliší.
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Tabulka č. 46: Sociální byty městských částí, jejich obsazenost a přidělování lidem v bytové nouzi
Celkově městské části vykázaly, že disponují 3 209 byty „v kategorii sociálního bytu, tréninkového bytu, bytu pro
sociálně potřebné či pro osoby a domácnosti ohrožené sociálním vyloučením“.

Počet sociálních bytů

Z toho obsazeno

Z toho přiděleno
osobám bez
domova a v bytové
nouzi 2019

Z toho přiděleno
osobám bez
domova a v bytové
nouzi 2020 – dosud

Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 14
Praha 15
Praha 16
Praha 17
Praha 18
Praha 19
Praha 20
Praha 21
Praha 22

140
0
2 051
0
182
48
39
30
0
300
0
0
16
30
0
0
0
350
0
0
0
23

135
0
1 822
0
179
48
36
30
0
60
0
0
14
26
0
0
0
350
0
0
0
23

5
0
3
2
13
3
36
12
0
30
0
0
2
10
0
0
0
10
0
0
0
4

12
0
0
1
12
1
36
5
0
30
0
0
1
3
0
0
0
3
0
0
0
2

Celkem:

3 209

2 723

130

106

Když se však podíváme na distribuci počtu bytů na jednotlivé městské části, vidíme, že z toho 2 051 bytů spadá pod
jednu městskou část, Prahu 3, 11 městských částí naopak odpovědělo, že žádným bytem v této kategorii jejich
městská část nedisponuje. Dle dostupných údajů ze studie „Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských
částech hl. m. Prahy“50 disponuje městská část Praha 3 celkem 2 230 byty – je tedy zřejmé, že pro účely tohoto
šetření byly do stanovené kategorie zařazeny téměř všechny byty. Zároveň je z údajů z let 2019 a 2020 zřejmé, že
přidělování bytů osobám v bytové nouzi téměř neprobíhá.
Údaje z Prahy 7 vyžadovaly ověření, aby byla zjištěna jejich logika. Pracovníkem MČ tak bylo upřesněno, že se
sociálními byty se pracuje jako s klouzavou kategorií, kdy je byt osobě/domácnosti v bytové nouzi přidělen jako
sociální, a pokud je po roce smlouva prodloužena, dotyčný v něm dále bydlí, ale byt už není formálně řazen do
kategorie sociálního bytu.
2 723 bytů je pak obsazeno, pouze 486 bytů je tedy neobsazených, u většiny městských částí je kapacita z většiny
nebo zcela naplněna, výjimkou je např. Praha 10, která dle poskytnutých údajů byty postupně naplňuje.
V loňském roce pak bylo takto přiděleno 130 bytů, v letošním roce (za prvních 7–8 měsíců roku) 106 bytů.
50

Němec, Michal: Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. Prahy. Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy, 2019.
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Další aktivity na podporu lidí bez domova realizované městskými částmi
Téměř všechny městské části se podílejí na zajištění materiální pomoci lidem bez domova, a to jak potravinové
pomoci, tak ošacení, popř. hygienických potřeb, nábytku či dalších materiálních potřeb. Některé městské části pak
uváděly také různé sociální služby, které působí na území městské části, nebo které podporují, i když to nebylo
předmětem otázky, která zjišťovala aktivity nad rámec sociální služeb. Dále Praha 9 zmínila také monitoring osob bez
přístřeší na území městské části, který realizují společně neziskové organizace a sociální kurátoři, a také poskytování
ubytování lidem bez přístřeší v unimobuňkách. Praha 20 pak zmínila podobně jako Praha 9 depistáž osob bez
přístřeší v terénu, realizovanou 1x za čtvrtletí sociálním pracovníkem a příslušníkem městské policie. Další aktivitou,
která stojí za zmínku, jsou akce okolo Vánoc, kdy Praha 8 zmínila „vánoční dárky“ a Praha 14 akci „Vánoce na ulici“,
která má podobu sbírky materiální pomoci a potravin. Praha 15 pak pořádá také sbírku pro zajištění potravin pro
zvířata lidí bez domova.
Statistiky jsou u těchto aktivit spíše orientační, neboť každá z městských částí definovala své aktivity jinak, nicméně
v oblasti potravinové pomoci městské části vykázaly, že v roce 2019 podpořily nebo zprostředkovaly podporu 344
osobám, v roce 2020 pak 620 osobám – to může ukazovat na vzrůstající trend, nebo také odrážet situaci vychýlenou
kvůli situaci vzniklé epidemií nemoci Covid-19.
Co se týče materiální pomoci, je situace obdobná – jelikož městské části uváděly často různé typy materiální pomoci
dohromady, uvažujeme materiální pomoc jako celek –, jde tedy jak o poskytování ošacení, tak nábytku, hygienických
pomůcek a materiálu, případně i zdravotnického materiálu. V roce 2019 městské části takto podpořily 425 osob,
v letošním roce pak 652.

Postoje městských částí k problematice bezdomovectví
Graf č. 47: Identifikované překážky k lepší/intenzivnější podpoře lidí bez domova a v bytové nouzi (N=22)

Graf
zobrazuje údaje v %
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V rámci dotazníkového šetření jsme od zástupců městských částí zjišťovali také, jaké bariéry identifikují ve své
městské části ke zlepšení nebo zintenzivnění podpory lidí bez domova a v bytové nouzi.
Výrazná většina městských částí označila za překážky položky spojené se samotným bydlením – jednak vysoké ceny
nájmů, nedostupnost bydlení (86 %) a dále také nedostatek bytů využitelných na sociální bydlení (64 %). Více než
polovina (55 %) zástupců městských částí také uvedla, že překážkou jsou problémy a nedostatky ve spolupráci
s úřadem práce. Necelá třetina městských částí také poukázala na nedostatečné kapacity – jednak nedostatečné
personální kapacity samotné městské části (32 %), tak také nedostatečné kapacity sociálních služeb na území MČ
(27 %), 23 % pak poukázalo na nedostatek vlastních finančních zdrojů městské části.
Několik městských částí dále poukázalo na odpor občanů MČ k aktivitám na podporu cílové skupiny lidí bez domova
a problémy/překážky při vzniku nových sociálních služeb na území MČ, jen minimálně se pak vyskytovala odpověď,
že problémem je nedostatek nebo nedostupnost dotačních titulů na projekty či nedostatky ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy. Nikdo pak neodpověděl, že by podporu této cílové skupiny považoval za dostatečnou ani
že by problém viděl v nedostatečném zmapování populace lidí bez domova na území městské části.
Ti, kdo uvedli, že za problém považují „něco jiného“, pak nejčastěji uvedli problematiku alkoholismu, pasivity a také
obtížnou zaměstnatelnost lidí bez domova vzhledem ke snížené pracovní schopnosti. Co se týče překážek vzniku
nových služeb, jedna městská část identifikovala „problémy se zařazováním do krajské sítě sociálních služeb“ a také
chybějící finanční zdroje pro vznik střediska osobní hygieny.
Většina městských částí neidentifikovala, že by disponovaly dosud nevyužitými kapacitami pro pomoc osobám bez
domova. Jedna MČ pak zmínila, že existují vhodné pozemky pro zbudování nových pobytových služeb, ale chybí
„personál a ochota společnosti mít takové zařízení v blízkosti“, další městská část zmínila, že v jednání je poskytnutí
prostor neziskovým organizacím.

Další zdroje na straně poskytovatelů sociálních služeb
Takřka normou se v současné době v sociálních službách stalo poskytování potravinové pomoci, ošacení,
hygienických pomůcek/materiálu a další materiální pomoci. Jen několik málo služeb poskytovávání tohoto typu
pomoci neuvedlo, což nemusí znamenat, že ji neposkytují/nezprostředkovávají, ale že toto vnímají především jako
součást základní činnosti poskytované služby (dle zákona 108/2006 o sociálních službách – základní činnost
„poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy“). Je potřeba také upřesnit, že tato pomoc je zpravidla určena pro
uživatele daných sociálních služeb.
V rámci dotazníkového šetření byli poskytovatelé požádáni, aby počet osob podpořených v rámci těchto druhů
pomoci byl vykázán, pokud je to možné, za fyzické osoby, bez ohledu na to, kolikrát byl dotyčný podpořen, nicméně
jsme si vědomi, že toto je složité zejména v případě služeb, které mohou být poskytovány i anonymně.
Sociální služby v rámci dotazníkového šetření vykázaly u potravinové pomoci celkem 5 440 podpořených osob v roce
2019, v roce 2020 dosud 3 598 osob,51 u poskytování ošacení to bylo v roce 2019 1 591 osob, v roce 2020 pak 856
osob, u poskytování hygienických potřeb a pomůcek 944 osob v roce 2019 a 730 v roce 2020.
Méně časté jsou pak aktivity, které směřují nad rámec uspokojování základních potřeb. Zejména azylové domy pro
matky s dětmi v tísni zmiňovaly organizování vzdělávacích, volnočasových a kulturních aktivit, ze zařízení pro
jednotlivce toto však zmínili pouze Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše (Armáda spásy), a to konkrétně
volnočasové aktivity, a Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS pak disponuje kulturní místností.
51

Z toho 1 500 (2019) a 1 000 (2020) podpořených osob připadá na mobilní výdej stravy (teplé polévky) poskytovaný v rámci
mobilní terénní služby Armády spásy.
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Dva z poskytovatelů v rámci hloubkových rozhovorů identifikovali limity fenoménu poskytování potravinové pomoci
v sociálních službách:
Potraviny poskytované v rámci této pomoci zpravidla pocházejí ze soukromých darů, sbírek a z potravinových bank,
jedná se přitom zejména o trvanlivé potraviny (těstoviny, luštěniny, rýže, konzervy). V denních centrech je zpravidla
k dispozici pečivo s pomazánkou a/nebo polévka, podobně je tomu při mobilním výdeji stravy. Strava, kterou lidé bez
domova takto získávají, je sice alespoň do jisté míry chrání od hladu, nicméně jedná se často o málo kvalitní,
jednotvárnou a nutričně nedostatečnou stravu, což má samozřejmě své důsledky pro lidské zdraví. Ještě závažnější je
tento problém u lidí, kteří mají závažné dietologické omezení a jsou bez příjmu – v rámci kvalitativní části výzkumu
byly popsány případy osob s alergií na lepek a diabetem – obě dotyčné vzhledem ke své sociální situaci neměly jinou
možnost než se stravovat téměř výhradně pečivem, polévkami zahuštěnými moukou, suchými těstovinami a rýží.
Problémem je pak i to, pokud takto jednotvárnou stravu mají přijímat děti, protože ty ji mají tendenci odmítat
(„nedonutí se“ jako dospělý člověk).
Přestože se, jak už bylo řečeno, potravinová pomoc stala běžnou součástí sociálních služeb, její poskytnutí není
nárokové a sociální služby nemají žádný „zaručený zdroj“ těchto potravin, záleží na obsahu jejich vlastních
skladových zásob a na zásobách potravinové banky, konkrétní nabídce darů apod. Množství potravin, které je možné
poskytnout, se tedy může v průběhu času lišit. Z druhé strany je pak jednak očekávání uživatelů služeb, že
potravinová pomoc bude dostupná (na základě toho, že se s tím takto setkali v sociálních službách, které využívali
v minulosti), jednak jejich úplná závislost na této pomoci v případech, kdy nemají jiný příjem (např. sociální dávky se
teprve vyřizují, opozdily se…). Z vyjádření poskytovatelů služby azylového domu vyplývá, že potravinová pomoc je
poskytována typicky právě na překlenutí období bez příjmů, které může být v některých případech i poměrně
dlouhé, jedná se tedy do jisté míry o sanování nedostatečně fungujícího sociálního systému (resp. problémů
s dostupností dávek hmotné nouze).
Tabulka č. 48: Sociální byty poskytované neziskovými organizacemi – poskytovateli sociálních služeb

