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ÚVOD 

Téma chudoby v podobě bezdomovectví jsem si zvolila z důvodu, že jsem 

sedmnáct let pracovala s těmi nejchudšími. V průběhu práce na úseku zprvu dávek 

sociální péče, které se v roce 2007 transformovaly do podoby dávek pomoci v hmotné 

nouzi, jsem se tedy řadu let setkávala s různými podobami chudoby, včetně 

bezdomovectví. Nahlédla jsem do osudu těchto chudých lidí, mohla sledovat jejich 

vývoj, prohry a naděje, mnohdy i neradostný konec jejich složitého a nešťastného 

života. Jsem přesvědčena o smyslu napsání práce na toto téma, přestože v posledních 

letech bylo o bezdomovectví vytvořeno mnoho cenných odborných publikací, ať již 

zmíním Vlastimilu a Ilju Hradeckých, Martina Rheinheimera či Marii Vágnerovou. 

K dispozici jsou i další kvalitní zdroje k tomuto tématu, např. časopisy, odborné články, 

zprávy či příručky.  

V práci se chci zaměřit na fenomén bezdomovectví z hlediska pomáhající profese 

sociálního pracovníka, nahlédnout do historie tohoto jevu, popsat jednotlivé formy 

bezdomovectví, přiblížit osobnost bezdomovce, budu hledat příčiny a zamyslím se nad 

otázkou prevence tohoto fenoménu. Přiblížím i formy pomoci a organizace, které se 

pomocí občanům bez přístřeší zabývají a v České republice již mají vybudované dobré 

jméno. Pomocí kazuistik přiblížím v praktické části absolventské práce jednotlivé osudy 

osob bez domova. Jistě využiji i dlouholeté pracovní zkušenosti a svoji práci doplním o 

příklad dobré praxe v podobě nově otevřené sociální služby Noclehárna pro muže 

v našem městě. Kapitolu o Noclehárně obohatí moje vlastní myšlenky, postřehy 

a poučení, v neposlední řadě i zážitky. 
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1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

Nabídnout komplexní pohled na život současných lidí bez domova s nahlédnutím 

do minulosti, umocněný pravdivými kazuistikami uživatelů Noclehárny pro muže. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

„Lidi dokážou sestrojit nadzvukové letouny a vypouštět rakety do vesmíru, 

identifikovat zločince z jediného vlasu anebo z nepatrného kousíčku kůže, vypěstovat 

rajče, které vydrží tři týdny v ledničce a ani trochu nesvraská, uložit do mikroskopického 

čipu miliardy dat. Dokážou taky nechat lidi umřít na ulici.“ [de VIGAN, 2011, s. 171] 

Bezdomovci jsou nejviditelnějším projevem narůstající chudoby ve společnosti. 

Stali se symbolem dnešní podoby bídy a sociálního vyloučení. Samo bezdomovectví ale 

málokoho dojímá. Lidé tento jev obecně spojují s alkoholismem a kriminalitou, 

nedostatkem sebekázně, neschopností a leností.  

Bezdomovectví není ve společnosti novým jevem, ale jevem alarmujícím pro svůj 

prudký nárůst. Je mnohem více než nedostatkem přístřeší, více než jen chudobou jako 

takovou. I chudoba má své dějiny, zákonitosti, dělení a dokonce i kulturu. 

Bezdomovectví je ale také nejméně viditelným jevem v oficiálních statistikách. 

[PAVELKOVÁ, 2007] 

V souvislosti s výkonem mého zaměstnání na úseku zprvu dávek sociální 

potřebnosti, které se posléze transformovaly do podoby dávek pomoci v hmotné 

nouzi, jsem se setkávala po řadu let z bezdomovectvím zblízka. Jako sociální pracovnice 

jsem v mnohých případech byla jediným člověkem, kterému se tito občané ještě měli 

chuť svěřit, který je vyslechl, nasměroval, popřípadě doprovodil a vytvářel tak pojítko 

mezi dvěma odlišnými světy. 
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2.1 Obraz chudoby a bezdomovectví v 15. až 19. století 

2.1.1 Rozsah chudoby 

O rozsahu chudoby a s ní spojeného bezdomovectví ve středověku nemáme 

přesné záznamy. Vymezení chudoby bylo v různých zemích i městech rozdílné 

a záznamy o pomoci chudým, almužnách a charitě byly mnohdy i záměrně ničeny, aby 

se tak zabránilo stigmatizaci a identifikaci potřebných.  

Potrava chudých byla nekvalitní a byl jí nedostatek. Skládala se především 

z černého žitného chleba, fazolí, čočky, krup, ovesné kaše a vody. Brambory, jako 

hlavní pokrm chudých, se rozšířily až v 19. století. Lidé trpěli nedostatkem vitamínů, 

byli podvyživení a v důsledku toho měli mnoho zdravotních komplikací. Umírali na 

úplavici, neštovice,  horečky a hlad. Existují záznamy, že se lidé byli nuceni za 

hladomorů živit kopřivami, do chleba se míchala tráva s kořínky, konzumovalo se 

plesnivé obilí. Charita fungovala zejména ve velkých městech a v době hladomoru 

rozdělovala mezi chudinu základní potraviny.  

Dalším z problémů bylo nedostatečné oblečení. Tuláci měli obvykle pouze to, co 

měli na sobě a mnohdy to bylo skutečně jen to nejnutnější. Oblečení sháněli většinou 

z druhé ruky. Řešením jejich situace byl přechodný pobyt ve špitálech, kde jim byla 

přidělena tzv. špitální uniforma.  

Na konci středověku docházelo postupně ke změně, která spočívala ve ztotožnění 

chudoby s tuláctvím, prostitucí, krádežemi a další kriminální činností. Tyto sociální 

deviace ovlivnily postoj společnosti k chudým.  [RHEINHEIMER, 2003]  

2.1.2 Příčiny chudoby  

V minulosti měla chudoba jinou podobu. Kdykoliv mohlo rodinu uvrhnout do 

bídy neštěstí v podobě epidemie moru, cholery, nemoci, úrazu či smrti. Epidemie byly 

vždy spojovány s chudinou a proto často vyvolávaly represivní opatření. Tuláci 

a žebráci do měst nesměli, neboť byli potenciálními nositeli epidemií. Nemoc uvrhla 

rodinu do dluhů, ze kterých se již těžko vzpamatovávala, zejména pokud šlo o nemoc 

dlouhodobého charakteru a nemocný byl živitelem rodiny. Choroby byly samozřejmě 
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mimo jiné i důsledkem nekvalitní stravy chudých, která byla jednostranná 

a nedostatečná. 

Další příčinou chudoby byl růst cen potravin v souvislosti s nárůstem počtu 

obyvatel. Lidé se hromadně stěhovali do měst a tak klesala schopnost samozásobení 

potravinami jako tomu bylo na vesnicích. Obyvatelé měst tak byli odkázaní na trh 

a zemědělství nedokázalo vyprodukovat zvýšené množství potravin. Lidé začali být 

závislí na trhu práce. S rostoucí nezaměstnaností pak narůstal počet chudých. Smrt 

jednoho či obou rodičů doléhala těžce na děti, které se tak stávaly snadnými oběťmi 

chudoby. Také rozdíly ve výdělcích v různých profesích byly jednou z příčin chudoby. 

[RHEINHEIMER, 2003]  

2.1.3 Pomoc potřebným 

Charitativní pomoc se soustřeďovala především na tzv. vlastní chudinu dle 

domovského práva. Chudí tvořili jakousi komunitu, která dostávala almužny. Ale cílem 

této pomoci nebylo pomoci žebrákům a tulákům pozvednout jejich stav, představovala 

pouze prostředek k uspokojení nejzákladnějších potřeb těch nejchudších a to jen 

v takové míře, aby nezemřeli hlady. V dobách neúrody a následného hladomoru však 

charitní pomoc slábla a davy chudiny se dávaly do pohybu. Byli pak vyháněni z jedné 

obce do druhé a v důsledku toho vznikaly nepokoje až na regionální úrovni. Pomoc 

představovaly zejména farnosti, kláštery, opatství a dvory, od 16. století byly zakládány 

městské špitály a chudobince. Chudoba jako taková se nakonec stala předmětem 

zájmu úřední moci, kdy byly zřizovány i tzv. ratejny a chudinské ústavy, zavedeno 

domovské právo, chudinské pokladny a žebrota se stala institutem. S tím však byla 

spojená i jakási hierarchie chudoby. Ti, kdo se vyhýbali práci a nebo z jiných 

zavrženíhodných důvodů za svoji chudobu nesli odpovědnost (např. prostitutky, 

povaleči, tuláci, zloději a pobudové), nebyli hodni jakékoliv pomoci ze strany 

společnosti. Stát tak postupně přebíral odpovědnost za chudé v podobě financování 

a administrace pomoci. Vznikaly také tzv. pracovní domy či špitály, ve kterých instituce 

soustřeďovaly problémovou chudinu, což tlumilo sociální napětí. Tato zařízení 

zajišťovala také jakousi disciplínu a zabraňovala ztrátě pracovních návyků, neboť chudí 

byli zařazováni do užitečných prací např. sezónního charakteru. Špitály a domy práce 
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však byly postupně odsouzeny k zániku pro svoji nákladnost. Chudina se během 

průmyslové revoluce stala potřebnou levnou pracovní sílou. Obraz chudoby se tak 

změnil z morálního na ekonomický, neboť práce za peníze byla jediným zdrojem obživy 

a kdo neměl práci, neměl ani prostředky na živobytí. Podpora nezaměstnaných ale 

představovala pouze nejnutnější pomoc, díky které byli ochráněni před strádáním. 

[RHEINHEIMER, 2003]  

2.1.4 Hierarchie chudoby 

V minulosti se chudí dali rozdělit do čtyř skupin. V první skupině se ocitli ti, kteří se 

obešli bez podpory, ale reálně jim hrozilo, že o ni budou v jakékoliv nouzové situaci 

žádat. Druhou skupinu tvořili lidé, kteří již byli odkázáni na podporu, ale jejich 

potřebnost byla vrchností uznána. Dostávali tak almužny nebo pravidelné příspěvky. 

Příslušníky třetí skupiny se stávali ti, kteří žádnou pomoc nedostávali, neboť jejich 

potřebnost vrchností uznána nebyla, přišli nakonec vlivem chudoby o přístřeší 

a skončili většinou na potulce nebo na ulici. Čtvrtou skupinu tvořili lidé, kteří se již jako 

bezdomovci narodili a byli tak spolu s příslušníky třetí skupiny zcela deklasovaní. 

Přespávali, zřejmě tak jako dnešní bezdomovci, kde se dalo - u městských bran, pod 

širým nebem, na hřbitovech, v cihelnách. [RHEINHEIMER, 2003]  

2.1.5 Pracovní příležitosti chudiny a lidí bez domova 

Migrace těchto lidí předurčovala nedostatek pracovních příležitostí. Pokud 

nějakou práci sehnali, muži se živili  jako sezónní nádeníci, pohodní, pastevci, kotláři, 

hudebníci, v zemědělství a později ve výrobě. Ti, kteří se pohybovali na cestách, to 

nedělali většinou pro své potěšení, ale z nutnosti. 

Ženy vždy tvořily větší část almužníků než muži. Některé ženy na potulce 

praktikovaly kromě šití, předení a tkaní jako zdroj obživy léčitelské umění - např. 

zaříkáváním a čarováním. Vyznaly se v lidových receptech a bylinkách, léčily 

i magickými praktikami. Z literárních děl a filmů známe čarodějnické procesy, 

zinscenované vrchností, které donucovacími prostředky vedly k přistoupení na způsob 

myšlení horní vrstvy. Na potulce bylo i mnoho židovských žen. Byly nuceny se živit jako 

podomní obchodnice, čímž v té době porušovaly zákon. Příležitostně bylo jejich 
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obživou také půjčování peněz či zastavování kradených věcí, zejména oblečení a 

nádobí. [RHEINHEIMER, 2003] 

Dalším zdrojem obživy nejchudších žen či tulaček byla prostituce. „V raném 

novověku se setkáváme v podstatě se čtyřmi typy prostitutek: s příležitostnými, které se 

prodávaly jen v obdobích nouze nebo za zvláštních okolností, s profesionálními 

prostitutkami na volné noze, jež se v určitých městských čtvrtích nabízely na ulici nebo v 

hospodách, s potulnými prostitutkami, pohybujícími se na trzích nebo za vojskem, a 

konečně s prostitutkami, působícími v soukromých nebo městských nevěstincích.“ 

[RHEINHEIMER, 2003, s. 56]  

2.1.6 Těhotenství a odložení dítěte 

Pokud žena na potulce otěhotněla, byla si vědoma, že s dítětem by tento 

způsob života vést nemohla. Proto děti narozené za takovýchto okolností byly většinou 

odkládány do nalezinců či do péče jiných osob. Péče v některých nalezincích však byla 

velmi špatná a nedostatečná a mnoho dětí zde umíralo. V těch nejchudších rodinách 

mnohdy docházelo k odložení dítěte jen na přechodnou dobu. Když trochu odrostlo a 

nevyžadovalo již stálou péči, vrátilo se zpět  k rodičům. Zabití dítěte bylo krajním 

řešením a docházelo k němu skutečně jen  výjimečně a za zvláštních okolností. 

[RHEINHEIMER, 2003] 

2.1.7 Podoby žebráctví 

Pan K. již v dětství oslepl na pravé oko, říkalo se, že příčinou byly neštovice. 

Vyučil se ale v oboru řezník a pak se jako tovaryš vydal do světa na zkušenou. Na 

vandru se panu K. stal těžký úraz, následkem kterého mu zchromla levá paže a 

nedoslýchal. A tak začala jeho profesionální žebrácká kariéra, neboť již nadále nemohl 

vykonávat své řeznické povolání. Naštěstí mu byly nápomocny cechy a bratrstva 

řemeslníků, které mu pomáhaly v nouzové situaci. Systematicky putoval od města k 

městu a dostával více, než by si vyžebral. Našel si ve společnosti svoje místo, nebyl 

bezmocnou obětí, ale aktivně jednal a prodával svoji potřebnost. Nakonec se jeho 

nevýhoda stala výhodou. 
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Mnozí žebráci, vědomi si nesmírné konkurence, neváhali pomoci si vysloveným 

podvodem. Museli být ubožejší než ostatní, aby vzbudili soucit a dostali almužnu. 

Vydávali se proto za choromyslné, za duchovní na cestách, simulovali padoucnici, 

invaliditu, ženy dokonce předstíraly těhotenství a soucit také budily, pokud držely v 

náručí kojence. Stávalo se také výjimečně, že žebráci týrali či mrzačili své děti, aby 

budili útrpnost. [RHEINHEIMER, 2003] 

Na požádání také vyprávěli své životní příběhy: „Chopil totiž vola za rohy, aby 

mohl být poražen, jeho druh ale zasadil špatnou ránu, vůl se rozzuřil, probodl mu 

rohem pravou paži, potom mu hlavou přitiskl hruď ke zdi, načež ho nabral na rohy a 

hodil za sebe, on se přitom udeřil o kámen do oka a přišel o ně.“  [RHEINHEIMER, 2003, 

s. 110] 

Žebrota se vyskytovala v mnoha podobách. Chudí prosili o jídlo či peníze po 

sousedech, příležitostné žebráky k tomuto jednání občas nutila jen neúnosná nouze. 

Profesionální  žebráci však neměli daleko ke kriminalitě a podsvětí zločinců. Lidé žebrali 

u kostelů, u městských bran, na náměstí. Malé děti musely svým rodičům pomáhat, 

neboť budily útrpnost. Skutečnost byla taková, že se samozřejmě někteří žebráci práci 

vyhýbali. Většina takto přežívajících však skutečně neměla jinou volbu, neboť sami byli 

dětmi tuláků a neměli nikdy možnost se usadit a mít svůj vlastní domov. Koncem 18. 

století hovoří hrubé odhady o podílu až 10% tuláků z veškerého obyvatelstva. 

[RHEINHEIMER, 2003]  

Zamyšlení  

„Časové nesrovnalosti budou vždycky součástí nejen společenského vývoje, ale 

také našeho individuálního vědomí. Hospodářské a sociální podmínky se neustále mění 

a lidé musejí tyto změny nejprve strávit, než na ně mohou reagovat. Každá doba tedy 

musí definovat svůj přístup k nouzi, prozkoumat staré vzory, dál je rozvíjet, překonat je 

a vytvořit nové, jež budou lépe odpovídat změněným ekonomickým, sociálním a 

kulturním podmínkám.“  [RHEINHEIMER, 2003, s. 162] 
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2.2 Fenomén bezdomovectví 

2.2.1 Definice a bližší pohled na bezdomovectví 

Abychom mohli bezdomovcům dobře porozumět, je třeba tento stav definovat 

a vysvětlit. V odborné literatuře však nenajdeme žádnou jednotnou definici 

bezdomovectví. Už z toho je patrné, jak je tento jev, stav, fenomén či chceme-li způsob 

života proměnlivý, špatně zachytitelný a uchopitelný. Má také mnoho hledisek. 

[PAVELKOVÁ, 2007] 

„Bezdomovectví je výsledkem generalizovaného psychosociálního selhání 

spojeného se ztrátou komplexu běžných rolí.“ [VÁGNEROVÁ, 2008, s. 756] Bezdomovec 

může mít trvalý pobyt na ohlašovně příslušného úřadu a nebo má pouze fiktivní adresu 

trvalého pobytu v místě, kde se dlouhá léta nemůže nebo nechce zdržovat, neboť ve 

skutečnosti je z různých důvodů osobou bez přístřeší. „Bezdomovectví označuje situaci 

bezprostřední nouze, v níž se ocitá člověk bez trvalého domova.“ [MATOUŠEK, 2005, s. 

316] Obecně lze říci, že bezdomovec je člověk, který nemá domov, nezdržuje se ve 

svém trvalém bydlišti. Z hlediska práva nemá státní příslušnost, neboť pozbyl občanství 

jednoho státu a ještě nepřijal občanství státu druhého. Z hlediska zákona o hmotné 

nouzi se jedná o osobu bez přístřeší. [Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi] 

Mnoho řádných občanů preferuje v diskusi na toto téma názor, že 

bezdomovectví je životní krédo, styl života, který si bezdomovci sami zvolili a nechtějí 

jej měnit. Je viděno jako únik od práce, povinností, starostí, dluhů a exekutorů. 

Bezdomovci jsou vnímáni  veřejností vesměs jako alkoholici a narkomani, válející se po 

trávníku, na lavičkách před supermarkety a na nádražích, jako šiřitelé zápachu v 

tramvajích a metru. Ve skutečnosti jen v málo případech jde o svobodnou volbu tohoto 

stylu života. [VÁGNEROVÁ, 2008] 

Většinou je bezdomovectví výsledkem procesu postupného sociálního propadu, 

spojeného se ztrátou běžných životních rolí v životě člověka a jeho následné rezignace 

na tuto situaci. Jedinec například ztratil zaměstnání, poté postupně další širší sociální 

vazby - s příbuznými a známými, až zůstal sám a naprosto sociálně vyloučen na okraji 

společnosti. Bezdomovci se stávají častěji muži než ženy, v posledních letech však 
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počet  žen - bezdomovkyň narůstá. Občané bez přístřeší se stahují zejména do velkých 

měst, kde se vyskytuje značný počet lidí, neboť tam je také větší naděje na vyžebrání 

potřebných peněžních prostředků na přilepšenou. 

Bezdomovectví je nejhorší forma sociálního vyloučení. Je to výstižný pojem, který 

je veřejnosti známý jako stigmatizující, vzbuzující negativní emoce a těžko přijatelný. 

Tito lidé skutečně nocují v kanálech, podchodech, stanech, opuštěných garážích a 

vlastnoručně zbudovaných zemljankách. Nesporně má slovo „bezdomovec“ pejorativní 

zabarvení, na druhou stranu je užívané širokou veřejností. Právě pro veřejnost je třeba 

toto slovo rehabilitovat. Bezdomovectví je třeba začít chápat v širším pojetí, aby mohly 

být přijaty postupy, které povedou k cestě ven. [MAREŠ, 1999] 

2.2.2 Osobnost bezdomovce 

Pod pojmem bezdomovec si můžeme představit kohokoliv. Není definováno, z 

jaké sociální vrstvy se stávají bezdomovci, neboť vymezit okruh osob vyloučených ze 

společnosti a ohrožených bezdomovectvím není vůbec jednoduché. S těmito problémy 

se potýkají i ekonomicky vyspělejší země, jako je Francie, Německo, Holandsko. Také 

není možné nikdy s jistotou říci, že tomu nebo onomu člověku se to stát nemůže. Vždyť 

v dnešní době stačí jediný chybný krok, sociální událost, na kterou nejsme připraveni - 

ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, neschopnost splácet půjčky... [www.ok.cz, 1] 

Když se zamyslíme nad životním stylem bezdomovců, uvědomíme si, že je 

maximálně zjednodušený. V podstatě jde říci, že jde o pouhé přežívání ze dne na den, 

tzv. vegetování bez motivace, bez naděje na změnu. Kdyby měli dodržovat nějaký řád či 

režim, musel by existovat někdo, kdo ho vytvoří a bude na něm ve velmi zjednodušené 

formě trvat. [VÁGNEROVÁ, 2008] 

Ruku v ruce s propadem člověka na sociální dno společnosti jde také 

konzumace alkoholu či drogová závislost. Velkým problémem bývá pro bezdomovce 

orientace v běžném životě. Chybí jim vůle a motivace, proto si nedokážou sami bez 

pomoci druhého člověka dojít na úřad a požádat si o potřebné osobní doklady, které 

ztratili nebo jim byly odcizeny na ulici. Nejsou schopni požádat si o sociální dávky, ač na 

ně mají oprávněný nárok, je pro ně problém požádat si dokonce i o důchod, který jim 

za odpracované roky náleží. Nemluvě o tom, že je zcela běžné, když řadu let nebyli u 
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žádného praktického lékaře, neboť ten jejich už dávno neordinuje nebo dokonce 

nežije. Jejich jednání je tedy vesměs obrannou strategií, protože oni problém neřeší, 

ale pouze omezují jeho negativní následky. Jsou typičtí, zvláště pokud jde o osoby takto 

žijící řadu let, svou rezignací a apatií ke všemu. [VÁGNEROVÁ, 2008] 

„Nedělám nic, když potřebuju, tak si vysomruju trochu jídla nebo peněz, když 

chci spát, tak spím.“ [VÁGNEROVÁ, 2008, s. 751] Bezdomovci už nestojí o žádné nové 

zkušenosti, nemají pro ně už žádný smysl, je to jen další zbytečná obtíž. Nejvíce ale trpí 

citovým strádáním. Můj dlouholetý klient, žijící 8 let na ulici, mi nejednou opakoval: 

„Pani sociální, nemyslete si, na ulici nenajdete žádnýho vopravdovýho kamaráda, tam 

je každej jenom sám za sebe a kdo nezažil, neuvěří.“ Já mu věřím. Citové vnímání 

bezdomovců, zvláště dlouholetých, je otupělé, někdy až vyhaslé, mívají často deprese, 

jednají a chovají se hostilně. Je to jejich způsob obrany a není divu. Většinou nemají 

žádné spolehlivé a stálé citové vazby, pouta s rodinami a známými jsou u nich dávno 

zpřetrhána. Pokud dojde k úplnému vyhasnutí citové potřeby, objevuje se u nich někdy 

jako obranná reakce obecná idealizace minulosti ve smyslu bájné lhavosti. Sní a vypráví 

o tom, co velmi pravděpodobně ve svém životě nikdy nezažili a neměli. Bezdomovci 

často mívají vedle sebe zvířata - nejtypičtější jsou psi, kteří jsou jejich nerozlučnými 

společníky po řadu let. Pes se bez problémů přizpůsobí životnímu stylu svého pána - 

nekritizuje, projevuje mu přízeň a poskytuje mu tak vše, co mu přestali poskytovat 

vlivem jeho životních událostí lidé. Neznamená to ale, že se tito lidé vždy chovají ke 

svým zvířatům tak, jak si zaslouží - někteří si na nich vybíjí svůj vztek a agresi, bijí je, 

týrají. Jiní se o ně dokážou vzorně postarat a raději nakrmí z almužny svého psa než 

sebe. [VÁGNEROVÁ, 2008] 

V jejich životě není místo pro sebeúctu, seberealizaci a sebevědomí. Tyto 

potřeby bývají potlačeny nebo úplně schází. Zatímco zdravě sebevědomý jedinec před 

sebou vidí otevřenou budoucnost, osobnost bezdomovce je takovým způsobem 

narušena, že o budoucnosti vůbec neuvažuje. Neplánuje, žije pouze přítomností, nemá 

naději na lepší, jiný život, není schopen ho řešit jiným způsobem. „Teď žiju tak, že 

večery trávím v hospodě, když zavřou, nasednu do tramvaje a můžu chvíli spát.“  

[VÁGNEROVÁ, 2008, s. 752]  
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Pokud se zeptáte bezdomovce na to, jak hodnotí svůj život, nejpravděpodobněji 

uslyšíte odpověď s negativním obsahem. Přijali negativní pojetí a obraz sebe samého a 

s tím spojenou rezignaci na lepší budoucnost. Někdy za své selhání viní systém, rodiče, 

zaměstnavatele nebo třeba manželku. Takovouto interpretací si udržují pro ně 

přijatelnou formou zbývající sebeúctu. [VÁGNEROVÁ, 2008] 

Zatímco v Evropské unii je většina bezdomovců mladšího věku, v České 

republice zatím převažuje spíše střední a starší věková skupina. Narůstá počet starých 

lidí, kteří jsou vyhánění novými majiteli z bytů a podnájmů. Zejména v posledních 

letech však prudce stoupá počet mladých lidí na ulici. Sociálně vyloučenými se stávají 

následkem počínající kriminální kariéry, problémů v rodině, útěků z domova, 

nezaměstnaností, opuštěním různých ústavů a dětských domovů. [www.ok.cz, 1]  

Sociální vztahy bezdomovců jsou na nízké úrovni. Jsou nepopiratelně závislí na 

společnosti, institucích, charitě, neziskových organizacích. Nejsou schopni se o sebe 

normálním způsobem postarat. Nemají k sobě zodpovědnost. Nakonec se celkový 

propad na sociální dno zákonitě projeví i tím, že přestanou dbát o svůj zevnějšek. Chodí 

špinaví, nemyjí se, nemění si oblečení, nemají zájem o nic a nakonec už ani o to, jak 

vypadají, kde a v čem se pohybují, sedí a leží. 

Vztahy lidí bez domova s ostatními lidmi jsou velmi složité a zejména omezené. 