Organizace
Centrum sociálních služeb Praha
Naděje
Charita
Armáda spásy
Společnou cestou
Kolpingův dům
Celkem zjištěno:

Počet bytů

Z toho obsazeno

26
21
6
16
11
3
83

24
21
6
16
9
3
79

Neziskové organizace, které poskytují v Praze sociální služby lidem bez domova, v rámci dotazníkového šetření
vykázaly, že disponují 83 byty, z toho pak pouze 4 byty jsou aktuálně neobsazené. Většinou se však nejedná o byty
těmito organizacemi vlastněné, ale pronajaté od městských částí či magistrátu. Organizace Charita upřesnila, že byty
jsou určeny pro cílovou skupinu matek s dětmi, organizace Společnou cestou pak upřesnila, že se jedná o azylové
ubytování (byty jsou tedy součástí poskytované služby azylového domu).
Zprostředkování bydlení v bytech osobám v bytové nouzi zajišťuje v Praze také organizace R-Mosty v rámci projektu
Férové bydlení,52 jedná se o bydlení v bytech soukromých majitelů s doprovodnou sociální prací zejména pro cílové
skupiny romských rodin a matek samoživitelek. Dle informací z výroční zprávy organizace na zprostředkování bytů
spolupracuje také se samosprávou a v roce 2019 bylo tímto způsobem podporováno 12 rodin. 53
52
53

https://ferovebydleni4.webnode.cz/o-nas/
http://www.r-mosty.cz/dokumenty/vyrocni-zprava-2019.pdf
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Poskytováním přechodného bydlení samoživitelským rodinám se zabývá také organizace Women for women, o. p. s.,
která na území hl. m. Prahy v roce 2019 podpořila 29 klientek. V dostupných informacích není upřesněno, o jaké byty
se jedná, nicméně vzhledem k informaci, že celý projekt je financován výhradně z finančních prostředků zakladatelů
organizace, jde pravděpodobně o byty jimi vlastněné. 54 Tato organizace rovněž poskytuje samoživitelským rodinám
kauce na byty, a to z darů drobných dárců, v roce 2019 bylo takto podpořeno 21 rodin.

Další projekty, iniciativy a aktivity na podporu lidí bez domova
Kromě institucí státní správy, samosprávy, příspěvkových organizací a neziskových organizací – poskytovatelů
sociálních služeb existují také další organizace, spolky či občanské iniciativy, které vyvíjejí aktivity na podporu lidí bez
domova v Praze. Pro účely této studie byly organizace mapovány pomocí kombinace desk research a dotazníkového
šetření mezi těmito organizacemi. Pracovně lze tyto aktivity rozřadit do 4 skupin:
1) Pomoc se zajištěním základních životních potřeb
Iniciativy, které napomáhají lidem bez domova uspokojit základní životní potřeby, jsou značně rozličné.
Jako první jmenujme pražskou odnož mezinárodní Iniciativy Food Not Bombs, která se zabývá poskytováním teplé
stravy a dalších potřeb (drogerie, oblečení). Důležitými principy této iniciativy jsou záchrana jídla, které by bylo jinak
znehodnoceno, vegetariánství a veganství, antimilitarismus a konsensus.55 Jídlo je vydáváno 4x týdně, do činnosti se
v současnosti zapojuje 25 dobrovolníků a zástupci iniciativy v rámci dotazníkového šetření odhadli, že ročně takto
podpoří několik set lidí.
Výdejem potravin se dále zabývá Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, z. s.,56 která vydává jednak
potravinové balíčky jednotlivcům (těch rozdala v roce 2019 319, v roce 2020 již 5 250, touto činností se zabývá
1 zaměstnanec), jednak potraviny organizacím, které pracují s lidmi bez domova – tuto činnost realizuje
8 zaměstnanců, v roce 2019 takto bylo podpořeno 15 tis. osob, v letošním roce pak 20 tis. osob.
Potravinovou pomoc dále distribuuje Český červený kříž, konkrétně ČČK Praha 7 – ten disponuje 10 dobrovolníky,
v loňském roce takto podpořil 50 osob, v letošním již 100 osob. Tento spolek dále provozuje ošacovací centrum, kde
je počet dobrovolníků i podpořených osob srovnatelný.
Na Praze 1 Řád augustiniánů a Farní charita Praha 1 57 pořádají pro lidi bez domova snídaně – zapojeno je 20
dobrovolníků, loni bylo takto podpořeno 110 osob, letos dosud 95. Dále je lidem bez domova distribuováno oblečení
– 4 dobrovolníci vydali loni oblečení 80 osobám, letos 75.
Pomocí lidem bez domova se zabývají i další církevní organizace – je to například Nadace Dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského,58 která se v menším rozsahu zabývá rovněž potravinovou pomocí (1 dobrovolník, 15 podpořených
osob v letošním roce), provozuje však také nábytkovou banku, vč. bytového a běžného textilu, bílé elektroniky,
nádobí a kompenzačních pomůcek – v rámci této aktivity letos 4 dobrovolníci podpořili 35 osob. Obdobné
humanitární aktivity realizují také Česká provincie Congregatio Jesu, Klášter sester karmelitek sv. Terezie či
organizace Sant´Egidio.

54

https://women-for-women.cz/vyrocni-zpravy/
Více informací viz https://food-not-bombs.cz/
56 Více informací viz www.potravinovabankapraha.cz
57 www.augustiniani.cz
58 www.nadacedobredilo.cz
55
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Dále jmenujme některé iniciativy, které přinášejí do humanitární pomoci lidem bez domova určité inovace:
Organizace Místní místním59 vytvořila síť podniků (zejm. restaurací a kaváren), které jsou ochotny poskytovat drobné
služby zdarma lidem v nouzi. Jedná se např. o možnost dobytí mobilního telefonu, použití toalety, ohřev jídla, sklenici
vody, v některých podnicích pak zákazníci mohou nakoupit vouchery, za něž pak lidé v nouzi mohou obdržet
i nákladnější služby, jako je jídlo čí káva. O možnostech využití těchto drobných služeb pak spolek informuje
prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. Funkčnost této sítě se projevila i během nouzového stavu
a opatření proti šíření nemoci Covid-19, kdy byla některými z těchto podniků zajišťována strava pro klienty azylových
domů, což pro ně představovalo také možnost výdělku v době, kdy nemohli mít běžný provoz. Spolek dále v tomto
období organizoval i terénní výdej stravy. V rámci distribuce jídel do azylových domů 12 dobrovolníků zajistilo
podporu 148 osobám, v rámci terénního výdeje 18 dobrovolníků 250 osobám.
Spolek Architekti bez hranic60 pak provozuje Veřejnou šatní skříň, na jejímž provozu se podílejí 3 dobrovolníci, počet
podpořených osob nelze vyčíslit. Jedná se o skříň trvale umístěnou ve veřejném prostoru (na pražském Žižkově), kam
může kdokoli přinést nepotřebné oblečení a odnést si oblečení, které se mu hodí, projekt tak naplňuje zároveň
sociální i ekologické cíle a podporuje komunitní život – využívat jej mohou lidé bez domova stejně jako kdokoli jiný.
Třetí inovací je působení spolku Medici na ulici, který reaguje na problematickou dostupnost zdravotní péče pro lidi
bez domova, jež byla popsána v předchozích kapitolách této zprávy. Dobrovolníci z řad studentů lékařských fakult
(celkem je zapojeno 15 osob) tak poskytují lidem bez přístřeší přímo v terénu ošetření, konzultaci a pomoc v péči
o chronické rány a doprovázejí je k lékařům nebo do nemocnic – ročně takto podpoří asi 200 osob.
2) Zajišťování kulturních a sociálních potřeb
Příkladem zajišťování kulturních a sociálních potřeb lidem bez domova je komunitní centrum organizace Jako doma –
Homelike, o. p. s., která se zaměřuje na téma ženského bezdomovectví. V komunitním centru mohou ženy bez
domova využít služby k pokrytí základních potřeb (v zásadě obdobné službám poskytovaným v nízkoprahových
denních centrech), ale také množství dalších aktivit – společné vaření a podílení se na chodu centra, sledování filmů
a další aktivity, jako je jóga, arteterapie, výuka jazyků aj., v komunitním centru se dále konají akce pro veřejnost.
Komunitní centrum má 6 zaměstnanců, v roce 2019 bylo podpořeno 220 osob, v letošním roce dosud 160 osob.
Dále lze zmínit Kulturně komunitní centrum Žitná61 (provozované Farní charitou Praha 1), které cílí na tutéž cílovou
skupinu („především ženy“) a rovněž nabízí aktivity, jako je společné vaření a stolování, vzdělávací aktivity – výlety,
ateliérové činnosti a čtenářský a filmový klub a dále např. tematické programy k významným dnům a výročím.
Obě popsané aktivity cílí především na ženy bez domova, na tomto místě se tedy nabízí zmínit, že dle dostupných
informací neexistuje nabídka obdobného centra nebo služby, která by ve větším měřítku byla dostupná i mužům bez
domova, přitom i oni mají potřebu smysluplného trávení volného času. Tuto funkci částečně může plnit např.
Husitské centrum, o. p. s., v Komunitním centru na Žižkově, které však aktuálně (od 1. 9. 2019 do 1. 4. 2021) nevyvíjí
aktivity, neboť objekt je v rekonstrukci.62
Další kulturní aktivity organizuje již zmíněný spolek Místní místním, a to nízkoprahovou volnočasovou skupinu
„Místní umělci“ a „Muzikanti bez domova“ – jedná se o skupiny umělců a hudebníků se zkušeností
s bezdomovectvím, kteří pak mohou společně tvořit, vystavovat, v případě Muzikantů bez domova se jedná dokonce
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http://mistnimistnim.cz/
https://www.architektibezhranic.eu/
61 https://programmari.cz/komunitni-centrum-zitna/
62 http://www.komunitnikostel.cz/
60
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o samostatně působící kapelu. Do těchto aktivit se zapojují 3 dobrovolníci a podporováno je v rámci nich 16, resp. 15
osob.
3) Nabízení pracovní integrace
Na zaměstnávání lidí bez domova se dle dostupných informací v Praze specializuje několik sociálních podniků.
Jedná se o Jídelnu Kuchařek bez domova, v níž je aktuálně zaměstnáno 6 osob a působí 1 dobrovolník, v roce 2019
bylo celkově podpořeno 20 osob a v letošním roce dosud 12 osob. Jídelnu provozuje již zmíněná organizace Jako
doma – Homelike, o. p. s., a podobně jako zmíněná iniciativa Food not Bombs vaří vegansky a zpracovává potraviny,
které by se jinak vyhodily.
Na veganskou kuchyni se zaměřuje také družstevně-sociální podnik bistro Střecha, který kromě lidí bez domova cílí
i na skupinu osob po výkonu trestu, a zaměstnancům pomáhá také s hledáním bydlení či řešením exekucí. Podnik má
aktuálně 10 zaměstnanců, v roce 2019 bylo takto podpořeno 15 osob, v letošním roce dosud 10 osob.
Dalším takovým podnikem je second hand s darovaným oblečením a dalším zbožím Přestupní stanice,63 který zřizuje
v Praze dvě pobočky, jež fungují zároveň jako komunitní prostory, kde se konají přednášky a další akce pro veřejnost.
Kromě sociálního rozměru je v činnosti tohoto sociálního podniku zdůrazňován i aspekt udržitelnosti a „pomalé
módy“ (slow fashion). Tato organizace dále poskytuje lidem v nouzi oblečení, hygienické pomůcky či nápoje, během
jarní fáze epidemie Covid-19 pak rozdávala lidem bez domova roušky, dezinfekce a jídlo. Organizace má
4 zaměstnance, na činnosti se podílí 27 dobrovolníků. V roce 2019 byly zaměstnáním podpořeny 4 osoby, v letošním
roce 8 osob. Materiální pomoc byla poskytnuta každoročně přibližně 200 osobám, pomoc v době epidemie pak 1 500
osobám.
Podobné zaměření má i Restart Shop, secondhandový obchod zřizovaný Českou asociací streetwork,64 který má
rovněž 2 pobočky a zaměřuje se na zaměstnávání mladých lidí bez domova nebo ohrožených sociálním vyloučením.
Zaměstnávání osob bez domova a osvětu o bezdomovectví pak kombinuje sociální podnik Pragulic – Poznej Prahu
jinak!, z. s.,65 který nabízí prohlídky Prahy vedené lidmi bez domova, loni i letos bylo takto podpořeno 10 osob.
Spolek zajišťuje také provoz vrátnice Pražského kreativního centra, loni bylo na této pozici zaměstnáno 12 osob, letos
11.
Již tradičním způsobem pracovní integrace lidí bez domova je prodej časopisu Nový Prostor. Tuto aktivitu realizuje
Nový prostor, z. ú., jako součást registrované sociální služby Sociální rehabilitace. Koordinací prodeje časopisu se
zabývá jeden zaměstnanec, poskytováním sociální služby pak 3 zaměstnanci a celkově bylo v roce 2019 takto
podpořeno 165 osob, v roce 2020 dosud 114 osob.
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4) Osvětové a advokační aktivity
V Praze, stejně jako v jiných městech v ČR, se každoročně koná Noc venku,66 kulturně osvětová akce o problematice
bezdomovectví, spojená s následným přespáním venku. V Praze tuto akci pořádá spolek Bezdomovci, lidé jako my,
v němž se angažují zejména lidé, kteří pracují v sociálních službách pro lidi bez domova.
Spolek Architekti bez hranic kromě již zmíněné Veřejné šatní skříně realizuje také osvětovou a popularizační činnost
k tématu bezdomovectví a sociálně citlivé architektury – do těchto aktivit je dobrovolnicky zapojeno 5 osob.
Výstupem této činnosti je např. publikace Bezdomovectví a veřejný prostor, vydaná ve spolupráci s Ministerstvem
práce a sociálních věcí.67 Spolek se zabývá rovněž projektovou činností – koncepcí a návrhem budov pro sociální
služby, v nedávné době např. zpracoval projekt rekonstrukce jednoho z pražských azylových domů.
Dále můžeme zmínit akci Krisa, platformu pro rozšiřování diskurzu o kritické sociální práci,68 která se zabývá mimo
jiné osvětou o strukturálním násilí na lidech bez domova, a ASLIDO – Asociaci lidí pro domov (dříve „Akční skupina
s lidmi bez domova“), která působí zejména v Ostravě, ale také v Praze, a je unikátní právě zapojováním lidí bez
domova do veřejné angažovanosti, zejména prosazování zákona o sociálním bydlení. V neposlední řadě je také
potřeba zmínit Platformu pro sociální bydlení,69 která sdružuje jak organizace, tak odborníky, a kromě prosazování
zákona o sociálním bydlení spolupracuje s neziskovými organizacemi a místními samosprávami na ukončování
bezdomovectví.

Rozvojový potenciál
Zástupci iniciativ v rámci dotazníkového šetření většinově vyjádřili, že jejich plánem je pokračovat ve stávající
činnosti, případně ji rozšiřovat. Jako způsoby, jak by mohl Magistrát hl. m. Prahy jejich činnost více podpořit,
jmenovali zejména poskytnutí prostor pro realizaci činnosti a finanční pomoc, respektive vypisování grantů na
projekty na podporu lidí bez domova, které nejsou registrovanými sociálními službami (např. grant na organizování
dobrovolné pomoci, školení dobrovolníků aj.).
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http://www.nocvenku.cz/Praha
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Bližší informace k použitým výzkumným nástrojům
Tato výzkumná zpráva vychází z množství různých zdrojů, vlastní kvalitativní a kvantitativní výzkumná šetření jsou
doplněna o informace z dalších studií, desk reasearch a o administrativní (databázová) data. Právě získávání
administrativních dat se ukázalo být největším úskalím, neboť subjekty, které o ně byly žádány, často v jejich
poskytnutí vnímaly různé překážky. Např. považovaly detailnější (byť anonymizovaná) data za interní záležitost a byly
ochotny poskytnout pouze data v agregované podobě, na nichž však nebylo možné provést potřebné analýzy. Dalším
důvodem neposkytnutí dat byla technická náročnost nebo i nemožnost data ze systémů vyexportovat a připravit do
podoby, na níž by bylo možné analýzy provést. V této zprávě tedy nejsou obsažena data z OKsystému, která by
umožňovala propojovat informace o využívání služeb s informacemi o pobírání sociálních dávek, a mapovat tak
detailněji trajektorie osob. Dále pak nebyly poskytnuty detailnější informace z výkazů sociálních služeb.

Dotazníkové šetření za využití metody RDS
Sběr dat pomocí metody Respondent-driven samping – jedná se o prověřenou metodu zkoumání tzv. skrytých
populací, u nichž neznáme jejich strukturu, podmínkou úspěšnosti metody je jednak vzájemná propojenost osob
v dané populaci, jednak znalost velikosti sociální sítě zapojených osob (respondentů). Pro výzkum bezdomovecké
populace byla v ČR tato metoda použita v rámci projektu Hobohemia, realizovaného Sociologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.70 Tato metoda byla zvolena kvůli požadavku ověřit strukturu bezdomovecké populace a její velikost novým
šetřením. V dotazníku byly obsaženy otázky, které umožňovaly extrapolaci počtu osob bez střechy. Jedná se
o řetězící metodu, kdy se osoby z dané populace rekrutují vzájemně skrze rekrutační kupony, výzkumníci přitom
sledují strukturu dané populace, a to až do dosažení ekvilibria vzorku, kdy se struktura s dalším dotazováním již
nemění, a má se za to, že tento stav odpovídá skutečným charakteristikám dané populace. Samotné dotazování
probíhalo metodou CAPI – rozhovor s tazatelem se zaznamenáváním odpovědí do tabletu. Jako tazatelé pracovali
v tomto projektu studenti oborů sociologie a sociální práce, kteří byli patřičně proškoleni, zejména co se týče
pojmosloví, aby byli schopni respondentům některé pojmy případně upřesnit. Jeden rozhovor trval 15–20 minut.
Jako dotazovací místo byla výzkumníkům zadavatelem poskytnuta loď Hermes, která aktuálně neslouží svému
běžnému účelu (Noclehárna pro lidi bez domova), nicméně probíhá na ní v poledních hodinách výdej potravinové
pomoci. Vzhledem k tomu, že noclehárna na lodi Hermes je v bezdomovecké populaci považována za možnost
poslední instance („skončit na Hermesu“), může být toto místo spjato s určitou stigmatizací, a nelze jej tedy
považovat za nejvhodnější prostor pro realizaci tohoto výzkumu, navíc přístup na loď není bezbariérový. Vzhledem
k dosažené diverzitě vzorku nepředpokládáme, že by došlo k výraznému zkreslení populace lidí bez střechy
a využívajících sociální služby, avšak může být jednou z příčin, proč nebyla tímto způsobem zacílena populace lidí
využívajících komerční ubytovny. Vzhledem k rizikům spjatým s nemocí Covid-19 bylo během dotazování dbáno na
zvýšenou hygienu – pravidelně byly dezinfikovány stoly, u nichž seděli tazatelé s respondenty, tazatelé byli vybaveni
rouškami a roušky byly též nabízeny respondentům, mnozí z nich s rouškou již na dotazování přišli.
Samotný sběr dat byl zahájen 20. 7., kdy byly 6 předem vytipovaným osobám (zastoupeni byli muži i ženy, lidé bez
střechy, v azylových domech i na ubytovnách) rozdány první rekrutační kupony, na dotazování následně přišli
4 z nich. (Ještě předtím byla provedena pilotáž dotazníku, přičemž tyto pilotní rozhovory, protože odpovídaly
standardním, byly ve výsledném vzorku rovněž ponechány.) Těmto 4 „jádrovým“ respondentům byly na konci
rozhovoru dány 3 další kupony, skrze něž mohli narekrutovat další osoby, a stejně tak u všech dalších respondentů
(kromě těch, kdo kupony odmítli nebo se během rozhovoru chovali agresivně či nechtěli spolupracovat, takových
bylo ale jen minimum). Rozdávání kuponů bylo ukončeno na konci 3. týdne dotazování, ve 4. týdnu přicházeli na
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Více informací o použité metodě viz: Daňková, Hana, Bernard, Josef, Vašát, Petr: Využití metody Respondent-driven Sampling
u populace lidí bez domova: základní principy, aplikace a praktická doporučení. Sociologický časopis / Czech Sociological Review,
2019, Vol. 55, No. 2: 189–214. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2019.
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dotazování respondenti s kupony, které byly do té doby diseminovány. Dotazování tak bylo ukončeno 14. 8. s 397
hotovými rozhovory. Celkově proběhlo 17 rekrutačních vln.
K účasti ve výzkumu byli respondenti motivováni odměnou 80 Kč za vyplnění dotazníku a 50 Kč za narekrutování
každé další osoby.
Z řad respondentů výzkumu byli také rekrutováni účastníci kvalitativní části výzkumu – hloubkových rozhovorů.
Graf č. 49 – Diagram rekrutace respondentů
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Grafy č. 50 – Ekvilibrium vzorku (vývoj podle rekrutačních vln)
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Obsah dotazníku pro lidi bez domova
SEKCE ZÁKLADNÍ INFORMACE
T01. Zadejte kód z kuponu respondenta
Prog.: vypisovací pole
T02. Zaznamenejte pohlaví respondenta
SR
a) Muž
b) Žena
T03. Na jakém z následujících typů míst aktuálně nocujete?
SR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Azylový dům
Dům na půli cesty
Noclehárna
Městská (obecní) ubytovna
Komerční ubytovna
Humanitární ubytovna (zřízená městem v průběhu epidemie na jaře)
Venku, ve stanu, ve squatu
V provizorním přístřešku, na chatě, v boudě, v zahrádkářské kolonii
U známých, přátel v bytě

j)