Bezdomovectví představuje nejhorší formu sociální izolace. Stýkají se v podstatě pouze 

s lidmi na jejich úrovni nebo žijícími obdobným způsobem života, který je spojuje. 

Neznají hlubší a trvalejší vztahy, většinou jde o náhodné nebo účelové známosti, z 

nichž vznikají tzv. subkultury. V podstatě jde o to, že v této subkultuře spolu lidé sdílejí 

nějakou roli či situaci, která je spojuje. Neznamená to ale, že by k sobě byli ohleduplní, 

mohli mít důvěru či nějakou jistotu. Bezdomovci bývají vlivem negativních událostí ve 

svém životě citově oploštělí a dokážou projevit agresi a bezohlednost i sami k sobě.  

Vědí také, že jsou negativně přijímáni společností. Jejich projevem proto může být buď  

submise a bezmoc či naopak agrese, obrana a požadavky. „Oni mají dost, tak mohou či 

musí dát.“  [VÁGNEROVÁ, 2008, s. 754]  

Pro bezdomovce je typické odmítání norem a hodnot většinové společnosti. Jde 

o osoby s nestandardním chováním. Nedokážou se řídit podle pravidel, které buď 

nejsou schopni pochopit a nebo prostě nechtějí, protože pro ně nemají význam. Žijí 
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alternativním způsobem života, někdy až asociálním. Mnohdy mají nepřijatelné 

chování a to má za následek další sociální propad a odmítání. „Co mi umřela matka 

před šesti lety - to byl můj anděl strážný, s otcem jsem měl neshody, a tak jsem mu 

přestal platit, a on mi zavřel vodu a elektřinu. Tak jsem se rozhod, že budu žít na 

nádraží.“  [VÁGNEROVÁ, 2008, s. 754] 

2.2.3 Příčiny bezdomovectví 

Před rokem 1989 se bezdomovectví nepřipouštělo. Po revoluci došlo k 

obrovským změnám. Byla zrušena povinnost pracovat a zdržovat se ve svém bydlišti. V 

důsledku restitucí docházelo k rušení podniků, závodů, družstev a vlivem toho také k 

masivnímu rušení podnikových ubytoven a nocleháren, mnoho lidí tak přišlo postupně 

o práci i o střechu nad hlavou. Po rozsáhlé amnestii v roce 1990, která nebyla 

připravena na důsledky, se mnoho propuštěných občanů nemělo kam vrátit. Po 

revoluci se také setkáváme s velkým nárůstem migrantů do České republiky, zejména z 

Rumunska a Ukrajiny, kteří zde ale neměli zajištěné bydlení.   

 V České republice je bohužel bezdomovectví vnímáno stále jako selhání 

jednotlivce. Lidé zapomínají, že v dnešní době stačí několik málo špatných životních 

rozhodnutí a v podobné životní situaci se může ocitnout každý z nás. V posledních 

letech se setkáváme s obrovským nárůstem bezdomovectví vlivem ekonomických 

faktorů a nezaměstnanosti. Působí zde ale celá řada dalších vlivů, které se vzájemně 

prolínají. Mezi ekonomické příčiny patří bezesporu v první řadě  ztráta zaměstnání, 

neschopnost hradit nájemné, splácet půjčky, dluhy. Dalšími významnými faktory příčin 

bezdomovectví je růst míry sociálního stresu - rozpad rodiny, neuspořádané vztahy v 

rodinách, negativní zdravotní stav, drogová, alkoholová závislost, domácí násilí, 

kriminalita, gamblerství. Sociální problémy,  jakými jsou např.  propuštění z výkonu 

trestu, odchod z dětského domova a propuštění z výchovného ústavu bez následného 

zajištění bydlení, se taktéž významnou mírou podílejí na nárůstu počtu občanů bez 

domova. [HRADEČTÍ, 1996] 

Prvotní příčinu ale hledejme v dětství a v rodině. Lidé, u kterých je zvýšené 

riziko potenciálního bezdomovectví, bývají sociálně, psychicky i somaticky 

handicapováni. [VÁGNEROVÁ, 2008] 
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Východiskem k bezdomovectví bývá původní dysfunkční, neúplná nebo 

deformovaná rodina. Někdy primární rodina vůbec neexistuje. Jak může v životě obstát 

dítě, které si v původní rodině neosvojí základní potřeby a normy, jakými jsou láska, 

objetí, důvěra, bezpečí, zájem rodičů, hygienické návyky, pravidelná příprava do školy, 

ekonomické a bytové zázemí... Jakou startovací čáru má dítě, které již od svého 

narození žije se svou matkou v azylových domech a po ubytovnách. Pokud jsou děti 

vystaveny nezájmu, týrání, sexuálnímu zneužívání a jiným patologickým jevům, jsou z 

takovéto dysfunkční rodiny odebrány a umístěny buď v kojeneckém ústavu, dětském 

domově, diagnostickém či výchovném ústavu. Nebo z takové rodiny samy utíkají a 

toulají se již od dětství. [VÁGNEROVÁ, 2008] 

Odtud je již jen krůček k sociálnímu propadu a bezdomovectví. Je totiž zcela 

běžné, že  po ukončení pobytu v ústavech tyto děti nemají zajištěné další bydlení. Navíc  

je prokázané, že ústavní výchova eliminuje  standardní návyky a chování a podporuje 

vznik problémových, patologických projevů. Mnoho bezdomovců má tudíž za sebou 

pobyt v dětském domově, ústavní výchovu, výkon trestu a psychiatrické léčení v 

ústavní formě.  „Co se týkalo toho, že jsem takhle spadnul, tak to je proto, že jsem se 

před dvěma měsícema vrátil z kriminálu po třech rokách a tam jsem během dvou roků 

prodělal tři infarkty. Teďko nemůžu sehnat práci ani bydlení.“ [VÁGNEROVÁ, 2008, s. 

749].  

V dětství o ně nikdo neprojevoval zájem, jak by po nich mohly chtít jejich děti, 

aby o ně s láskou pečovali. I když tedy rodinu z různých důvodů založí, protože nejsou 

schopni plnit požadavky soužití, dříve nebo později se jim rozpadá. Příčinou bývají 

vrozené dispozice, ale právě také získané problémy z dysfunkční rodiny či ústavní 

výchovy.  

Mezi bezdomovci najdeme i poměrně vysoké procento lidí s mentální retardací, 

poruchou osobnosti či s duševním onemocněním, kteří se po propuštění z 

psychiatrického ústavního léčení nebyli schopni začlenit do normálního života. 

Nemohou splnit podmínky společenské adaptace, není pro ně prioritou placení 

nájemného, pořádek na chodbě, čisté oblečení. Velmi často také mají vypěstovanou 

závislost na alkoholu či lécích. 
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Znevýhodnění, nakonec vedoucí až k bezdomovectví, se může projevit již v 

dětství, jindy vyjde navenek až v životní situaci, kterou tito lidé nezvládnou. Takovou 

situací může být jakákoliv, i navenek zprvu pozitivní sociální událost, jakou je např. 

narození dítěte či sňatek. Mnohem častěji se však jedná o negativní události, jako  

ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, alkoholová a drogová závislost, rozpad rodiny či 

výkon trestu. Pokud by tito lidé v tu dobu získali či měli potřebnou životní oporu, dalo 

by se u nich bezdomovectví předejít. Člověk nejprve ztrácí podporu rodiny, poté přátel 

a nakonec zůstává sám, izolován, odkázán na institucionální pomoc, kterou mnohdy 

ani nevyužívá. 

Příčiny bezdomovectví lze rozdělit na objektivní a subjektivní. Mezi objektivní 

příčiny můžeme zařadit  např. bytovou politiku, sociální politiku, postoj státu vůči 

minoritám, atd. Subjektivní příčiny pak zahrnují celkovou situaci člověka jako jedince s 

jeho osobní, vztahovou, materiální, institucionální, psychickou a sociální výbavou. 

[VÁGNEROVÁ, 2008] 

2.2.4 Postoj společnosti  

Jsou lidé, kteří s bezdomovci soucítí, na druhou stranu je ovšem více těch, kteří 

jimi opovrhují. Odmítání, odpor, opotřebování soucitu, ztráta trpělivosti s těmito lidmi. 

Bezdomovci jsou veřejností považováni za rostoucí sociální problém. V České republice 

a její novodobé historii nemáme s bezdomovectvím mnohaletou zkušenost. Že 

budeme bojovat s chudobou v podobě bezdomovectví, s tím společnost po sametové 

revoluci v roce 1989 nepočítala. Všichni byli přesvědčeni, že lidí pod hranicí životního 

minima bude ubývat automaticky. O jak velký omyl šlo, jsme se přesvědčili již 

počátkem devadesátých let. 

Rok 2010 byl Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.  

Proběhl v duchu snahy o změnu náhledu na danou problematiku, o změnu stereotypů, 

o zohlednění různých aspektů chudoby. Bylo stanoveno pět priorit Národního 

programu Evropského roku jako konkrétních návodů na řešení problémů. První 

prioritou bylo řešení předluženosti, druhá se pak týkala přístupu na trh práce osobám 

tomuto trhu vzdáleným (s nízkou kvalifikací, diskriminovanými, neschopnými 

orientace, sociálně znevýhodněným, apod.). Třetí priorita se zabývala aktivizací územní 
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veřejné správy  při tvorbě a hodnocení regionálních a místních akčních plánů v boji 

proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Jako čtvrtá priorita byla stanoveno zvýšení 

úrovně vzdělanosti. Poslední, pátá priorita se týkala přímo bezdomovectví, jeho řešení 

a podpory přiměřeného bydlení. [www.ey2010.cz, 2] 

Bezdomovectví je společenský problém. Aby se mohl začít řešit, je třeba jej dobře 

poznat. Může pak být posuzováno, ale raději ve svých příčinách než v důsledcích a 

raději v prevenci před ním než v jeho represi. Pak je možné doufat a věřit v to, že 

společnost k němu postupně změní svůj zatím veskrze negativní postoj. [MAREŠ, 1999] 

2.2.5 Formy bezdomovectví 

Zjevné bezdomovectví je nejviditelnější bezdomoveckou formou či skupinou. 

Do této skupiny patří všichni ti, které vídáme u supermarketů, na lavičkách, na 

nádražích a v prostředcích MHD, zájemci o zimní noclehárny, charitní noclehárny či 

azylové domy. Jejich zoufalá situace souvisí s naprostým nedostatkem peněžních 

prostředků a příležitostí a může být pro ně natrvalo determinující. Jaký je jejich všední 

den ? Pokud najdou nocleh v noclehárně, jsou brzy ráno nuceni ji opustit. Nemají kam 

jinam jít, obvykle se tedy uchylují do nádražních budov, před obchody, do nákupních 

center, kde bezradně a bezcílně bloudí. Jsou nuceni opatřit si něco k snědku, někdo z 

nich si občas dojde „na charitu“ pro čisté oblečení. Každý den je stejný a velmi pomalu 

utíká. Nádraží byla vždy centrem nejnuznější populace i přes svou nebezpečnost a 

ilegalitu. Proto je většina sociálních služeb umístěna v jejich blízkosti. [PAVELKOVÁ, 

2007] 

Skupina skrytých bezdomovců je o mnoho početnější než bezdomovci zjevní. 

Jsou to taktéž lidé bez přístřeší, ale z nějakého důvodu nevyhledávají sociální služby, 

pomoc ani charitativní organizace. Počet těchto osob stoupá hlavně v oblastech, které 

se potýkají s nedostatkem sociálních služeb. Jejich život je poutí od města k městu, od 

noclehu k noclehu. Jsou ochotni a nuceni bydlet ve starých autech, sklepích, 

kontejnerech. V dobách nejvyšší nouze a především v zimním období se objevují 

vesměs tam, kam míří bezdomovci zjevní, neboť jsou nuceni vyhledat alespoň na 

krátké období pomoc. Ne každá noclehárna či ubytovna je však přijme, záleží na tom, 
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na jakou cílovou skupinu je nastavená. Přecházejí tak z jednoho místa na druhé, jejich 

ubytování je vždy nejisté a přechodné.  

Třetí formu bezdomovectví tvoří potenciální bezdomovci. Jejich potřeby jsou 

úřadům známé jen částečně a nebo vůbec. Většinou žijí v potížích osobního 

charakteru, závadných bytech,  těžkých životních podmínkách a rodinných problémech. 

Do této skupiny jsou zařazeni i ti, kteří již čekají na propuštění z ústavu, výkonu trestu, 

psychiatrické léčebny či opouštějí dětský domov. Patří sem i migranti a exilanti. 