Jiné, vypište:

T03b. V jaké městské části se nachází místo, kde v současnosti nocujete? Pokud nevíte, zkuste aspoň místo popsat
(např. odkud je to blízko).
SR
Taz.: Pokud respondent nedokáže uvést městskou část, nechte ho místo specifikovat popisem – ten by neměl být
pouze obecný („v parku“), ale měla by být i obecná lokalizace („v parku u Hlavního nádraží“).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 14
Praha 15
Praha 16
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q) Praha 17
r) Praha 18
s) Praha 19
t) Praha 20
u) Praha 21
v) Praha 22
Fff) Respondent neví, o jakou MČ se jedná, slovní popis místa:
Ggg) Respondent nechce odpovědět.
T04. A kde jste nocoval/a předtím, než jste začal/a nocovat tam kde nyní?
SR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Azylový dům
Dům na půli cesty
Noclehárna
Městská (obecní) ubytovna
Komerční ubytovna
Humanitární ubytovna (zřízená městem v průběhu epidemie na jaře)
Venku, ve stanu, ve squatu
V provizorním přístřešku, na chatě, v boudě, v zahrádkářské kolonii
U známých, přátel v bytě
V bytě, pronajatém či vlastním
Nemocnice nebo jiné zdravotnické zařízení
Výkon trestu

m) Jiné, vypište:
n) Respondent neví/neumí/nechce odpovědět
T05. V jakém roce jste se narodil/a?
Vypsání čísla či scroller
Možnost: Respondent neví/neumí/nechce odpovědět.
T06a. V jakém roce jste ztratil/a běžné bydlení? Pokud k této situaci došlo opakovaně, v kterém roce jste běžné
bydlení ztratil/a poprvé?
POKYN: Pokud respondent rok neví, zkuste jej nasměrovat aspoň k nějakému odhadu, možnost, že rok nedokáže
určit ani přibližně, užívejte, pouze pokud to bude zcela nezbytné.
Vypsání čísla či scroller
Možnost: Respondent nedokáže rok ani přibližně určit.
Možnost: Respondent říká, že o bydlení přišel opakovaně. (prog.: odkázat na otázku T06b.)

T06b. Řekla jste, že o bydlení jste přišel/přišla opakovaně. Kdy to bylo naposledy?
Vypsání čísla či scroller
Možnost: Respondent nedokáže rok ani přibližně určit.

114

T07a. Z kterého kraje pocházíte, respektive měl/a jste v něm naposledy dlouhodobé, běžné bydlení?
Seznam krajů + možnost: Žádný z krajů – pobýval/a jsem v zahraničí.
T07b. A kde máte trvalé bydliště (jste tam přihlášen k trvalému pobytu)?
Rozcestník
A. Praha
B. Mimo Prahu
C. Neví, nemá v ČR nikde hlášeno trvalé bydliště
Pokud Praha:
w) Praha 1
x) Praha 2
y) Praha 3
z) Praha 4
aa) Praha 5
bb) Praha 6
cc) Praha 7
dd) Praha 8
ee) Praha 9
ff) Praha 10
gg) Praha 11
hh) Praha 12
ii) Praha 13
jj) Praha 14
kk) Praha 15
ll) Praha 16
mm)
Praha 17
nn) Praha 18
oo) Praha 19
pp) Praha 20
qq) Praha 21
rr) Praha 22
Pokud mimo Prahu:
Seznam krajů ČR bez Prahy
T08. Jaké jste národnosti?
SR
a)
b)
c)
d)

České
Slovenské
Jiné národnosti, vypište:
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

T9. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
SR
a) Základní
b) Středoškolské vzdělání bez maturity
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c) Středoškolské vzdělání s maturitou
d) Vysokoškolské vzdělání
e) Respondent neví/neumí/nechce odpovědět
T10. Jaký je váš rodinný stav?
SR
a)
b)
c)
d)
e)

Svobodný, svobodná
Ženatá, vdaná (popř. v registrovaném partnerství)
Rozvedený, rozvedená
Vdovec, vdova
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

T11. S kým nyní žijete?
SR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Žiji s partnerem/partnerkou, manželem/manželskou
Žiji s partnerem/partnerkou, manželem/manželskou a s dítětem/dětmi
Žiji s dítětem/dětmi (bez partnera)
Žiji sám/sama (bez dalších rodinných příslušníků či přátel/jiných blízkých lidí)
Žiji s jiným/i rodinným/i příslušníkem/příslušníky než s partnerem/partnerkou a dětmi
Žiji s přáteli
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

SEKCE ZDROJE
T12. Jaké z následujících zdrojů příjmů v současné době máte?
Prog.: rotovat bloky a-i a j-m, baterie SR
Prog.: položky a-i zobrazit následujícím způsobem:
A) Dávky pomoci v hmotné nouzi (prog.: pokud ano, zobrazit konkretizaci – položky a, b, c)
B) Důchod (prog.: pokud ano, zobrazit konkretizaci – položky f–g)
Ostatní položky zobrazit běžně
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc v hmotné nouzi
Příspěvek na bydlení
Rodičovský příspěvek
Invalidní důchod
Starobní důchod
Příspěvek na péči
Jiné sociální dávky

j)
k)
l)
m)

Mzda za práci na běžnou smlouvu či dohodu o provedení práce
Mzda za práci bez smlouvy
Dary od dalších osob
Příjem z (jakéhokoli typu) obchodní činnosti

n) Jiné příjmy, než uvedené
o) V současnosti nemám vůbec žádný příjem
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1) Ano
2) Ne
3) Respondent neví/neumí/nechce odpovědět
T13. A s jakou celkovou částkou, jen pro vás jako jednotlivce, tedy běžně měsíčně hospodaříte? Pokud nevíte,
zkuste svůj nejlepší odhad, pokud hospodaříte s více lidmi, odhadněte, jaká částka připadá na vás.
SR
TAZ.: Pokud si respondent není jist, nedokáže se k číslu dobrat, zkuste, aby jako první zkusil určit částku za týden, a z
ní se následně dopočítejte k odhadu na měsíc.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Vůbec žádné peníze
Do 1 000 Kč
1 001–2 000 Kč
2 001–5000 Kč
5001–8 000 Kč
8 001–12 001 Kč
12 001–20 000 Kč
Více než 20 000 Kč
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

T14. Pokud máte nějaký problém, kolik máte ve svém okolí lidí, na které se můžete obrátit s prosbou o pomoc
(nepočítejte nyní sociální pracovníky či jiné tzv. pomáhající profese)?
a) Z vaší rodiny
b) Z řad lidí, kteří mají běžné bydlení (nepočítejte prosím lidi, které jste uvedl/a jako členy rodiny)
c) Z řad lidí, kteří v současnosti běžné bydlení nemají (tzn. přespávají venku, v nestandardních příbytcích,
v noclehárnách, azylových domech, ubytovnách, nebo občas u kamarádů v bytě)
Otevřená otázka – vypsání čísla; u každé kategorie možnost „Respondent neví/neumí/nechce odpovědět“
T15. A kolik známých máte celkově mezi lidmi, kteří v současnosti běžné bydlení nemají (tzn. přespávají venku,
v nestandardních příbytcích, v noclehárnách, azylových domech, ubytovnách, nebo občas u kamarádů v bytě)?
TAZ.: Pokud respondent tápe, jaký okruh osob je myšlen, dovysvětlete: známým myslíme někoho, koho občas
potkáváte, pozdravíte se s ním, znáte jeho jméno či přezdívku…
Otevřená otázka – vypsání čísla
T16. Které, pokud nějaké, z následujících služeb jste využil/a v průběhu přibližně 3 minulých měsíců?
Baterie SR
Prog.: rotovat možnosti a–l
a)
b)
c)
d)

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Poradna (TAZ.: pokud to respondentovi není jasné, upřesněte – „např. sociální, právní, nebo dluhové
poradenství“)
e) Pomoc od sociálního kurátora
f) Komunitní centrum
g) Vyšetření nebo ošetření u lékaře
h) Pomoc od terénního sociálního pracovníka
i) Potravinová pomoc
j) Poradenství na úřadu práce
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k) Charitativní šatník
l) Humanitární ubytovna/stanové městečko (zřízené městem během epidemie na jaře)
m) Žádnou z uvedených služeb
1) Ano
2) Ne
3) Respondent neví/neumí/nechce odpovědět
Pokud nevyužil některou z uvedených sociálních služeb pro lidi bez domova (T16 a-c), dostane tuto otázku
v příslušném znění, zobrazit pro všechny služby, které nevyužil.
T17. Uvedl/a jste, že jste v posledních 3 měsících nevyužil/a azylový dům/ noclehárnu/denní centrum (prog.:
zobrazit příslušnou variantu). Který z následujících důvodů nejlépe odpovídá tomu, proč jste tuto službu
nevyužil/a?
Můžete označit i více důvodů.
MD
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Nevím, že takové služby jsou, kde se nacházejí a jak fungují
Nemám zájem využívat tyto služby (nepotřebuji je)
Mám s těmito službami špatnou zkušenost, v minulosti mi nepomohly
Vadí mi kontakt s ostatními lidmi, kteří tyto služby využívají
Služby, které jsem chtěl/a využít, měly plnou kapacitu
Nemám peníze na úhradu za tyto služby
Nevyhovuje mi nastavení služeb (provozní doba, pravidla)
Před nebo během využívání služby bych si nemohl/a dát alkohol nebo drogy
Mám zdravotní omezení, kvůli kterému nemohu službu využívat
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

SEKCE ZDRAVÍ
T18. Jak byste ohodnotil/a svůj současný zdravotní stav?
SR
a)
b)
c)
d)

Dobrý
Drobné až středně vážné zdravotní problémy
Závažné zdravotní problémy
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