[VÁGNEROVÁ, 2008] 

2.2.6 Bezdomovectví u žen 

Ženy - bezdomovkyně jsou vydány napospas obrovskému riziku. Stále více mladých 

dívek, které opouštějí dětské domovy a ústavy, se objevuje na ulici. Záhy si u nich ulice 

vybere krutou daň v podobě potratů, těhotenství, porodů, následného opuštění dítěte 

a návratu zpět na ulici. Tyto dívky přežívají v každodenní nejistotě, střídají partnery, 

party, skupiny. Pocházejí v naprosté většině z té nejvíce znevýhodněné vrstvy, nemají 

vzdělání a často mají podlomené psychické i fyzické zdraví. U žen převažuje latentní 

forma bezdomovectví. Pokud mají u sebe své děti a nechtějí o ně přijít, vyhýbají se co 

nejvíce zjevnému bezdomovectví. Společnost hledí na ženy postižené bezdomovectvím 

více nepřátelsky než na muže. U takto žijících žen můžeme zaznamenat více sebekázně 

a adaptability, zároveň však bývají plaché, bázlivé a nesmělé. Co je však oběma 

pohlavím na ulici společné, je víra v neúspěch, neschopnost udržet pozornost a 

uzavřenost do sebe [VÁGNEROVÁ, 2008]. Ženy i muži následkem požívání alkoholu a 

drog prožívají pocit hostility, hrubnou a nevyhnutelně přicházejí do stavu naprosté 

tělesné i psychické zchátralosti a vyčerpanosti. „Pití ničí sice život, usnadňuje však 

přežití právě tento den.“  [HRADEČTÍ, 1996, s. 64]  

2.2.7 Bezdomovecké pasti 

Není možné opomenout otázku bezdomoveckých pastí, kterými jsou zejména 

kriminalita, finanční a zdravotní past, dále alkoholová a drogová závislost. 

Pokud se jedná o kriminalitu, má bezesporu největší dopad na fenomén 

bezdomovectví. Její účinek je hrozivý. Mnozí bezdomovci mají za sebou kriminální 
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zkušenosti, ale řízení a organizace větších kriminálních akcí či podílu na organizovaném 

zločinu nejsou pro svůj styl života schopni. Mají podíl spíše na páchání drobné 

majetkové trestné činnosti. Těchto trestných činů se dopouštějí příležitostně či z 

důvodu nouze.  

Za zamyšlení stojí smutný fakt, že v posledních letech se bezdomovci několikrát 

stali oběťmi brutálně spáchaných násilných trestných činů ze strany majoritní 

společnosti. 

Bezdomovci žijí kulturou bídy. Pití a drogy jim usnadňují život, společensky je 

sice omezuje, ale alespoň na chvíli je ponoří do jiného, přijatelnějšího světa. Alkoholiky 

najdeme spíše mezi staršími lidmi bez domova, přicházející toxikomani jsou zpravidla o 

jednu generaci mladší. Na nádražích a v parcích najdeme zpustlé opilé bezdomovce i 

čichače toluenu či konzumenty drog, jako je domácí pervitin, braun, marihuana. Není 

výjimkou, že takto žijící lidé pijí běžně Iron, Okenu, čichají ředidlo. Každá euforie je 

zpestřením a je tedy z jejich hlediska dobrá.  

Zdravotní stav bezdomovců je ubohý, oslabený a chatrný, neboť  nemohou 

dodržovat základní životosprávu ani hygienu. Na jejich zdraví působí škodlivé vlivy. K 

lékaři ve většině případů nechodí vůbec. Často se stává, že jméno svého praktického 

lékaře už zapomněli, neví ani u které zdravotní pojišťovny jsou pojištěni a zdravotní 

pojištění neplatí, neboť nemají z čeho. Když už se pro svůj kritický zdravotní stav 

dostanou do zdravotnického zařízení, dle Listiny základních práv a svobod jsou ošetřeni 

a zaléčeni, ale v co nejkratší možné době putují zpět na ulici, bez možnosti doléčení. 

Trpí často  různými infekčními nemocemi, jako je tuberkulóza, MRSA. Běžně se u nich 

vyskytují chronické záněty močového ústrojí z permanentního nastydnutí, záněty 

ledvin, následkem čehož neudrží moč a trpí inkontinencí. Bylo by velmi vhodné zřídit v 

nemocnicích zvláštní oddělení, sloužící k doléčení pacientů bez domova. 

Finanční past se netýká pouze bezdomovců, neboť nelegální prací se v dnešní době 

živí mnoho dalších lidí. V případě onemocnění se pak ocitají bez prostředků. V lepším 

případě se jedná o dohodu o provedení práce, která má nastavené nevyhovující 

podmínky. Bez finančních prostředků nelze uspokojovat základní životní potřeby, 

přitom právě uspokojení těchto potřeb je základním předpokladem k důstojnému žití. 

Pokud žije člověk na ulici, těžko si ve svém stavu najde a udrží vhodné zaměstnání. 
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Nelegální práce se nezapočítává do odpracovaných let pro nárok na důchod. Lidé na 

ulici dlouhodobě nehradí zdravotní pojištění, v důsledku čehož jim narůstají dluhy. A 

naopak, dluhová past je jedním z důvodů propadu na úplné sociální dno, jednou z 

příčin života na ulici. [www.ok.cz, 1] 

2.2.8 Prevence 

„Mně je z toho hrozně, mně se to příčí, ten pohled na ně je hnusný. Možná si za 

to můžou sami, protože tady musí být něco, proč jsou na ulici, někde museli bydlet a 

pracovat, něco se jim stalo.“  [VÁGNEROVÁ, 2008, s. 755] Fungování primární rodiny - 

to je základní preventivní opatření proti pozdějšímu uvíznutí v bezdomovecké pasti. 

Funkční rodina má zásadní vliv na děti. Slabým rodinám je možno pomoci kvalitní 

sociální prací, osvětou, vzděláváním. 

 Důležitá je prevence tohoto jevu u dětí a mladistvých. Nabídnout jim 

smysluplné trávení volného času, podporovat je zejména ve vzdělání, zdravém 

životním stylu, sportu, koníčcích a tím u nich eliminovat vliv patologických jevů na 

minimum. Nedopustit tedy, aby se děti a mladí lidé, zejména z problematických rodin a 

lokalit, bezcílně potulovali městem, bez motivace a zájmu. Vytvářet a podporovat 

navazující bydlení pro děti a mladistvé, kteří jsou z různých důvodů v ústavní výchově, 

aby se posléze dokázali orientovat na trhu práce a v životě vůbec.  

Zaměřit se na nalezení a udržení zaměstnání, neboť nezaměstnanost je příčinou 

i následkem bezdomovectví. Jako další preventivní opatření lze spatřit v nabídce 

širokého spektra sociálních služeb pro zdravotně postižené občany. Velmi významnou 

prevencí je podpora všech věkových skupin občanů ve finanční gramotnosti, jako 

prostředku proti dluhovým pastím. 

Pokud ještě člověk neztratil střechu nad hlavou, má zde opět velký význam sociální 

práce a poradenství. Pokud bude znát svá práva a nároky, ale bude také plnit svoje 

povinnosti, je zde velká šance, že v životě obstojí. 

Prevence je nejméně nákladným prostředkem řešení sociálních událostí v lidském 

životě. Ne vždy se však podaří předejít pádu na dno. Pomoci je třeba vždy a posila 

naděje má pro tyto lidi zásadní význam. [www.ohodnotach.cz, 3] 
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2.2.9 Formy pomoci 

Zatímco v prvních letech po sametové revoluci byla pomoc bezdomovcům 

aktivitou pouze několika nadšených a zapálených jedinců, v posledních letech je tento 

systém  v České republice dobře zabezpečen. Fungují zde sociální služby, jako 

především noclehárny, azylové domy, domy na půl cesty a nízkoprahová centra.  Třeba 

je také podporovat formu chráněného bydlení, která v České republice zatím není příliš 

rozvinutá.  

Každý člověk má své fyziologické potřeby a těmi jsou především jídlo, pití, 

potřeba spánku, zajištění hygieny, ošacení a obutí.  Lidé bez domova jsou ve většině 

případů nemocní, otupělí, unavení a osamělí. Co je horšího, než zažívat každý den 

stejné trápení, v zimě se nemít kde ohřát, nemít kam složit hlavu. Cílem základní 

sociální pomoci je zejména zajištění přespání, základní hygieny, teplého jídla a čistého 

oblečení. K tomu slouží azylové domy a ubytovny pro bezdomovce. Někteří jedinci však 

nejsou schopni splnit podmínky těchto zařízení - totiž přijít včas a střízliví, proto jsou 

jim nedostupné. Jiní o ně nemají zájem. Přesto by společnost měla nabídnout 

pomocnou ruku. [HRADEČTÍ, 1996] 

Nezřídka se na sociálním odboru objeví zjevný bezdomovec bez dokladů. Neměl 

by být pro pracovníky úřadu problém se takového člověka ujmout. Ano, páchne, je 

špinavý, ale už jen ta skutečnost, že sem přišel, stojí za jeho pochvalu a nabídku 

pomoci. Na úřadě je možné vyřídit mu kopii rodného listu pro úřední účely, následně 

občanský průkaz. Pak je možné jeho zaevidování na úřadu práce. Předtím však již na 

úřadu práce může žádat nejprve o mimořádnou okamžitou pomoc ze systému dávek 

pomoci v hmotné nouzi a po svém zaevidování na úřadu práce jako uchazeč o 

zaměstnání také o příspěvek na živobytí. Po zajištění ubytování, např. na ubytovně, mu 

ze stejného systému může být vyplácen doplatek na bydlení.  Se sociálním 

pracovníkem v rámci sociálního poradenství a sociální práce může tento člověk vyřešit i 

registraci u praktického lékaře, možnost získání ošacení z charity, apod. [Zákon č. 

110/2006, o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 

111/2006, o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů]   
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Ne však každý člověk, žijící na ulici, dokáže vyvinout takovou aktivitu a 

spolupracovat. Čím déle tímto způsobem života žije, tím menší je naděje na jeho 

resocializaci. Bylo by ideální soustředit komplexní pomoc bezdomovcům do jednoho 

místa. [www.ohodnotach.cz, 3] 

Noclehárny slouží zejména v zimních měsících jako nabídka bezprostřední 

pomoci před umrznutím. Lidé mají možnost strávit noc v teple, na čistém lůžku a 

provést zde osobní hygienu. V některých noclehárnách funguje i sociální šatník a 

základní potravinový servis. Jsou to nízkoprahová centra sloužící k prvnímu kontaktu v 

krizových situacích a cena za přenocování je symbolická - do 40,- Kč za noc. Platí zde 

pevný řád odchodů a příchodů, samozřejmý je zákaz konzumace alkoholu a drog.  

Azylové domy jsou zařízení, poskytující ubytování a sociální služby na 

přechodnou dobu, většinou na dobu až jednoho roku, s možností prodloužení smlouvy 

o ubytování. Jsou určená lidem v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení. 

Poskytují se zde komplexní služby, s cílem zpětného získání nezávislosti. Pracovníci 

azylových domů pomáhají pomocí individuálního plánu klientům uplatňovat jejich 

práva, doprovázejí je na úřady, k potenciálním zaměstnavatelům, pořádají pro ně 

tematické přednášky a kulturní akce. Ubytovací podmínky jsou zde většinou v podobě 

samostatných pokojů se společnou kuchyňkou, poplatky za ubytování zůstávají 

víceméně symbolické - okolo 60,- Kč za noc. I tady platí pevný řád. 

Ubytovny jsou ve výčtu ubytovacích zařízení na nejvyšším místě. Jsou určeny 

pro osoby s pracovními návyky, resocializované, schopné dodržovat řád a plnit si 

samostatně své povinnosti. Předpokládá se, že zde ubytovaní pracují, či si práci 

intenzivně hledají za pomoci úřadu práce a svého vlastního přičinění. Cena za noc se 

pohybuje od 150,- Kč výše.  

Podobně jako ubytovny fungují i domy na půl cesty, které jsou určené především 

pro cílovou skupinu mladých lidí, opouštějící dětské domovy, výchovné ústavy, vracející 

se z výkonu trestu, komunity, léčebny návykových závislostí, apod. Funguje zde sociální 

poradenství a navazující sociální služby. [www.ok.cz, 1]  
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2.2.10 Organizace 

Většina organizací, zabývajících se pomocí občanům bez domova funguje v 

duchu křesťanských principů. 

Naděje je občanské sdružení, které vzniklo spontánně již v 1990, kdy se na 

našem území objevili rumunští uprchlíci. Záměrem Naděje byla integrace uprchlíků do 

společnosti. Nyní je jejím integračním programem zejména pomoc bezdomovcům s 

uplatněním vícestupňové struktury, neboť brzy začali mezi klienty převažovat 

českoslovenští občané, kteří přišli o domov, či byli propuštěni z výkonu trestu.  

Program je určen pro ty, kteří pomoc potřebují, jsou ji ochotni přijmout a jsou schopni 

a ochotni se podřídit integračnímu programu od nultého do třetího stupně. Nultý 

stupeň je krizové centrum s psychoterapií a možností uspokojení základních životních 

potřeb, je bezplatný. Ostatní stupně jsou založeny na azylovém bydlení různého typu a 

navazující nabídkou služeb různého charakteru.  

Na podobné bázi jako Naděje funguje i další organizace a tou je Armáda spásy. 

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem zdravotnických a 

sociálních služeb u nás.  Jedná se o neziskovou humanitární organizaci, jejíž hlavní 

náplní je humanitární pomoc a dobročinné programy nejen pro potřebné občany v 

České republice, ale i v zahraničí. Provozuje v rámci své činnosti nízkoprahová centra, 

streetwork, azylové domy, denní a kontaktní centra pro bezdomovce, noclehárny, 

chráněné bydlení a domy na půl cesty. Další známé organizace pracující pro 

bezdomovce jsou např. občanské sdružení Emauzy České republiky, Člověk v tísni a 

Diakonie ČCE. Všechny zmíněné organizace se těší výtečné pověsti, pracují adresně, s 

individuálním přístupem ke každému klientovi. Jejich financování je vícesložkové - 

jednak ze státního rozpočtu ve formě grantů a na základě žádostí, dále z vlastní 

činnosti, z příspěvků a darů. [www.ok.cz, 1] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části absolventské práce představuji kazuistiky jednotlivých klientů z 

mé dlouholeté praxe sociální pracovnice. Všichni klienti, jejichž životní příběh jsem se 

rozhodla přiblížit, byli s formou prezentace seznámeni a dali mi k tomu svůj souhlas. 

Jejich jména jsou změněna.  

3.1 Žijící legenda 

První kazuistika představuje pana Františka. Jde o člověka s mnohaletou těžkou 

kombinovanou drogovou a alkoholovou závislostí, okolím vnímaného jako ještě 

zázrakem žijící legendu místní drogové scény. František se narodil v roce 1962. Jeho 

matka se narodila v roce 1940, vystudovala střední ekonomickou školu, v současné 

době je ve starobním důchodu a žije sama. František se s matkou občas stýká, ale jak 

sám říká, nechce od ní slyšet výčitky a tak u ní dlouho nevydrží. Většinou se spolu 

pohádají ohledně jeho způsobu života. František naopak neschvaluje způsob života 

jeho starší sestry, která je spolu se svým manželem členem společenství Svědků 

Jehovových. Otec Františka se narodil v roce 1936, jeho vzdělání nebylo zjištěno, 

zemřel ve věku 48 let. Františkova sestra se narodila v roce 1961, vystudovala 

gymnázium, je vdaná, má dvě děti a s Františkem se vídá zpravidla jen pokud se sejdou 

náhodně u matky. Františkovi rodiče se hodně hádali kvůli abusu alkoholu otce, ze 

kterého vyplývaly další problémy. V mladším školním věku zůstával František stále 

častěji u svých prarodičů z otcovy strany. Matka těžce nesla vypjatou situaci v rodině, 

rodiče se nakonec rozvedli a matka si poměrně brzy našla nového partnera. Nový 

partner byl také alkoholik, navíc se k matce choval velmi hrubě a s dětmi si nerozuměl. 

František byl nejspokojenější u prarodičů. Život na vesnici má svá tajemství a František 

ve svých dvanácti letech objevil dědovu tajnou skrýš. Láhev rumu si děda schovával 

před babičkou a František začal tajně alkohol ochutnávat. Ve třinácti letech již dle 

svých slov začal experimentovat s těkavými látkami, jako je toluen a Čikuli. Ve čtrnácti 

letech, po nástupu na střední odborné učiliště do Prahy, se Františkovo povědomí o 

drogách rychle obohatilo. Stal se z něho nejprve experimentátor a později uživatel 

zejména opiátů. Nepohrdl však ani v sedmdesátých letech volně prodejnou Algenou a 

později Alnagonem, v této době byl dostupný i Fenmetrazin a Dexmenmetrazin - 
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toxikomany ceněná farmaka. V šestnácti letech se tedy již velice dobře vyznal v 

účincích jednotlivých drog a s většinou z nich měl nějakou zkušenost. V sedmnácti 

letech se František dostal poprvé do střetu se zákonem. Při potyčce s matčiným 

druhem jej v afektu bodl nožem. Matčin druh tento útok nepřežil. Soudkyně Františka 

za tento delikt odsoudila jako mladistvého na osm let nepodmíněně. K tomuto svému 

prvnímu vážnému provinění František dodal, že svého jednání přes vysoký trest nikdy 

nelitoval, neboť tenkrát bránil matku. Zedníkem se tedy nedoučil a místo toho 

nastartoval kriminální kariéru, téměř vždy spojenou s drogami a majetkovou trestnou 

činností. Trest odnětí svobody si několikrát odpykal i za ublížení na zdraví. Součástí 

trestu se pravidelně stávalo ochranné léčení v psychiatrické léčebně, odkud František 

utíkal. V období mezi nástupy do výkonu trestu se v roce 1990 stihl oženit a zplodit 

syna. Františkova manželka ale dlouho neustála jeho způsob života a manželství bylo 

po čtyřech letech rozvedeno. S dnes již dospělým synem se František nestýká. Občas se 

potkají, oba vědí, že jde o otce a syna, avšak ani jeden neudělá krok ke sblížení, neboť  

již není na co navázat. Františkův syn bez problémů vystudoval střední školu a žije v 

bytě s matkou a mladším sourozencem. František nikdy neprojevil agresivní chování 

vůči ženám. Svěřil se, že ženu uhodil pouze jednou - když ho kamarádka v drogovém 

opojení bodla nožem do nohy. Tvrdě odsuzuje jakýkoliv projev agresivního chování 

vůči dětem. Pokud byl František ve výkonu trestu, kombinoval různé náhražky drog, 

jaké se v takovém prostředí dají sehnat. Františkův život se skládal ze zaběhnutého 

kolotoče v podobě páchání trestné činnosti, následného výkonu trestu, ochranného 

léčení a útěku. V současné době má za sebou celkem neuvěřitelných osmnáct let 

strávených ve výkonu trestu a v léčebnách. O malý nájemní byt kvůli dluhům na 

nájemném přišel, když si odpykával poslední výkon trestu a tak je již šest let osobou 

bez přístřeší. Přespává kde se dá - v létě ve spacáku v přírodě, v lese, u rybníka, také na 

hřbitově. Horší situace nastává pro Františka v zimě. Útočištěm se mu pak stávají 

odstavené vlakové vagóny, nocleh u pochybných známých či sklepy v bytovkách a 

panelácích. Poslední zimu se rozhodl strávit v léčebně. Pohybuje se po celém okrese, 

žije ze dne na den, převážně improvizuje, ale je schopen si rozvrhnout čas. Pokud se s 

ním člověk na něčem domluví, většinou se na schůzku či na úřad dostaví. Dlouhé roky 

drogové a alkoholové závislosti se na Františkovi nesmazatelně podepsaly. Má zničené 

žíly, již deset let není schopen si drogy aplikovat nitrožilně. Je tedy vděčný za jakákoliv 
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farmaka či alkohol. Psychiatr mu předepisuje Diazepam, Neurol a Lexaurin, tyto léky 

pak František kombinuje s alkoholem - nejčastěji krabicovým vínem a Francovkou. Pití 

Francovky odůvodňuje tím, že se mu po ní dobře dýchá. František ale nepohrdne 

bohužel např. ani brzdovou kapalinou... Pokud mu některý známý nabídne marihuanu 

či Subutex v tabletách, samozřejmě to uvítá. František žije z nízkého invalidního 

důchodu, jehož přiznání - jak sám s oblibou přiznává, si vyfetoval. Trpí totiž výpadky 

paměti. V případě Františka je neuvěřitelné, že mu v jistém ohledu zůstaly zachovány 

pozitivní lidské hodnoty, jako je např. smysl pro čestné jednání a dobré jádro. Tyto 

zkušenosti jsou osobního rázu, neboť na čemkoliv jsem se s ním domluvila, téměř vždy 

byl schopen dodržet slovo. Pokud přijít nemohl, omluvil se a setkání se uskutečnilo v 

jiném termínu. Pokud si půjčil drobný obnos, vždy ho ve sjednaný termín vrátil. Když se 

zamyslím nad skutečností, že se jedná o člověka se základním vzděláním, těžce 

poznamenaného závislostí, způsobem života a kriminální kariérou, je až s podivem, jak 

je vlastně nepoznamenaný. František hodně čte, sleduje dění u nás i ve světě, má 

povědomí o politické situaci, kultuře a hudbě. Má výtečné znalosti z chemie, neboť v 

jeho životě byla i období, kdy sám vyráběl pervitin a také ho i distribuoval. Má rád 

přírodu, les a zvířata. Ještě v loňském roce často hovořil o sebevraždě, v posledním 

období se jeho pohled na život poněkud změnil. Nedávno se vrátil z tříměsíčního 

pobytu v psychiatrické léčebně a svěřil se s tím, že by chtěl ještě žít a poprvé zažívá 

něco úplně nového - pud sebezáchovy. Před týdnem se sám rozhodl, že nastoupí do 

léčebny pro závislosti. František je vážně nemocný člověk. Trpí velkými bolestmi 

vnitřních orgánů, zejména jater, ledvin a žaludku. Pokud se ráno nenastartuje 

pořádnou dávkou tablet a nezapije ji alkoholem, není schopen fungovat. Jsou dny, kdy 

nemůže chodit. Pokud František vůbec něco jí, tak jsou to polévky. Někdy si dá polévku 

v bufetu, pokud jde do K-centra či na Noclehárnu, dostane instantní polévku. František 

přišel postupně téměř o všechny zuby, kromě dvou. Ještě před dvěma lety si potrpěl na 

vzezření typické „máničky“ s dlouhými vlasy, ale protože byl opakovaně zavšivený, nosí 

nyní vlasy ostříhané na ježka. Františka si pamatuji ještě jako dospívající dívka. V té 

době ve mně budila jeho vysoká nepřehlédnutelná postava směsici respektu a obav. 

Nenapadlo by mě, že budu znát celý jeho nevšední a cenný životní příběh díky profesi 

sociální pracovnice. František uvítal otevření Noclehárny pro muže v našem městě.  
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3.2 Makovice 

Karel se narodil v roce 1968 jako poslední, čtvrté dítě v rodině. Karlovo dětství 

bylo poznamenané násilím ze strany otce, který v opilosti bil matku před dětmi. 

Karlova matka se narodila v roce 1940, měla základní vzdělání  a celý život pracovala 

jako ošetřovatelka prasat v místním zemědělském družstvu. Otec se narodil v roce 

1938, měl rovněž základní vzdělání a pracoval ve stejném zemědělském družstvu jako 

traktorista. Oba rodiče již zemřeli. Karel měl k matce velmi hezký vztah a když 

povyrostl, před útoky otce ji bránil vlastním tělem. V dospělosti se s otcem několikrát 

popral. Když maminka ve 48 letech zemřela na srdeční selhání, Karel to nesl velmi 

těžce. Po její smrti otec propadl alkoholu ještě více. Karel má tři starší sourozence - dvě 

sestry a jednoho bratra. Sestry žijí spořádaným rodinným životem, jsou vdané a mají 

děti. Bratr je alkoholik, bydlí v rodinném domku po babičce, kde žije sám, pracuje jako 

zedník, děti nemá, nikdy se neoženil. Karel měl problémy s učením, na základní škole 

opakoval sedmou třídu. Býval spíše uzavřený a plachý, v kolektivu se neprojevoval. Po 

ukončení základního vzdělání se šel učit pokrývačem. Přes týden byl na internátě, na 

víkendy pak jezdil domů k rodičům. První ročník učiliště ukončil bez problémů, ve 

druhém ročníku se ale seznámil s partou osob kočující s pouťovými atrakcemi a to byl 

začátek a spouštěč pozdějších problémů v Karlově životě. Parta pohybující se okolo 

kolotočů totiž „jela“ v drogách. Karel nezačínal s drogami nenápadně a postupně, ale 

dostal se napoprvé rovnou k nitrožilní aplikaci. Tenkrát byl v módě Alnagon. Byl levný a 

snadno dostupný, protože ještě nebyl na předpis. Tablety se jednoduše rozdrtily v 

převařené vodě a přes vatu se obsah lžíce natáhl do injekční stříkačky. Pak už stačilo 

jen zaškrtit žílu, aby naběhla, a drogu si píchnout. Účinek byl krátkodobý - dle 

Karlových vzpomínek asi desetiminutový, projevoval se příjemným brněním po celém 

těle až do končetin. Po deseti minutách už ale přišly křeče do žaludku a zvracení. Pro 

Karla to byl vstup do jiného světa. Připadal si zajímavý, odlišný, zkrátka jiný. Brzy byl 

vyloučen z internátu a za pár týdnů i ze školy. Alnagon si Karel aplikoval několikrát 

denně, nepociťoval fyzickou závislost, spíše psychickou. Toulal se s partou kolotočářů, 

pomáhal jim, obstaral si tak peníze na drogy i na jídlo. Jen pro zajímavost - jedno balení 

Alnagonu tehdy stálo 3,- Kčs. Dle Karlova vyjádření šlo o náhražkovou drogu, neměla 

žádnou sílu, měla krátkodobý účinek s problémovým dojezdem. Proto začal drogy 
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kombinovat s alkoholem. Alnagon později vystřídal pervitin, marihuana, ale i těkavé 

látky, jako je toluen. Kriminální kariéra na sebe nenechala dlouho čekat. Přišly první 

majetkové delikty v podobě vloupání do lékáren a ublížení na zdraví. Ve výkonu trestu 

Karel vyhledával náhražky drog v podobě jakýchkoliv farmak - čaje ,,magoráku", 

Tramalu, těkavých látek a alkoholu. Přístup k drogám nebo jejich náhražkám je ve 

výkonu trestu celkem rozsáhlý, dají se bez problémů sehnat. Navíc Karel za pár let 

nebyl ve vězení žádným nováčkem a neznámou firmou, měl už svoje kontakty a 

postavení. Ve 22 letech se Karel seznámil s drogově závislou dívkou Evou a do roka se 

jim narodil  syn. Eva byla dříve premiantkou jedné základní školy. Když začala studovat 

a bydlela na internátě, začala s drogami, až ji nakonec ze školy vyloučili. S drogami už 

nikdy nepřestala. Mladá rodina bydlela v malém nájemním bytě blízko Karlových 

rodičů, ale soužití bylo velmi problematické. U Karla se začala projevovat agresivita 

vůči Evě. Začal ji v opilosti a drogovém opojení bít před malým synkem. Dělal přesně 

to, co u svého otce vždy odsuzoval. V tomto období Karel pracoval dva a půl roku jako 

řezník. Soužití Karla a Evy bylo neudržitelné, neboť Karlova agresivita se stupňovala a 

to i vůči synovi. Eva i malý Karlík se ho začali bát. Eva se odstěhovala i se synem ke 

svým rodičům, ale čím dál častěji utíkala za bývalou partou a Karlíka nechávala na 

starost rodičům. Jednou už se domů nevrátila vůbec. Evini rodiče zažádali u soudu o 

svěření Karlíka do jejich péče a Karel s Evou byli zbaveni rodičovských práv. Oba se 

potulovali neznámo kde a o syna neprojevovali řadu let žádný zájem. Náhoda či osud 

zapracovaly a Karel s Evou se po řadě let setkali na jednom drogovém mejdanu a 

obnovili vztah, který však záhy ukončila tragédie. Evu v drogovém opojení srazilo na 

silnici nákladní auto. Karel začal po její smrti drogovat ještě víc. S tím souvisela i další 

trestná činnost a pobyty v psychiatrických léčebnách. Třikrát se pokusil o sebevraždu. 