(pouze pokud T18 = b, c)
T19. Vyhledával/a jste v souvislosti se současnými zdravotními problémy lékařskou péči?
SR
a) Ano
b) Ne
c) Respondent neví/neumí/nechce odpovědět
Pouze pokud T19 = a
T20. Podařilo se vám využít zdravotní péči tak, jak jste potřeboval/a?
MD
Prog.: z možností (b–g) může respondent vybrat více odpovědí
a) Ano
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ne, nevěděl/a jsem, kam se obrátit/nepovedlo se mi sehnat lékaře
Ne, lékař mě odmítl
Ne, neměl/a jsem peníze na úhradu léků či jiných nákladů
Ne, nemám zdravotní pojištění
Ne, neměla jsem se kde/jak léčit
Ošetření či léčba mi nepomohly
Operace/zákrok byl odložen
Jiná odpověď, vypište:
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

T21. Do jaké míry pro vás platí následující výroky?
Baterie SR
Prog.: rotovat položky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Trpím problémy pohybového aparátu (problémy s chůzí apod.)
Mám problémy se srdcem či cévami (kardiovaskulární choroby)
Mám problémy s trávením
Trpím infekcemi (infekčními onemocněními) a záněty
Mám problémy s dýcháním
Mám zhoršený zrak nebo sluch
Cítím se dezorientovaný/dezorientovaná, zapomínám informace
Mám špatné myšlenky, cítím beznaděj, že nic nemá smysl

1)
2)
3)
4)

Ano
Částečně/občas
Ne
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

SEKCE PREFEROVANÁ POMOC
T22. Které z následujících věcí si myslíte, že by vám mohly v tuto chvíli nejvíce pomoci ke zlepšení vaší životní
situace nebo k tomu, co byste chtěl/a ve svém životě změnit? Vyberte prosím nejvíce 3 věci.
MD
Prog.: rotovat položky a–l, max. 3 položky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Přidělení sociálního bytu
Zprostředkování bydlení v běžném bytě (komerčním nájmu)
Možnost využití zdravotní péče a doléčení se
Možnost pobytu v azylovém domě
Zprostředkování stabilní a dobře placené práce
Možnost registrovat se na úřadě práce a pobírat sociální dávky
Materiální pomoc – jídlo, ošacení
Úleva od dluhů nebo lepší možnosti jejich splácení
Právní poradenství
Ubytování, kde budu v bezpečí
Ubytování, kde nebudou přehnané požadavky a pravidla
Lepší možnosti osobní hygieny
Něco jiného, vypište:
Nevím, nedokážu odpovědět
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SEKCE ZNEVÝHODNĚNÍ A ZÁTĚŽE
T23. Víte o tom, že byste měl/a v současnosti nějaké dluhy? Pokud ano, vůči komu? Vyberte vše, co se vás týká.
MD
Prog.: rotovat možnosti kromě první, možnost výběru více možností b–h
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nejsem si vědom/a žádných dluhů (prog.: v případě výběru této možnosti další nezobrazovat)
Dopravní podnik
Zdravotní pojišťovna
Banka či nebankovní společnost
Poskytovatelé energií a telekomunikačních služeb
Vůči (bývalému) pronajímateli – dluhy na nájemném
Vůči státu (pokuty, nedoplatky na daních)
Vůči dalším lidem (vč. dluhů na výživném)
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

(pouze ti, kdo jsou si vědomi nějakých dluhů)
T24. Jste v současnosti v exekučním nebo insolvenčním řízení?
SR
a) Jsem v exekuci
b) Jsem v insolvenci
c) Nejsem ani v jednom z řízení, nejsem si toho vědom/a
(pouze ti, kdo jsou si vědomi nějakých dluhů)
T25. Jakou celkovou částku tvoří vaše dluhy? Pokud přesně nevíte, zkuste aspoň odhadnout.
SR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Do 10 tis. Kč
11–50 tis. Kč
51–100 tis. Kč
101–200 tis. Kč
201–500 tis. Kč
Více než 501 tis. Kč
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

T26. Zažil/a jste v tomto roce některé z následujících věcí?
Baterie SR
Prog.: rotovat položky
a)
b)
c)
d)
e)

Fyzické napadení, fyzické násilí
Sexuální obtěžování, nucení k sexu
Vyhrožování, zastrašování
Urážky, zesměšňování, ponižování
Podezření, že máte nemoc Covid-19

1) Ano, pravidelně/často
2) Ano, několikrát
3) Ano, ale pouze 1–2x
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4) Ne
5) Respondent neví/neumí/nechce odpovědět
T27. Během jarních měsíců se v ČR objevila epidemie nemoci Covid-19, v polovině března vláda přijala řadu
opatření, aby zabránila nekontrolovanému šíření viru. Jaký dopad měla tato situace na vás osobně, co se změnilo
pro vás?
Otevřená otázka
T28. Jak často, pokud vůbec, pijete alkoholické nápoje?
SR
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Každý den
Párkrát týdně
Jednou za týden
Několikrát měsíčně
Méně často nebo vůbec
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

T29. Užíváte v současné době drogy? Pokud ano, jak často? Myslím tím jak např. marihuanu, tak tvrdé drogy.
SR
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Každý den
Párkrát týdně
Jednou za týden
Několikrát měsíčně
Méně často nebo vůbec
Respondent neví/neumí/nechce odpovědět

T30. Identifikujete se vy sám/sama jako gay, lesba, nebo transgender osoba?
SR
a) Ano
b) Ne
c) Respondent nechce odpovědět
T31. A na závěr se zeptám: co vás v poslední době potěšilo? Co vám udělalo radost?
Otevřená otázka
K01. Děkuji vám moc za celý náš rozhovor. Nyní bych vám rád/a předala 3 kupony, které prosím předejte dalším
lidem, které znáte, kteří jsou bez přístřeší, bydlí v azylových domech či noclehárnách, na ubytovnách, v chatkách či
koloniích nebo přespávají u přátel a známých. Pokud také přijdou na tento rozhovor, za každého z nich obdržíte
odměnu 50 Kč.
Prog.: tři pole pro vypsání kódů z předaných kuponů
Možnost: respondent kupony odmítl
POZNÁMKA TAZATELE K PRŮBĚHU ROZHOVORU
Otevřená otázka
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Sběr dat od institucí a organizací
Informace od městských částí, poskytovatelů sociálních služeb, institucí, kde mohou pobývat osoby bez domova,
a organizací a iniciativ, které se zabývají podporou lidí bez domova, byly sbírány pomocí 4 CAWI dotazníků
(elektronických formulářů). Tyto dotazníky byly zaslány na e-mailové adresy dotyčných subjektů, v některých
případech samotnými výzkumníky, v některých případech pracovníky příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy,
aby byla podpořena ochota k vyplnění dotazníku. Subjekty byly následně kontaktovány i telefonicky, s dotazem, zda
obdržely e-mail a zda plánují dotazník vyplnit, zároveň byl prostor i pro upřesnění informací či poskytnutí dalších
informací o projektu, pokud je dotyčný žádal. Subjekty, které dotazník ve stanoveném termínu nevyplnily, byly
následně telefonicky i e-mailem rekontaktovány a znovu požádány o jeho vyplněni. Rekontaktovány byly rovněž ty
subjekty, které vyplnily nepravděpodobně působící údaje – s těmi byla ověřena bud jejich správnost, nebo byl
původně chybně zadaný údaj opraven (důvodem bylo většinou špatné pochopení otázky). Díky telefonickému
kontaktování subjektů se podařilo dosáhnout vysoké response rate.

Obsah dotazníku pro městské části
Dobrý den,
ještě jednou vám děkujeme za ochotu a poskytnutí součinnosti při analýze situace bezdomovectví v Praze.
Prosím, vyplňte tento dotazník do 10. srpna 2020.
Tento dotazník je rozesílán pouze správním obvodům – městským částem s pověřeným obecním úřadem
(Prahy 1-22) – proto prosím dbejte na to, aby údaje vypovídaly o celém území městské části (vč. MČ, na které se
vztahuje rozšířená působnost).
Dotazník by měl vyplnit sociální kurátor či jiná osoba (ze sociálního odboru), která disponuje požadovanými
informacemi.
Jsme si vědomi, že ne ke všem požadovaným údajům budete mít přesné informace. Proto vás prosíme, tam, kde je to
možné, údaje dohledejte, jinak odpovídejte dle svého nejlepšího vědomí, cenné jsou pro nás i kvalifikované odhady.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte realizátory výzkumu Martinu Veverkovou za Median
(martina.veverkova@median.cz; 771 122 389) a Filipa Pospíšila za CSSP (filip.pospisil@csspraha.cz; 737 440 839).
M00. Vyberte městskou část
Výběr Praha 1–22
M01. Uveďte prosím, kolik vaše městská část eviduje nebo má zmapováno lidí bez domova, kteří přebývají na
území městské části. U každého údaje prosím poznačte, jakým způsobem jste k němu dospěl/a. (Pokud si nejste
vědom/a toho, že by osoby v některých z kategorií na území MČ pobývaly, pak do dané kategorie vepište 0.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Počet osob přespávajících venku a v noclehárnách:
Počet osob v azylových domech:
Počet osob v domovech se zvláštním režimem:
Počet osob v ubytovnách zřizovaných vaší městskou částí či hl. m. Prahou:
Počet osob v komerčních ubytovnách:
Počet osob bez bydlení ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, LDN) či ve výkonu trestu:
Počet osob akutně ohrožených ztrátou bydlení:
Počet osob v nevyhovujícím bydlení:
Počet osob přespávajících u přátel, známých apod.:
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Prog.: U každé kategorie tedy bude okno pro zapsání čísla, okno pro poznámku ke struktuře populace a pak výběr ze
tří možností
1) Expertní odhad
2) Šetření/průzkum
3) Evidence sociálního či bytového odboru městské části
(Pouze pokud jsou uvedeny nějaké osoby na ubytovnách.)
M02. Uvedl/a jste, že ve vaší městské části pobývají lidé bez domova v komerčních či městských ubytovnách.
Můžete prosím specifikovat, o jaké ubytovny se jedná, např. uvést jejich název a ulici, v níž se nacházejí?
Prog.: U každé ubytovny – okénko počet osob, poznámka ke struktuře osob a způsob zjištění (nepovinné údaje).
a) Komerční ubytovny – pole pro vyplnění
b) Městské ubytovny – pole pro vyplnění
M014. S kolika lidmi bez domova a v bytové nouzi pracovali sociální kurátoři a sociální pracovníci vaší MČ v roce
a) 2019: Pole pro vypsání čísla
a. z toho zajištěno bydlení v bytě: pole pro vypsání čísla
b. na ubytovně: pole pro vypsání čísla
c. v pobytové soc. službě či zdrav. zařízení:
b) 2020: Pole pro vypsání čísla
a. z toho zajištěno bydlení v bytě: pole pro vypsání čísla
b. na ubytovně: pole pro vypsání čísla
c. v pobytové soc. službě či zdrav. zařízení:
M03. Kolika byty v kategorii sociálního bytu, tréninkového bytu, bytu pro sociálně potřebné či pro osoby
a domácnosti ohrožené sociálním vyloučením (tedy byty, které jsou určeny i pro cílovou skupinu lidí bez domova)
vaše městská část disponuje?
Pole pro vypsání čísla
M04. Kolik těchto bytů je v současné době obsazených?
Pole pro vypsání čísla – omezení max. = číslu vypsanému v M03.
M05. Kolik těchto bytů bylo přiděleno lidem/domácnostem bez domova a v bytové nouzi v roce 2019?
Pole pro vypsání čísla – omezení max. = číslu vypsanému v M03.
M06. Kolik těchto bytů bylo dosud přiděleno lidem/domácnostem bez domova a v bytové nouzi v tomto roce,
tedy 2020?
Pole pro vypsání čísla – omezení max. = číslu vypsanému v M03.
M07. Realizuje vaše městská část nějaké jiné aktivity na podporu a zkvalitňování života lidí bez domova?
Neuvažujte nyní prosím sociální služby, protože ty jsou mapovány zvlášť. Jde nám o aktivity, jako jsou např.
zajištění stravování, poskytování potravin, ošacení, hygienického a zdravotního materiálu, možnosti zajištění
hygienických služeb, vzdělávání, volnočasových a kulturních aktivit. Pokud aktivitu městská část realizuje skrze
nějakou další organizaci, uveďte také prosím název organizace.
Aktivita 1 – pro každou aktivitu pole pro vypsání delšího textu a dvě okénka na vypsání čísla (za rok 2019 a 2020)
Aktivita 2
Aktivita 3
Aktivita 4
Aktivita 5
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Za každou aktivitu počet podpořených osob v roce 2019 a 2020
Možnost: Žádné aktivity nerealizujeme.
M08. Kolik osob, zaměstnanců městské části, se věnuje podpoře lidí bez domova (nemusí být výhradně)? Počet
prosím vyjádřete v součtu plných úvazků.
Pole pro vypsání čísla (i s možností desetinných míst)
M09. Jaké překážky, pokud nějaké, identifikujete ve vaší městské části k lepší/intenzivnější podpoře lidí bez
domova a v bytové nouzi? Označte vše, co platí.
MD, rotovat a–k
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nedostatek vlastních finančních zdrojů MČ
Nedostatek nebo nedostupnost dotačních titulů na projekty
Odpor občanů MČ k aktivitám na podporu této cílové skupiny
Nedostatek bytů, které by mohly být využity na sociální bydlení
Nedostatečné zmapování populace lidí bez domova na území městské části
Problémy/nedostatky ve spolupráci s úřadem práce, náročnost dávkového systému
Problémy/nedostatky ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy
Problémy/překážky při vzniku nových sociálních služeb na území MČ, specifikujte jaké: (prog.: při výběru této
možnosti otevřít okénko pro psanou odpověď)
i) Nedostatečné kapacity sociálních služeb na území MČ
j) Nedostatečné personální kapacity MČ
k) Vysoké ceny nájmů/nedostupnost bydlení
l) Něco jiného, vypište:
m) Podpora cílové skupiny je z našeho pohledu dostatečná, žádné překážky neidentifikujeme
n) Netýká se, bez odpovědi
(pouze pokud M09 = a–l)
M10. Popište vámi identifikované překážky vlastními slovy, buďte prosím co nejvíce konkrétní.
Prog.: otevřená otázka
M11. A jaké překážky k řešení nepříznivé situace identifikujete jako ty nejpodstatnější u lidí bez domova a
v bytové nouzi? Označte prosím nejvíce 3 překážky.
Prog.: rotovat a–f
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nedostatek finančních prostředků a nemožnost příjmy zvýšit
Zadlužení a exekuce
Nedostatečné návyky a kompetence potřebné k bydlení
Nezájem o pomoc ze strany institucí/sociálních pracovníků
Špatná dostupnost sociálních dávek
Diskriminace na trhu s bydlením ze strany soukromých poskytovatelů
Něco jiného, uveďte:
Žádné překážky neidentifikujeme

M13: Má vaše MČ část nějaké dosud nevyužité kapacity pro pomoc osobám bez domova? Např. pozemky či
nebytové prostory vhodné pro nízkoprahová centra či pobytové sociální služby, finanční zdroje, materiální
vybavení, personální kapacity služeb poskytovaných MČ?
Prog.: otevřená otázka
M12. Zde prosím napište jméno a kontakt na vás (osobu, která vyplnila tento dotazník), pro případ, že by bylo
nutné informace upřesnit.
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Prog.: Pole pro zapsání jména a pole pro zapsání e-mailu a tel. č.

Obsah dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb pro lidi bez domova
Dobrý den,
ještě jednou vám děkujeme za ochotu a poskytnutí součinnosti při analýze situace bezdomovectví v Praze.
Prosím, vyplňte tento dotazník do 10. srpna 2020.
Sekci „obecné informace“ můžete vyplnit kdykoli do té doby, sekce „informace za rozhodný den 6. 8.“ se otevře 7.
8. ráno – pokud první sekci vyplníte dříve, zašleme vám odkaz pro návrat do dotazníku.
Jsme si vědomi, že ne ke všem požadovaným údajům budete mít přesné informace. Proto vás prosíme, tam, kde je to
možné, údaje dohledejte, jinak odpovídejte dle svého nejlepšího vědomí, cenné jsou pro nás i kvalifikované odhady.
Dotazník je třeba vyplnit zvlášť za každou sociální službu pro lidi bez domova, kterou vaše organizace poskytuje.
Odkaz na tento dotazník je možné použít vícekrát.
Poskytnutá data a informace budou zpracovány hromadně i za ostatní sociální služby a ve výsledné zprávě
z výzkumu nebudou spojovány s vaší organizací či konkrétní sociální službou.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte realizátory výzkumu Martinu Veverkovou za Median
(martina.veverkova@median.cz; 771 122 389) a Filipa Pospíšila za CSSP (filip.pospisil@csspraha.cz; 737 440 839).
Sekce 1 – obecné informace
S00. Zapište prosím název sociální služby (pozn.: nikoli pouze „azylový dům“, ale např. „Azylový dům Racek“)
S01. Zapište prosím, pod jakou organizaci služba spadá (kdo je zřizovatelem)
S02. O jaký druh sociální služby se jedná?
a)
b)
c)
d)
e)

Azylový dům pro jednotlivce
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni či pro rodiny
Nízkoprahové denní centrum
Noclehárna
Terénní programy pro lidi bez domova

S03. Kolik osob průměrně (za noc v případě AD a noclehárny, za den v případě denních služeb) využívalo službu
dosud za rok 2020?
Pole pro vypsání čísla
S04. Popište prosím strukturu lidí, kteří službu dosud využili v roce 2020, z hlediska věku, pohlaví a národnosti,
trvalého pobytu v Praze a zdravotních omezení. (údaje se vypisují v %)
Muži
Ženy
Děti (pouze u DMT)
Do 18 let (pouze DMT)
18–29 let
30–59 let
60 a více let
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Podíl lidí, kteří měli závažné zdravotní znevýhodnění či oslabení (nezáleží na tom, zda se jedná o diagnostikované či
nediagnostikované onemocnění, či duševní nebo fyzické onemocnění či poúrazový stav)
Podíl lidí, kteří byli jiné než české národnosti
Podíl lidí, s trvalým bydlištěm mimo Prahu
Pouze azylové domy (S02 = a, b)
S05. Vede se ve službě pořadník žádostí potenciálních uživatelů služby, kteří nemohli být do služby dosud přijati
z důvodu naplnění kapacity? Pokud ano, kolik osob je nyní v tomto pořadníku?
Pole pro vyplnění čísla
Pole „Pořadník nevedeme“
Pouze azylové domy (S02 = a, b)
S06. Jak dlouhá je v průměru čekací doba, tedy doba od podání žádosti ze strany potenciálního uživatele služby po
jeho přijetí do služby (resp. doba v pořadníku). Dobu prosím vyjádřete v kalendářních dnech.
Pole pro vyplnění čísla
Pole „Údaj nejsme schopni určit ani odhadnout“
S07. Kolik osob bylo v roce 2020 odmítnuto z důvodů uvedených v paragrafu 91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách?
Pole pro vyplnění čísla, tato otázka je pro všechny služby
Pouze azylové domy (S02 = a, b)
S08. Jaké podíly uživatelů (v případě domovů pro matky/rodiče s dětmi v tísni rodin) ukončují nebo je jim
ukončován pobyt z následujících důvodů? (Uvažujte prosím určitý dlouhodobý stav/průměr, nikoli případné
vychýlení během pandemie Covid-19.)
Prog.: U každé z kategorií pole pro zapsání čísla a za ním %, konečný součet čísel odpovídá 100.
Skončení smlouvy o poskytování služby
Hrubé porušení pravidel služby či pravidel soužití
Odchod do jiné sociální služby či zdravotnického zařízení
Odchod na ubytovnu či do bydlení
Pouze azylové domy (S02 = a, b)
S09. Kam uživatelé služby z azylového domu odcházejí, jaké jsou podíly v následujících kategoriích? Uveďte prosím
souhrnně data za rok 2019 a dosud za rok 2020.
Prog.: U každé z kategorií pole pro zapsání čísla a za ním %, konečný součet čísel odpovídá 100.
„Na ulici“
Do zdravotnického zařízení
Do jiné sociální služby
Na ubytovnu
Do sociálního bytu
Do běžného (komerčně pronajímaného) bytu
Není nám známo
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S10. Jsou v místě, kde sídlí tato sociální služba, poskytovány také další služby, jako je např. zajištění stravování,
poskytování potravin, ošacení, hygienického a zdravotního materiálu či zdravotní péče, možnosti zajištění
hygienických služeb, vzdělávání, volnočasových a kulturních aktivit?
Pokud služba sdílí sídlo i s jinými sociálními službami, stačí informace vyplnit pouze 1x a zde pouze vypsat poznámku,
u které služby jsou informace vypsány.
Aktivita 1
Aktivita 2
Aktivita 3
Aktivita 4
Aktivita 5
Za každou aktivitu počet podpořených osob v roce 2019 a 2020 s poznámkou – „Pokud je to možné, uveďte prosím
počet fyzických osob (neovlivněný tím, kolikrát byl dotyčný podpořen)“.
Možnost: Žádné další služby neposkytujeme.
S11. Disponuje organizace, pod kterou spadá sociální služba, bytovým fondem v Praze, v rámci něhož je schopná
poskytovat sociální bydlení lidem bez domova či v bytové nouzi? Pokud ano, o kolik bytů se v tuto chvíli jedná?
Pokud organizace poskytuje více sociální služeb v Praze, počet bytů stačí vypsat jen jednou, v tom případě vypište
do poznámky, která služba za organizaci údaj vypsala.
Pole pro vypsání čísla
Pole pro poznámku
Pokud S11 nerovná se 0
S12. Kolik bytů z uvedeného počtu je v tuto chvíli obsazeno?
Pole pro vypsání čísla, menší nebo rovno číslu z předchozí otázky
S13. Zde prosím napište jméno a kontakt na vás (osobu, která vyplnila tento dotazník), pro případ, že by bylo
nutné informace upřesnit.
Sekce 2 – informace za rozhodný den 6. 8. 2020 – pouze AD a noclehárny
S14. Prosíme, tuto sekci vyplňte za tzv. rozhodný den, to znamená za počet a strukturu osob, které nocovaly v
sociální službě v noci z 6. 8. na 7. 8. Zároveň bychom vás chtěli požádat o vyplnění a odeslání co nejdříve po tomto
datu. (údaje v %)
Celkový počet osob
Muži
Ženy
Děti (pouze u DMT)
Do 18 let (pouze DMT)
18–29 let
30–59 let
60 a více let
Podíl lidí, kteří měli závažné zdravotní znevýhodnění či oslabení (nezáleží na tom, zda se jedná o diagnostikované či
nediagnostikované onemocnění, duševní nebo fyzické onemocnění či poúrazový stav)
Podíl lidí, kteří byli jiné než české národnosti
Podíl lidí s trvalým bydlištěm mimo Prahu
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Dotazník pro další instituce, v nichž bylo prováděno sčítání osob bez domova
Dobrý den,
ještě jednou vám děkujeme za ochotu a poskytnutí součinnosti při analýze situace bezdomovectví v Praze.
Prosím, vyplňte tento dotazník do 10. srpna 2020.
Informace prosím vyplňte za rozhodný den 6. 8. (resp. noc z 6. 8. na 7. 8.).
Jsme si vědomi, že ke všem požadovaným údajům možná nebudete mít přesné informace. Proto vás prosíme, tam,
kde je to možné, údaje dohledejte, jinak odpovídejte dle svého nejlepšího vědomí, cenné jsou pro nás i kvalifikované
odhady.
Tento formulář je určen pro sčítání lidí bez domova v Praze ve zdravotnických zařízeních, věznicích, humanitárních
ubytovnách (hotelech) a domovech se zvláštním režimem. (Sociální služby pro lidi bez domova – azylové domy
a noclehárny se sčítají zvlášť, jiným formulářem.)
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte realizátory výzkumu Martinu Veverkovou za Median
(martina.veverkova@median.cz; 771 122 389) a Filipa Pospíšila za CSSP (filip.pospisil@csspraha.cz; 737 440 839).
Informace za rozhodný den 6. 8. 2020
Prosíme, tento formulář vyplňte za tzv. rozhodný den, to znamená za počet a strukturu osob, které nocovaly
v zařízení v noci z 6. 8. na 7. 8. Zároveň bychom vás chtěli požádat o vyplnění a odeslání co nejdříve po tomto datu –
nejpozději do 10. 8.
Jak se definuje člověk bez domova:
Pokud ve vašem zařízení používáte vlastní metodiku definování osob bez domova, pak můžete uvést údaje zjištěné
touto metodikou, v takovém případě prosíme o její stručné objasnění v poznámce na konci formuláře.
V případě, že vlastní metodiku nemáte, člověk bez domova bude definován jako ten, kdo po propuštění nemá
možnost bydlení (v případě věznic), v případě ostatních institucí zůstává déle z důvodu absence bydlení.
Podle situace je možných více způsobů zjištění počtu lidí bez domova – počet lze určit na základě dobré znalosti
sociální situace osob, neudání adresy při příjmu či adresa trvalého pobytu na úřadě MČ, kombinací těchto postupů,
expertním odhadem či jinak. Způsob zjištění rovněž ve formuláři vyznačte.
C01. Vyberte ze seznamu, o jaký typ zařízení se ve vašem případě jedná:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nemocnice
Psychiatrická nemocnice
Léčebna dlouhodobě nemocných
Nemocnice následné péče
Domovy se zvláštním režimem
Věznice
Vazební věznice
Humanitární ubytovna/hotel