Po smrti otce již neměl kam jít a stal se z něho bezdomovec. Přespával na nádraží, v 

čekárnách, v opuštěných domech, v létě ve stanu. Také se s pochybnými kamarády 

několikrát vloupal do rekreačních chat a tam přebýval. Před několika lety se dal 

dohromady s Františkem z předchozího příběhu. Jeden jejich známý jim dovolil 

přebývat na samotě v chátrajícím domku po dobu svého výkonu trestu. František s 

Karlem se nastěhovali zrovna v období nedozrálých makovic. Toho náležitě využili. 

Každý den se ráno vydávali na pole makovice nařezat a druhý den sbírali surové opium. 

František záviděl Karlovi, že si může převařené opium aplikovat do žíly, zatímco on už 
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má žíly zničené a nejde mu to. To se stalo zdrojem konfliktu mezi nimi. Karel po 

několika potyčkách kvůli drogám Františka vyhodil. Za Karlem se sjížděli kamarádi, kteří 

mu občas přivezli i pervitin. Podle Karlova vyprávění byl po užití pervitinu aktivní, 

činorodý, ztrácel pojem o čase a prostoru, nepil a neměl potřebu jíst. Dokázal například 

celou noc rozebírat mobilní telefon či rádio. Pohoda a bydlení skončily, jakmile se 

známý, jemuž domek patřil, vrátil z výkonu trestu. Nyní se Karel již dva roky pohybuje 

na ulici. Pije krabicové víno, bere zavděk jakýmikoliv tabletami a drogami. Dochází do 

místního K - centra, kde si vyměňuje jehly a umyje se. Pro čisté oblečení si chodí do 

Charity. Když vydrží v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, dostává dávku 

pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí. Často se stává, že je z evidence Úřadu 

práce sankčně vyřazen a nemá na žádné dávky nárok. V těchto obdobích Karel žebrá 

před supermarkety a snaží se peníze si půjčovat. Má hodně dluhů, které jsou 

nevymahatelné. Karlův zdravotní stav se velmi rychle zhoršuje, zjevně chátrá. V 

poslední době se ptá na svého syna, kterého Evini rodiče velmi dobře vychovali. Karlík 

se vyučil, nepije ani nekouří. Karlovi stačí, když se dozví o synovi pozitivní informace. 

Vyhledat ho nechce, neboť ví, že by mu neměl co nabídnout a jak sám říká, syn by se za 

něho styděl. Po otevření místní Noclehárny pro muže využívá této služby. Příští měsíc 

má Karel nastoupit opět do výkonu trestu. 

3.3 Spadlá z nebe 

Veronika se narodila v roce 1984 jako nemanželské dítě. Její matka, nar. v roce 

1965, do rodného listu neuvedla otce, neboť se jednalo o ženatého muže. Veroniku 

matka vychovávala sama, občas měla nějakého přítele. Protože pracovala v továrně na 

směnný provoz, na Veroniku neměla tolik času. Té nezbývalo nic jiného, než se s tím 

vyrovnat a starat se sama o sebe již od útlého dětství. Základní školu ukončila s 

trojkami a šla se učit prodavačkou. Matka věděla, že je Veronika samostatná a tak si 

zvykla na to, že si jí v podstatě nemusí všímat. Vyučila se bez problémů a nastoupila do 

zaměstnání, kde se jí dařilo. Prodávala několik let v obchodě se značkovým oblečením a 

práce ji bavila. Uměla si zákazníky získat, byla usměvavá a vstřícná. Doma se však 

situace začala zhoršovat. Matka přišla o práci v továrně a své problémy začala řešit 

pitím. Po každém příchodu domů se Veronice naskytl žalostný pohled na opilou, 

uplakanou matku. V té době, ve svých dvaceti letech potkává Veronika svou první 
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velkou lásku. Petr se zdál být pro dívku bez jakýchkoliv zkušeností ideálním partnerem. 

To, že je na drogách a právě se vrátil z výkonu trestu za ublížení na zdraví, dlouho 

nevěděla. Petr se jevil jako vynikající společník a přítel do nepohody, neustále měl 

dobrou náladu. Veronice tvrdil, že podniká a s penězi nemá žádný problém. Nikdo ho 

neznal, nevěděla, zda má nějaké kamarády, byla odkázaná pouze na informace od 

něho. Tvrdil jí, že rozjíždí firmu a se svojí rodinou se nestýká. Až po řadě měsíců začalo 

být Veronice jasné, že s Petrovými financemi i dobrou náladou to „začíná jít z kopce“. 

Několikrát se na schůzce stalo, že na ni bezdůvodně vyjel a choval se neadekvátně. 

Když ji poprvé uhodil, snažila se uvěřit jeho tvrzení, že je přepracovaný. Veronika Petra 

milovala a tak mu odpustila. Záhy ji přesvědčil k tomu, aby se mohl nastěhovat k ní. 

Veroniky matka byla proti tomu, aby u nich v bytě Petr bydlel. Když jí však dcera 

pohrozila tím, že se odstěhuje a půjde s Petrem bydlet jinam, matka nakonec svolila. 

Když spolu Veronika a Petr začali žít, už nešlo utajit, že je Petr drogově závislý. Veronika 

ho prosila, ať s tím přestane, ale Petr už si pervitin aplikoval nitrožilně. Veronika se 

najednou starala o matku i o Petra, chodila do práce, nakupovala, vařila a pečovala o 

domácnost. Petr však ani tehdy nebyl spokojený. Měl toulavé boty a chtěl změnit místo 

pobytu, na jednom místě dlouho nevydržel. Přesvědčil Veroniku k odstěhování i přesto, 

v jak zoufalé situaci zanechali Veroniččinu matku. Veškerou aktivitu musela vyvinout 

Veronika. Našla ubytovnu a sobě práci. Petr pracovat odmítal, chtěl jen peníze na 

drogy. Veronika začala pracovat ve výrobně lahůdek na směnný provoz. Práce jí šla, 

nadřízení ji chválili. V tu dobu už byla také závislá na pervitinu. Když se jednou večer 

Veronika vrátila z odpolední směny, Petr byl i se svými věcmi pryč. Pro Veroniku to byl 

takový šok, že ztratila ze dne na den smysl života. Nebyla schopna chodit do práce, 

odkud ji pro neomluvené absence za několik dnů vyhodili. Další měsíc musela opustit i 

poslední útočiště, kterým byla ubytovna, neboť neměla na její zaplacení. Je zvláštní, že 

Veronika v této těžké životní situaci neodjela zpět do svého rodiště za matkou, ale 

zůstává zde. V současné době již pět let žije na ulici. Pro mladou ženu je život na ulici v 

mnoha ohledech jistě mnohem složitější než pro muže. Dle svého vyjádření od té doby 

co odešla, matku celé ty roky neviděla, neví co s ní je, jestli zda ještě žije. V loňském 

roce přespávala Veronika ve spacáku u zahrádkářské kolonie a poté ve starém 

odstaveném autě na louce. Společnost jí dělal malý psík, ke kterému dokázala být 

velmi krutá. V posledním období Veronika využívala nouzového režimu v období mrazů 
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v nově otevřené Noclehárně pro muže, kam chodila na čaj, přespat, umýt se a 

převléknout do čistého oblečení. Její chování je problematické. Bývá agresivní, povídá 

si pro sebe, mluví nesouvisle. Letošní zimu přespávala v panelákových sklepích. Nikdo 

neví, odkud přišla, a kde se zítra objeví. Má okamžiky, kdy se s ní dá velmi pěkně 

komunikovat a když ji potkáte druhý den, dělá, že vás nezná. Veronika je vděčná za 

jakákoliv farmaka nebo alkohol, jejichž účinek, jak sama přiznává, jí pomáhá na chvíli 

zapomenout. Na první pohled je Veronika velmi plachá, křehká, nezdravě vyhublá 

dívka. Pokud je pod vlivem drog, dokáže však během okamžiku přelézt plot, sprostě 

nadávat a vyhrožovat. Svým chováním začíná být nebezpečná sobě i svému okolí. 

Peníze na přežití, drogy a alkohol zřejmě získává z prostituce. Veronika není vedena 

jako uchazečka o zaměstnání na Úřadu práce, nemá tedy nárok ani na dávky pomoci v 

hmotné nouzi.  

3.4 Sliby 

Milan je Rom a narodil se v roce 1967. Je nejstarší ze šesti dětí. Jeho rodiče mají 

základní vzdělání a v současné době žijí v Domě s pečovatelskou službou. Mladší bratr 

Milana je také osobou bez přístřeší, tři sestry žijí spořádaným rodinným životem, chodí 

do práce a starají se o děti. Nejmladší bratr je v současné době opakovaně ve výkonu 

trestu. Učení Milanovi nešlo a tak byl přeřazen do zvláštní školy. Učil se zedníkem, ale 

ve druhém ročníku začal mít problémy se zákonem, učební obor nedokončil a místo 

toho nastoupil do výkonu trestu za majetkovou trestnou činnost. Ve 22 letech se Milan 

seznámil s Julií a během dvou let se jim narodily dvě děti. Julie byla  rovněž romského 

původu a nešla pro ránu daleko. Jejich soužití bylo velmi problematické a nakonec 

skončilo dramatickým rozchodem. Julie pak měla další dvě děti s jiným partnerem. 

Všechny čtyři děti skončily v dětském domově, neboť jim nebyla schopna zajistit  

bydlení ani základní životní potřeby. V současné době je Julie již několik let nezvěstná, 

o děti nejeví žádný zájem. Milan rovněž neudělal nic pro to, aby  si svoje děti mohl vzít 

k sobě. Raději pil, rval se a páchal další trestnou činnost. Bylo ale i období, kdy pracoval 

a tehdy dostal přidělený malý nájemní byt od obce. Milanovým největším problémem 

je alkoholismus a následná agresivita. Před několika lety měl další vztah, ze kterého se 

narodila dcera. Milan v opilosti partnerku fyzicky napadal a ta se i s dítětem 

odstěhovala. Od té doby se Milanovo pití ještě více prohloubilo. Přestal platit nájem, 
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práci se vyhýbal. Nepodařilo se žádným způsobem zabránit tomu, aby v loňském roce 

nedošlo k jeho exekučnímu vystěhování z nájemního bytu.  Milan se ocitl na ulici. 

Vypráví na potkání každému svůj životní příběh poněkud jinak než je pravda. Nemá 

zázemí ani u svých rodičů v Domě s pečovatelskou službou, neboť sem má zákaz 

vstupu. V opilosti napadal svého otce, házel z okna nábytek a vulgárně rodičům 

nadával. Mnohokrát sliboval, že s alkoholem přestane. Milan je dalším člověkem bez 

přístřeší, který využívá každý den nově vzniklé sociální služby v podobě Noclehárny pro 

muže. Často na Noclehárnu chodí opilý, porušuje tím vnitřní pravidla. Pro svou 

agresivitu byl  několikrát vyveden za účasti policie. V současné době je Milanova 

situace neutěšená. Chybí mu motivace ke změně svého chování, nedokáže si přiznat, že 

je alkoholik a ztratil pracovní návyky.  

3.5 Pán z lesa 

Pavel se narodil v roce 1942 jako druhé dítě v rodině. Jeho sestra je o rok a půl 

mladší. Rodina bydlela v malé vesnici, Pavlovi rodiče pracovali v lese a tak se obě děti 

naučily mít od malička pěkný vztah k přírodě. Když se šel Pavel učit klempířem, stával 

se z něho pohledný mladík, kterému se začala líbit děvčata. V 16 letech se zamiloval do 

stejně staré dívky Báry, která byla  šlechtického původu. Rodiče dívky nerovnému 

vztahu bránili, ale lásce neporučili. Komtesa za Pavlem utíkala, jezdili spolu na koních, 

chytali ryby a užívali si jeden druhého. Jejich láska nezůstala bez následků, Báře a 

Pavlovi se v jejich 18 letech narodil syn Rudolf. Bára musela dostudovat a Pavel po 

vyučení narukoval na vojnu až na Slovensko a tak péči o dítě převzali  prarodiče ze 

strany matky, kteří  v roce 1962 i s malým Rudolfem emigrovali do zahraničí. Bára žila 

dva roky u Pavlových rodičů. Když se Pavel pod vlivem alkoholu na vojně zapletl do 

majetkové trestné činnosti a dostal se poprvé do výkonu trestu, jezdila za ním. Po jeho 

návratu se vztah mladých lidí rozpadl a Pavel měl zanedlouho další dítě s jinou ženou. 