C02. Zapište prosím název zařízení (např. Nemocnice Na Kopečku)
Pole pro vypsání názvu
C03. Zde prosím vypište počet a demografickou strukturu lidí bez domova, kteří pobývali ve vašem zařízení v noci
z 6. 8. na 7. 8. (údaje v %)
Prog.: Pokud bude celkový počet osob 0, pak se nebude vyplňovat % v kategoriích, u posledních tří údajů („podíl
lidí“ je zaškrtávací pole „údaj neevidujeme/nedokážeme určit“).
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Celkový počet osob
Muži
Ženy
18–29 let
30–59 let
60 a více let
Podíl lidí, kteří měli závažné zdravotní znevýhodnění či oslabení (nezáleží na tom, zda se jedná o diagnostikované či
nediagnostikované onemocnění, duševní nebo fyzické onemocnění či poúrazový stav)
Podíl lidí, kteří byli jiné než české národnosti
Podíl lidí s trvalým bydlištěm mimo Prahu
Způsob zjištění informací: (prog.: rozbalovací okno)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dobrá znalost sociální situace osob
Na základě neuvedení adresy při příjmu
Na základě adresy osob na městském úřadě
Kombinací výše uvedených způsobů
Expertním odhadem
Jiným způsobem

Poznámka k metodice zjištění počtu lidí bez domova: (nepovinné)
Pole pro vypsání delšího textu
C04. Zde prosím napište jméno a kontakt na vás (osobu, která vyplnila tento dotazník), pro případ, že by bylo
nutné informace upřesnit.
Prog.: Pole pro zapsání jména a pole pro zapsání e-mailu a tel. č.

Dotazník pro další organizace a iniciativy
Dobrý den,
obracíme se na vás s průzkumem, který je součástí Analýzy situace bezdomovectví v Praze, kterou realizuje Median,
s. r. o., pro Centrum sociálních služeb Praha. Tento dotazník je určen k mapování organizací a projektů, které
podporují a pomáhají lidem bez domova, a zároveň nejsou registrovanými sociálními službami (zároveň prosím
dotazník vyplňujte pouze za aktivity, které jsou realizovány na území hlavního města Prahy či celostátně).
Prosíme, vyplňte tento krátký dotazník do 25. srpna 2020.
Pokud víte o nějakých dalších podobných projektech a organizacích, které nebyly s dotazníkem osloveny, velmi nám
pomůžete, pokud jim odkaz na tento dotazník také zašlete.
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte realizátory projektu: Martinu Veverkovou za Median
(martina.veverkova@median.cz; 771 122 389) a Filipa Pospíšila za CSSP (filip.pospisil@csspraha.cz; 737 440 839).
N01. Zapište prosím název organizace
N02. Pokud máte, zkopírujte sem prosím odkaz na vaše webové stránky
N03. Zde prosím popište aktivity, které realizujete na podporu lidí bez domova
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Aktivita 1 – pro každou aktivitu pole pro vypsání delšího textu a čtyři okénka na vypsání čísla (podpořené osoby za
rok 2019 a 2020 – pokud je to možné, uveďte prosím počet fyzických osob (neovlivněný tím, kolikrát byl dotyčný
podpořen), počet zaměstnanců, kteří aktivitu realizují (v přepočtu na plné úvazky), a počet dobrovolníků
Aktivita 2
Aktivita 3
Aktivita 4
Aktivita 5
N04. Plánujete do budoucna pokračovat ve svých aktivitách, případně je rozšířit?
Rozepište jak.
N05. Jak by mohlo hl. m. Praha více podpořit vaše aktivity?
Rozepište jak.
N06. Zde prosím napište jméno a kontakt na vás (osobu, která vyplnila tento dotazník), pro případ, že by bylo
nutné informace upřesnit.
Prog.: Pole pro zapsání jména a pole pro zapsání e-mailu a tel. č.

Kvalitativní část výzkumu
Hloubkové rozhovory, jak s poskytovateli, tak s lidmi bez domova, a fokusní skupina byly realizovány za pomoci
polostrukturovaných rozhovorů vedených podle předem připravených scénářů. Pro hloubkové rozhovory vedené
v rámci pozorování v humanitárních hotelech byl scénář modifikován tím způsobem, že více prostoru bylo věnováno
právě zkušenosti s tímto typem ubytování. U rozhovorů s aktéry vzniku a provozu těchto zařízení byly pouze předem
stanoveny tematické okruhy rozhovorů podle relevance pro daného aktéra.

Scénář hloubkového rozhovoru s lidmi bez domova
Zahájení rozhovoru

10 minut

a) uvítání

Představení moderátora a Medianu.

b) vysvětlení cílů
rozhovoru

Tématem našeho setkání je zmapování současné situace lidí bez
domova a jejich potřeby ve vztahu k sociálním službám.

c) pravidla
rozhovoru

•
•
•
•

Na otázky nejsou správné či špatné odpovědi, jde o osobní
postřehy, pocity, potřeby a postoje, není nutné se vzájemně
shodnout.
Účast ve výzkumu je anonymní.
Nahrávání rozhovoru a souhlas respondenta s nahrávkou.
Otázky
Máte nějaké otázky k průběhu rozhovoru?
k průběhu

1. Představení účastníka a informace o jeho životě
•

Křestní jméno (přezdívku), kolik vám je let.

•

Popište mi prosím svůj příběh, jak jste se na ulici dostal/a?
A jak dlouho na ulici jste?

20 minut

Základní informace
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•
Rodina a případná
pomoc

Řekněte mi prosím něco o Vaší rodině, jste s někým
v kontaktu, stýkáte se? S kým? Jak byste popsala Vaše
vztahy?
Řekněte mi prosím něco o Vašich přátelích.
o Jsou to také lidi z ulice, nebo mají domov?
Pokud potřebujete pomoci, na koho se obracíte?
o Je to někdo z rodiny? (Pokud ano, kdo a jakou
formou.)
o Je to někdo z přátel? (Pokud ano, kdo a jakou
formou.)

•
•

•
Finanční situace

Z čeho žijete? Máte nějaký příjem z pracovní činnosti nebo
pobíráte nějaké dávky/důchod?
Kdy jste měl naposledy stabilní zaměstnání?
Máte nějaké dluhy? Vzpomenete si, čeho se týkají, tj. jak
vznikly?

•
•

•

Je něco, co Vás momentálně trápí? Jaké byste řekl/a, že jsou
3 Vaše nejpalčivější problémy? (spontánně)

Hlavní problémy
a pocit bezpečí

o

•

Jak se cítíte po fyzické stránce a jak po stránce duševní?
o Cítíte se na ulici bezpečně, nebo máte pocit, že Vás
něco ohrožuje?
o Jak hodnotíte reakce okolí k Vám?
Na jaře se Česká republika potýkala s pandemií nemoci
Covid-19. Jak jste toto období prožíval/a? Co se pro vás
změnilo? Měl/a jste obavy o své zdraví, nebo z ještě
z něčeho jiného?

•

Závislosti

Dovozeně – dostatek jídla, pitné vody, oblečení, možnost
vykonávat osobní hygienu.

•
•

„Lidi na ulici často, aby si zkrátili čas, popíjejí například
alkohol. Jak to máte Vy? S alkoholem, drogami?

•

Myslíte si, že Vám to způsobuje v životě problémy? Nebo
dokonce že mate závislost?

2. Vyžívané služby a zařízení
•
•
Bydlení/ubytování

25 minut
Řekněte mi něco o Vašem současném životě. Jak vypadá
Váš den?
Kde se pohybujete přes den a kde přespáváte? (veřejná
prostranství/noclehárny/azylové domy)
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Využívané služby

•
•

•
•
•
•

Využíváte nějaké sociální služby? Pokud ano, jaké?
KATEGORIE:
o Ubytování (noclehárny, městské ubytovny, azylové
domy)
o Služby pokrývající základní fyzické potřeby (výdej
vody a potravin, možnost hygieny, možnost vyprání)
o Poradenské služby (pracovní, právnické,
psychologické…)
o Terénní sociální služby
o Zdravotní služby
PRO KAŽDOU KATEGORII:
Jak hodnotíte tyto služby? Proč?
Které jsou pro Vás osobně nejvíce důležité? Proč?
Jak jste se o nich dozvěděl/a?

•
•

Případně proč tyto služby nevyužíváte?
Narazil/a jste na nějaké překážky, když jste chtěl/a využít jejich
služby? Jaké?

•

Stalo se, že Vás někde odmítli? Jaký byl důvod?

•

Jaké služby Vám chybí?

Vize budoucnosti,

•

resocializace

•

Jak vidíte svůj život v budoucnu, třeba za dva roky? Věříte, že
se Vaše situace zlepší, zhorší nebo zůstane stejná?
Vnímáte nějaké překážky, které Vám brání na cestě k lepší
budoucnosti nebo případnému návratu do „normálního“
života? Jaké?
A co spokojený a šťastný život? Co to pro Vás znamená a co
Vám k němu chybí?

Překážky a
chybějící služby

•

3. Doplnění
•

Chcete ještě něco k tématu dodat či vzkázat?

4. Poděkování a rozloučení

Scénář hloubkového rozhovoru s poskytovateli služeb
Zahájení rozhovoru

10 minut

a) uvítání

Představení moderátora a Medianu.

b) vysvětlení cílů
rozhovoru

Tématem našeho setkání je zmapování současné situace lidí bez
domova a jejich potřeby ve vztahu k sociálním službám.

c) pravidla
rozhovoru

•
•
•

Účast ve výzkumu je anonymní, tzn. ve zprávě z výzkumu
nebude konkretizováno, zástupce které organizace dané
informace uvedl.
Nahrávání rozhovoru a souhlas respondenta s nahrávkou.
Upřesnit, jak se bude nakládat s nahrávkou.
Máte nějaké otázky k průběhu rozhovoru?

Otázky
k průběhu
132

1. Představení centra soc. služeb či sociální služby
•
Základní informace

•

•
•

Prosím představte mi Vaši službu, jaké všechny služby se
nacházejí/sídlí v tomto domě/objektu?
Jaké jsou Vaše kapacity? Mění se množství lidí využívajících
Vaše služby v průběhu roku? Jak?
Jaké byste řekli, že jsou hlavní výhody tohoto nastavení
služeb/služby, čili v čem osobně vidíte Vy největší přínos?
„Je dobré, že poskytujeme…“.
Potýkáte se i s nějakými limity/problémy? Postrádáte něco
nebo narážíte na nějaké překážky ve Vaší práci? Je něco, co
Vám chybí? (kromě financí, k těm se dostaneme vzápětí)

5. Nabízené služby – spolupráce, motivace, bariéry...

Spolupráce
s územně právními
celky, úřady a zdr.
zařízeními

•

•
•
•

Limity ze strany
uživatelů a ze
strany
poskytovatele

•

•

•

45 minut

Popište mi prosím Vaši spolupráci s městskou částí/
magistrátem?
o Můžete mi prosím popsat systém financování Vaší
organizace? Jsou pro Vás přidělené dotace
dostatečné, nebo se dostáváte do finanční tísně?
o Jak hodnotíte plánování, metodické vedení a
koordinaci služeb ze strany magistrátu a MČ?
Popište mi prosím Vaši spolupráci/zkušenosti s úřadem
práce?
Popište mi prosím Vaši spolupráci s jinými sociálními
službami v rámci vaší organizace a mimo ni.
Popište mi prosím Vaši spolupráci/zkušenosti se
zdravotnickými zařízeními (popř. včetně ošetřovatelské
služby)?
Řekl/a byste, že existují nějaká omezení nebo překážky ze
strany uživatelů Vaši službu využívat? Jaké to dle Vašich
zkušeností jsou?
Existuje nějaká oblast, kde se rozchází Vaše nabídka služeb
s poptávkou ze strany Vašich uživatelů?
Čili jaké jsou případně překážky nebo omezení na Vaší
straně? (omezená kapacita, vnitřní nařízení…). Můžete
kvantifikovat, jak velké části klientů se to týká?
•

Resocializace

15 minut

Pracujete nějak s daty o uživatelích služby/služeb
nad rámec toho, co musíte povinně vykazovat? Jde
mi nyní např. o nějaké vlastní statistiky o
znevýhodněních uživatelů, efektivitě služby apod.
Pokud ano/ne, proč? Připadá/připadalo by vám to
přínosné?

Jaké byste řekl/a, že jsou hlavní bariéry v následné
resocializaci Vašich klientů, zejména v oblasti
hledání/návratu do „vlastního“ bydlení?
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Covid-19

•

Co naopak byste řekl/a, že z Vašich služeb je nejvíce
motivující a nejvíce „klienty“ posouvá kupředu?
v resocializaci? A co byste řekl/a, že je nevíce motivující
v oblasti konkrétně pro hledání/návrat do „vlastního“
bydlení?

•

Jaké jste zaznamenali změny situace bezdomovectví během
epidemie koronaviru?
o Jaký byl dopad na uživatele Vašich služeb?
o Jaký byl dopad přímo na Vaše služby?
o Změnila se nějak poptávka po Vašich službách?
Docházelo podle Vás k nějakým přesunům, případně
k uzavírání ubytoven?

•

Návrhy změny

•
•

Kdybyste měl/a navrhnout nějaké změny, které Vám
pomohly/usnadnily poskytovaní Vámi nabízených služeb,
jaké by to byly?
Jak by mohlo město Praha více podpořit vaše aktivity?

•

Chcete ještě něco k tématu dodat či vzkázat?

6. Doplnění

7. Poděkování a rozloučení

Fokusní skupina s uživatelkami služby azylového domu pro matky s dětmi v tísni
Zahájení diskuse

10 minut

a) uvítání

Představení moderátora a Medianu.

b) vysvětlení cílů
rozhovoru

Tématem našeho setkání je zmapování současné situace lidí bez
domova a jejich potřeby ve vztahu k sociálním službám.

c) pravidla
rozhovoru

•

•
•
•

Na otázky nejsou správné či špatné odpovědi, jde o osobní
postřehy, pocity, potřeby a postoje, není nutné se vzájemně
shodnout.
Účast ve výzkumu je anonymní.
Nahrávání diskuse a souhlas respondenta s nahrávkou.
Otázky
Máte nějaké otázky k průběhu rozhovoru?
k průběhu

1. Představení účastníka a informace o jeho životě
Základní informace

•

Křestní jméno (přezdívku), kolik vám je let.

•

Popište mi prosím svůj příběh, jak jste se do azylového
domu dostal/a? A jak dlouho zde jste?
Kolik dětí a jakého věku, současný/bývalý životní partner.

•

20 minut
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Rodina a případná
pomoc

•

Finanční situace

•
•
•

Hlavní problémy
a pocit bezpečí

•

Řekněte mi prosím něco o Vaší rodině, jste s někým
v kontaktu, stýkáte se? S kým? Jak byste popsala Vaše
vztahy?
Z čeho žijete? Máte nějaký příjem?
Kdy jste měl/a naposledy stabilní zaměstnání?
Máte nějaké dluhy? Vzpomenete si, čeho se týkají, tj. jak
vznikly?
Je něco, co Vás momentálně trápí? Jaké byste řekl/a, že jsou
3 Vaše nejpalčivější problémy? (spontánně)
Na jaře se Česká republika potýkala s pandemií nemoci
Covid-19. Jak jste toto období prožíval/a? Co se pro vás
změnilo? Měl/a jste obavy o své zdraví, nebo ještě z něčeho
jiného?

•

8. Vyžívané služby a zařízení
Bydlení/ubytování

•
•

Využívané služby

Překážky
a chybějící služby

•
•

•
•
•
•
•
•

25 minut
Řekněte mi něco o Vašem současném životě. Jak vypadá
Váš den?
Spokojenost se službou azylového domu, výhody a návrhy
na změny.
Využíváte nějaké sociální a další služby? Pokud ano, jaké?
KATEGORIE:
o Poradenské služby (pracovní, právnické,
psychologické…)
o Zdravotní služby
o Služby péče o děti
o Služby úřadu práce
o Jiné, jaké?
PRO KAŽDOU KATEGORII:
Jak hodnotíte tyto služby? Proč?
Které jsou pro Vás osobně nejvíce důležité? Proč?
Jak jste se o nich dozvěděl/a?
Případně proč tyto služby nevyužíváte?
Narazil/a jste na nějaké překážky, když jste chtěl/a využít jejich
služby? Jaké?

•

Stalo se, že Vás někde odmítli? Jaký byl důvod?

•

Jaké služby Vám chybí?

Zkušenosti
s hledáním práce
a bydlení

•

Hledáte nebo máte aktuálně placené zaměstnání? Rozsah
úvazku, typ smlouvy, o jakou činnost se jedná; pokud nemáte
zaměstnání – jakým způsobem hledáte?
Hledání bydlení – jaké vidíte největší překážky? Jakým
způsobem hledáte bydlen? Preferujete komerční nájemní byt,
nebo sociální byt?

Vize budoucnosti,
resocializace

•

•

•

Jak vidíte svůj život v budoucnu, třeba za dva roky? Věříte, že
se Vaše situace zlepší, zhorší nebo zůstane stejná?
Vnímáte nějaké překážky, které Vám brání na cestě k lepší
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budoucnosti nebo případnému návratu do „normálního“
života? Jaké?
A co spokojený a šťastný život? Co to pro vás znamená a co
vám k němu chybí?

•

9. Doplnění
•

Chcete ještě něco k tématu dodat či vzkázat?

10. Poděkování a rozloučení
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Zpracování Analýzy bylo financováno v rámci projektu Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015212) podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.
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