Další trestná činnost majetkového charakteru na sebe nenechala dlouho čekat. Pavel 

začal vykrádat chaty, obchody, rekreační zařízení, byty. Období mezi nástupy do vězení 

byla různě dlouhá. Někdy vydržel na svobodě tři roky, jindy týden, 14 dnů nebo měsíc. 

V době, kdy byl na svobodě, se pohyboval v lese, chytal ryby a hodně pil. Z posledního 

výkonu trestu se vrátil před deseti lety. Pokud páchal trestnou činnost, vždy šlo o 

delikty majetkového charakteru. Celkem strávil za mřížemi 24 let. V posledních deseti 
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letech žil v lese ve srubu, který měl půjčený od kamaráda. Vařil na ohni, jedl převážně 

ryby, chodil na houby a na borůvky. V současné době Pavel pobírá nízký starobní 

důchod. Na Noclehárnu ho přivedl kamarád, který Pavla našel ve srubu v značně 

neuspokojivém zdravotním stavu. 14 dnů strávil v nemocnici, kde se léčil s akutním 

oboustranným zápalem plic. Pavel nyní čeká na umístění do Domova seniorů. Každý 

večer chodí přespávat na Noclehárnu, kde je dle svých slov spokojený a za tuto službu 

vděčný.  

3.6 Životní krédo 

Martin se narodil v roce 1982 a má ještě o rok starší sestru. Jeho rodiče jsou oba 

hudebně nadaní, vystudovali konzervatoř a oba se narodili v roce 1955. Matka je 

učitelka a otec voják z povolání. Martin se učil v základní umělecké škole hrát na dva 

hudební nástroje. V deseti letech však začal mít problémy s chováním. V té době se 

rodiče rozvedli. Martin nerespektoval autoritu v podobě učitelů ani rodičů, byl drzý a 

dělal si, co chtěl. Po ukončení základní školy se šel učit kuchařem. Pod dohledem 

starších a zkušenějších kamarádů se seznámil s hnutím punk, stal se jeho příznivcem a 

vyznavačem. Seznámení s drogami na sebe nenechalo dlouho čekat. Martin se sice 

doučil, ale již se závislostí na heroinu a dalších opiátech. Drogy si aplikoval nitrožilně. 

Již jako mladistvý se poprvé dostal do konfliktu se zákonem a následně na dobu tří let 

do výkonu trestu. Vězení mu pomohlo k tomu, aby se zbavil závislosti na opiátech a 

přehodnotil svoje chování. Po třech letech opustil brány věznice, ale matka ho odmítla 

vzít k sobě. Nastěhoval se k otci, ale tam dlouho nevydržel. Otec vyžadoval disciplínu a 

pracovní nasazení, což nebylo nic pro Martina. Rozhodl se, že pracovat nebude a raději 

bude žít podle svého - tedy na ulici. Od té doby se ocitl za majetkovou trestnou činnost 

ve výkonu trestu ještě dvakrát. Martin hodně cestuje, je v evidenci Úřadu práce jako 

uchazeč o zaměstnání, pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi. Tvrdé drogy nebere, 

občas, když je příležitost, si zakouří marihuanu. Alkohol neodmítá, ale není na něm 

závislý. Prozatím. Improvizuje ze dne na den, jeho stravu tvoří zejména instantní 

polévky, pečivo a uzeniny. V poslední době má problémy se zažíváním. S otcem přerušil 

veškeré styky, se svojí sestrou se pouze pozdraví. Nepravidelně jezdí za matkou, která 

se jeho životní styl snaží pochopit a neodsuzuje ho, občas  mu i finančně vypomůže. 

Martin denně využívá možnosti přespání na Noclehárně pro muže. 
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3.7 Příklad dobré praxe – Noclehárna pro muže 

3.7.1 Situace občanů bez domova 

V loňském roce v našem městě umrzl v blízkosti vlakového nádraží muž bez 

přístřeší. Lidé bez domova byli v noci nuceni hledat útočiště buď v odstavených 

vagónech či plechových buňkách. Jde o rozpadlé nebo jinak zdevastované stavební 

buňky, mnohdy bez dveří, takže nocování v nich nikterak nechránilo jejich obyvatele 

před zimou a mrazem. Nepřízeň počasí v nich přečkávali pomocí vlastnoručně 

nanošených přikrývek a peřin. Když se stával mráz neúnosným, muži si v přilehlém 

prostoru rozdělali oheň. V současnosti je zde neuvěřitelný nepořádek v podobě 

odpadků, zbytků jídla, výkalů, zbytků oblečení, apod. V nedávné době došlo k úpravě a 

obnově celého vlakového nádraží, dá se tedy předpokládat, že kultivace v brzké době 

zasáhne i bývalé útočiště mužů bez domova.  

Nešťastné úmrtí našeho klienta během loňské zimy se stalo inspirací 

k vybudování nízkoprahového zařízení, které by takovýmto událostem do budoucna 

zabránilo.  Díky metodám sociální práce v podobě depistáže a místní znalosti bylo 

zjištěno, že se na území našeho města a v jeho bezprostředním okolí pohybuje asi 

dvacet osob bez domova, přičemž jde především o muže.  

3.7.2 Budování    

Během necelých tří týdnů od zrodu této myšlenky, tak vznikla v prostoru staré 

vrátnice v Táborských kasárnách, na adrese Táborská 900, Benešov, Noclehárna pro 

muže. Myšlenku podpořilo vedení města. V rekordním čase se  prostory vrátnice 

v bývalých kasárnách pod rukama šikovných řemeslníků změnily v Noclehárnu. Vznikla 

jedna prostorná místnost se sprchou, umyvadlem a WC  v přiléhající chodbě pro klienty 

a druhá místnost s umyvadlem a WC pro personál. Obě místnosti jsou oddělené dveřmi 

s uzavíratelným okénkem a jejich mechanickým zabezpečením v případě ohrožení 

personálu. Díky obrovskému pracovnímu i tvůrčímu nasazení pracovnic Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví se podařilo vybavit v rekordním čase místnost pro klienty 

zprvu osmi lůžky, matracemi a lůžkovinami. Vybavení a zajištění organizačních 

záležitostí se uskutečnilo díky vynikající a rychlé spolupráci zejména s místní Nemocnicí 
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Rudolfa a Stefanie, Městem Benešov, Farní charitou Benešov a Neveklov, 

Českobratrskou církví evangelickou, Městskou policií, Hygienickou stanicí, Domovem 

seniorů, dobrovolníky a dalšími organizacemi. Dále bylo nutné zajistit pravidelné praní 

lůžkovin a ručníků a poté s firmou sjednat veškeré podmínky zakázky. V Noclehárně je 

také k dispozici sociální šatník, vybudovaný díky solidaritě občanů, charitních 

organizací a dobrovolníků. Nesnadným úkolem, zejména pro krátký časový interval, 

bylo zajištění personálu, aby mohla být Noclehárna dne 9. ledna 2012 otevřena. Její 

provoz zajišťuje pět sociálních pracovnic, které se střídají denně vždy v době od 19.00  

do 22.00 hodin a ráno od 6.00 do 7.00 hodin. Dále se v Noclehárně střídají tři 

pracovníci na noční službu vždy od 22.00 do 6.00 hodin a jedna uklízečka hodinu 

denně. Personál pracuje na Dohodu o provedení práce. 

3.7.3 Popis zařízení 

Dne 9. ledna 2012 došlo k slavnostnímu otevření Noclehárny pro muže 

v Benešově. Otevření této nově registrované sociální služby byli přítomni představitelé 

Města Benešov, pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 

v Benešově, ředitelka Domu na půli cesty, sociální pracovnice z Nemocnice Rudolfa a 

Stefanie Benešov, církevní představitelé a další významní hosté. Noclehárna patří pod 

Pečovatelskou službu Města Benešov, jejímž zřizovatelem je Město Benešov. Její 

provoz je zajišťován denně od 19.00 do 6.30 hodin, a to do 31. března 2012. Cílem 

služby Noclehárna pro muže je pomoc osobám v krizové situaci a bez přístřeší, které 

mají zájem o nocleh a poskytnutí hygieny. Další cílem je prostřednictvím intervence 

sociálních pracovníků pomáhat uživatelům v začlenění do společnosti a zmírnění 

negativních dopadů jejich sociálního vyloučení. Noclehárna nabízí přenocování, 

zajištění podmínek pro osobní hygienu, možnost využití sociálního šatníku, základní 

poradenství a pomoc ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při řešení 

nepříznivé sociální situace. Základními kritérii pro poskytnutí služby je nepříznivá 

sociální situace spojená se ztrátou bydlení, spolupráce při dodržování řádu zařízení a 

platný osobní doklad. Služba je určena pro zletilé muže a za noc se platí symbolických 

20,- Kč. Celý projekt si vyžádal náklady sto tisíc korun. 
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3.7.4 Běžný provoz   

První večer po otevření měl zájem o službu pouze jeden muž. Další dny se 

Noclehárna dostala do povědomí širší veřejnosti a do týdne byla kapacita zařízení 

naplněna. První nápor zájemců začíná okamžikem otevření, tedy v 19.00 hodin. Muži 

přichází promrzlí a tak se nejprve snaží v teple trochu zahřát, rádi si dají na uvítanou 

šálek horkého čaje. Potravinový servis funguje díky solidaritě sociálních pracovnic. 

K pití jsou k dispozici čaj a káva, k jídlu pak zejména instantní polévky. Praxe je však 

taková, že sociální pracovnice klientům běžně nosí večer např. čerstvý chléb, housky a 

k tomu navrch paštiku či sýr. Sociální pracovnice je také s každým novým klientem 

povinna vyplnit veškeré potřebné tiskopisy. Iniciačním tiskopisem je Žádost o 

poskytnutí služby, dalšími pak Smlouva o poskytnutí služby, Individuální plán, Evidenční 

list, Vnitřní pravidla a dle individuální situace každého pak jednotlivé Dodatky o 

prodloužení smlouvy o poskytnutí služby. Každý klient má založený svůj spis. Pokud 

uživatel služby pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi od Úřadu práce, není problém, 

aby se mu nocležné hradilo formou Mimořádné okamžité pomoci ze systému dávek 

pomoci v hmotné nouzi. V tomto směru funguje dobrá spolupráce s Úřadem práce. 

Součástí práce sociálního pracovníka v Noclehárně je základní i odborné poradenství, 

zvládání stresových, krizových a zátěžových situací v tomto zařízení a zajištění chodu 

v podobě vydávání čistých lůžkovin, ošetřování drobných poranění, připravování 

nápojů a polévek, pomoc s hygienou u některých starších  a nemocných klientů, apod. 

Sociální pracovník v Noclehárně musí počítat s tím, že nastanou i tak krizové a závažné 

situace, které bude muset rychle vyhodnotit a případně přivolat záchrannou službu či 

při narušování pořádku policii. V průběhu provozu zařízení k několika závažným 

incidentům samozřejmě došlo. Největším problémem bývá příchod klientů pod vlivem 

alkoholu či drog. Pokud nedělají problémy, je jim přenocování umožněno i v takovémto 

stavu. Stává se ale, že se muži mezi sebou následně začnou hádat a konflikt se vyhrotí. 

Spory vznikají i proto, že někteří muži nejsou díky svému způsobu života na ulici zvyklí 

dodržovat pravidla základní hygieny a ostatním to vadí. Každé pondělí a úterý chodí 

sociálním pracovnicím na pomoc praktikantky, které vykonávají praxi na Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Benešově. Jejich pomoc na 

Noclehárně je velmi vítaná a přínosná. Rovnají a přebírají sociální šatník, pomáhají 
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s administrativou, vaří čaj a polévky, povídají si s klienty a zažívají tak první zkušenosti 

v poskytování základního poradenství. Samy si mohou vyhodnotit, jestli je práce 

s touto cílovou skupinou oslovila a zaujala. 

3.7.5 Nouzový režim 

V době letošních únorových mrazů byl v Noclehárně nastaven nouzový režim. 

Do místnosti pro klienty bylo přidáno deváté lůžko a možnost přespání v tuto dobu 

měly i ženy. Také bylo možné v případě nouze noc přečkat na židli. V tuto dobu 

využívala služeb Noclehárny jedna žena, která přespávala na rozkládacím lůžku 

v chodbě, mimo místnost mužů. Každodenní provoz byl v nouzovém režimu 

prodloužen do 8.00 hodin. 

3.7.6 Zhodnocení provozu 

Noclehárna letos měla možnost poprvé fungovat od 9. ledna do 31. března, 

tedy necelé tři měsíce. Zařízení poskytlo za toto období celkem 530 noclehů pro 23 lidí 

v krizi. Organizace a provoz se řešily za pochodu a provozu, někdy metodou pokusu a 

omylu, jindy za pomoci a rady. Pro všechny zúčastněné to byla zkušenost. Věřím, že 

pro většinu personálu i klientů dobrá a přínosná. Sociální pracovnice poznaly své 

klienty v jiném prostředí a lépe jim porozuměly. V závěru provozu Noclehárny byla 

sociálním pracovnicím poskytnuta odborná supervize, kterou všechny uvítaly. 

V současné době se v našem městě jedná o navazující sociální službě v podobě 

Nízkoprahového denního centra, zaměřeného na rozrůstající se cílovou skupinu osob 

ohrožených sociálním vyloučením či v krizi. 
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3.7.7 Co všechno se za dobu otevření Noclehárny podařilo? 

Lidé bez domova okusili důstojných podmínek noclehu v posteli, v čistém 

povlečení, přičemž dodržování zásad osobní hygieny se postupně stávalo 

samozřejmostí. Jednou z nejvyužívanějších služeb se stal sociální šatník, který byl 

postupně doplňován za obrovské podpory a pomoci z řad dobrovolníků, které tvořili 

zejména občané města Benešov a charitativní organizace. Žádost města o solidaritu 

občanů se překvapivě setkala s nečekanou odezvou a po celou dobu fungování 

Noclehárny lidé přiváželi oblečení, obuv, lůžkoviny a ručníky. U všech klientů 

Noclehárny se podařilo dát do pořádku jejich osobní doklady. Senioři byli doprovázeni 

k registraci u praktických lékařů i k lékařským vyšetřením, sledoval se jejich léčebný 

režim a došlo tak k výraznému zlepšení jejich celkového zdravotního stavu. Velkým 

úspěchem se stala  evidence na Úřadu práce a následné finanční zabezpečení klientů 

dávkami pomoci v hmotné nouzi. Některým byla zprostředkována možnost bydlení na 

ubytovnách či je v řízení jejich umístění v Domě s pečovatelskou službou. V jednom 

případě se podařilo vyjednat  umístění v Azylovém domě v Praze, další klient se vrátil 

do rodného města, obnovil zpřetrhané vazby se svojí rodinou a bylo mu zde následně 

zprostředkováno ubytování. Jeden klient našel dobrou práci s ubytovnou. 

3.7.8 Benešovská noclehárna plná lidských osudů 

V Benešovském deníku dne 23. února 2012 vyšel článek jednoho z pravidelných 

klientů Noclehárny. Zamýšlí se v něm nad osudem lidí bez domova, nad nadějí na lepší 

budoucnost. Popisuje, co se odehrává v lidském nitru, jak se cítí a dává najevo, jaký je 

postoj společnosti k bezdomovcům. Děkuji mu za větu : „Andělé jsou na nebi a sociální 

pracovnice na zemi“. 
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4 DISKUZE 

Práce se zabývá komplexním popisem a přiblížením fenoménu bezdomovectví s 

nahlédnutím do minulosti tohoto jevu. V teoretické části jsem se zaměřila zprvu na 

podobu chudoby a bezdomovectví v době od 15. do 19. století. Nahlédla jsem do 

tehdejšího života lidí na potulce, žebráků a chudiny v mnoha aspektech. Na minulost 

jsem navázala současným pojetím a definovala jsem bezdomovectví jako pojem, 

zabývala jsem se osobností bezdomovce a vyjmenovala příčiny tohoto jevu. Teoretická 

část rovněž řeší postoj společnosti, formy bezdomovectví a bezdomovecké pasti. 

Zamýšlela jsem se nad prevencí, hledala formy pomoci pro tuto cílovou skupinu a 

vyjmenovala organizace, těšící se dobré pověsti z řad jejich klientů. Praktickou část 

tvoří kazuistiky lidí, kteří se ocitli z různých důvodů bez přístřeší.  Nejvíce jsem se 

soustředila na příklad dobré praxe v podobě Noclehárny pro muže. 

Je nesporné, že se lidé obecně ocitají stále pod větším tlakem nároků 

společnosti a zdaleka ne všichni jsou schopni jej bez úhony ustát. Startovní čára na 

počátku života není pro každého stejná. Někdo je úspěšný, jiný se potýká s problémy. 

Nejubožejším, sociálně vyloučeným lidem bez domova, ale málokdo pomáhá, ani 

společnost k nim nezaujímá vstřícné stanovisko. 

Žebráci a lidé na potulce neměli lehké postavení ani v minulosti. Byli závislí 

zejména na solidaritě bohatých a církve. Jejich potrava byla nekvalitní a jednostranná, 

oblečení nedostatečné a vzácné. Chudoba měla jinou podobu. Jejími příčinami se 

stávaly epidemie, hladomory, úraz či smrt živitele rodiny, vysoké ceny potravin, 

neexistovala žádná forma pojištění. Pokud nastal hladomor v důsledku neúrody, davy 

chudiny se dávaly do pohybu od města k městu. Od 13. století začaly vznikat tzv. 

špitály. Chudoba byla spojována také s kriminalitou. Chudí se začali dělit do čtyř skupin. 

Podle vyhodnocení vrchnosti se prvým dvěma dostávalo pomoci, zbytek nárok na 

pomoc neměl. Pracovní příležitosti chudiny byly mizivé. Muži pracovali jako sezónní 

nádeníci v zemědělství, kotláři, pastevci a hudebníci. Ženy tkaly, předly a šily, živily se 

také jako léčitelky a podomní obchodnice, bohužel i jako prostitutky. Jako žebráci se 

živili muži, ženy i děti. 
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Také dnešní bezdomovci se potýkají se závažnými problémy, jen v jiné době a za jiných 

podmínek. Jsou nuceni si obstarat potravu, oblečení a prostředky na živobytí.  Tato 

cílová skupina je ohrožena drogovou a alkoholovou závislostí, které přispívají k 

úplnému sociálnímu vyloučení a propadu až na samé sociální dno společnosti. Čím déle 

jsou na ulici, tím složitější a nepravděpodobnější je jejich cesta zpět. Někdo se ocitne 

bez přístřeší a domova vlivem řady negativních sociálních událostí, další si tento styl 

zvolí jako životní krédo. Bezdomovectví dělíme na zjevné, skryté a potenciální. 

Kriminalita, finanční a zdravotní problémy patří mezi bezdomovecké pasti. Abychom 

mohli k lidem bez domova zaujmout nějaké stanovisko, je nutné fenomén 

bezdomovectví ve všech směrech poznat. Důležitou prevenci proti tomuto jevu 

hledejme v dobře fungující rodině. Pokud má člověk v krizi a bez domova v pořádku 

osobní doklady a je v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, vzniká mu nárok 

na dávky pomoci v hmotné nouzi a další, navazující pomoc. Organizace, zabývající se 

pomocí bezdomovcům v České republice velmi dobře fungují. Jedná se zejména o 

občanská sdružení, neziskové humanitární organizace a charitu, jako je Naděje, 

Armáda spásy a Charita Česká republika. 

V jednotlivých kazuistikách jsou obsaženy životní příběhy klientů Noclehárny 

pro muže, která byla otevřena ode dne 9. ledna 2012 do 31. března 2012 v Benešově u 

Prahy. Zřizovatelem Noclehárny je Město Benešov a tato sociální služba je registrována 

pod Pečovatelskou službou. Zařízení za toto období pomohlo celkem 21 klientům v 

nouzi, poskytlo 530 noclehů, základní i odborné poradenství a další navazující pomoc. V 

práci jsem se zaměřila na fungování Noclehárny od okamžiku zrodu myšlenky na její 

zřízení až do 31. března 2012. 
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ZÁVĚR 
Říká se, že kdo nezažije, ten nepochopí. V případě bezdomovectví to platí 

dvojnásob. Téma absolventské práce jsem měla rozmyšlené již dlouho dopředu. Děkuji 

svému povolání za to, že mi umožnilo poznat, jak žijí a cítí se lidé bez domova.  O čem 

asi přemýšlí, když jsou sami, nemají se na koho obrátit o pomoc a každý od nich dává 

ruce pryč. Nevím, jaké je pocítit to na vlastní kůži, ale 17 let sociální práce na oddělení 

pomoci v hmotné nouzi (do konce roku 2005 oddělení dávek sociální péče) a služby na 

Noclehárně mi umožnily objevit v sobě nové schopnosti. Sociální práce s touto cílovou 

skupinou mě rovněž naučila soucitu a empatii. Jsem si vědoma toho, že fenomén 

bezdomovectví je mi po napsání absolventské práce ještě bližší, nedokážu se k němu 

stavět lhostejně či ho přehlížet. Když vidím bezdomovce, nevnímám jej jako problém, 

ale začínám si představovat jeho životní příběh. Věřím, že se mi povedlo naplnit cíl 

práce ve smyslu poskytnutí komplexního pohledu na dnešní život lidí bez domova s 

nahlédnutím do minulosti tohoto fenoménu. Rovněž praktická část práce představuje 

hodnotný materiál z reálného života bezdomovců v podobě kazuistik uživatelů sociální 

služby Noclehárna pro muže. Zrod, budování a běžný provoz nově vzniklé Noclehárny 

pro muže je pravdivě popsán díky službám, které jsem zde po celou dobu jejího 

fungování vykonávala jako sociální pracovnice. 
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Бедность в образе бездомствa 

Резюме 

В выпускной работе я раскрыла тему бездомства со стороны социального 

работника. Люди без домa были, есть и будут. Бездомство для меня это не только 

негативный феномен современного общества, но также оно касается меня всем 

своим проявлением, как человека и социального работника прежде всего. Я 

сопереживаю с этими несчастными людьми, так как с их судьбами встречаюсь 

каждый день. Семнадцать лет я вижу их проигрыши, надежды и настоящую, 

реальную жизнь. 

В выпускной работе я описалa комлексную картину современной жизни 

граждан, без определенного места жительства. 

Бездомство - это проблема не только современного общества, её корни 

уходят глубоко в историю. В начале своей работы я перенеслась в прошлое и 

приблизила жизнь бездомных и бедных людей в период от 15 до 19 века. Я 

описала их рок, судьбу, личность. В те времена им на помощь приходили прежде 

всего церковные организации. Их жизнь и возможности зависили от милости и 

желания помочь другим. Постепенно появились организации имеющие это за 

цель.  

В первой части работы я описалa современую жизнь бездомных, подробно 

объяснилa такие термины как: личность бездомного,  профилактика бездомства, 

формы помощи и поиска причин этого явления.  

Практическая часть работы собрана из казуистик и части под названием 

"Пример удачной практики". В выбранных казуистиках я приблизила некоторые 

судьбы моих клиентов, с которыми работаю долгое время. Все истории взяты из 

жизни.  

В течении написания моей работы, после долгих споров в моем городе, в 

январе 2012 года, была открыта Ночлежка, в которую допускаются только 

бездомные мужчины. В Ночлежке существуют определённые правила, которые 

клиенты должны соблюдать. Речь идёт о социальной услуге, которая работает от 
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9 января 2012 до 31 марта 2012. Эту услугу клиенты и некоторые жители города 

приняли  с радостью. Благодаря работе в этой Ночлежке, я имела возможность 

узнать атмосферу и культуру бедности в ней, также я описала и принципы этой 

службы.  

В процессе работы я осозновала важность этой темы для общества, но и 

для меня лично. Моя работа предоставляет общую картину взгляда на жизнь 

бездомного человека в современном мире через взгляд в прошлое. Считаю, что я 

достигла цели, которая была положена в начале работы. 

Ключевые слова: 

Бездомность, бедность, БОМЖ, личночть бездомного человека, профилактика, 

помощь, причина, казуистика, Ночлежка. 
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PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 
 

Žádost o sociální službu 
 
 

1. ZÁJEMCE ŽÁDÁ O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 
 

 na 1 noc 
 na více nocí od ____________ do _____________ 

  
 
2. OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI: 

Jméno a příjmení:    

Trvalý pobyt:  
Datum narození:    

Rodné číslo:    

Telefonní číslo:  

Vzdělání:    

    

Zaměstnání:  

  

Zdravotní pojišťovna:    

Ošetřující lékař/lékařka, adresa, telefon:    

  

Rodinný stav:    

Kontaktní osoba:    

Telefonní číslo na kontaktní osobu:    
 

 
3. ZDRAVOTNÍ STAV: 
Uveďte nemoci, se kterými se léčíte: 

 

 

 

 
 
 



 

 

4. SOCIÁLNÍ A STATISTICKÁ ANAMNÉZA  

Důvody pro které uživatel službu vyhledal (očíslujte dle pořadí):  

  Neplacení nájemného:   

  Běžné skončení nájemního vztahu na dobu určitou: 

  Propuštění ze školského zařízení: 

  Propuštění ze zdravotnického zařízení: 

  Propuštění z ústavní léčby: 

  Propuštění z výkonu trestu odnětí svobody: 

  Propuštění z jiného zařízení sociálních služeb: 

  Domácí násilí: 

  Rozvod: 

  Z ulice: 

  Jiné: 
 
Bližší popis důvodů pro které zájemce službu vyhledal: 

 

 

 

 



 

 

5. FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE 
Pokud má zájemce dluhy sepište u koho, v jaké výši, zda jsou spláceny, výši splátek, kdy 

jsou splatné, zda je vyměřena exekuce, zda má uživatel účet atp.):  

 

 

 

 

 

Příjmy zájemce o službu::   

 Výplata/y (datum a výše):   

  

 Invalidní důchod/y (datum a výše):   

  

 Starobní důchod/y (datum a výše):   

  
 Výživné (datum a výše):   

  

 Dávky Státní sociální podpory (datum a výše):  

  

 Brigáda/y:  

  

 Dávky pomoci v hmotné nouzi (datum a výše PnŽ):  

 Jiné:   

       Celkem:  

       Nemajetnost:  
  



 

 

6. PROHLÁŠENÍ: 
a) Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom toho, 
že nepravdivé údaje by měly za následek případné požadování náhrady vzniklé škody, 
případně i ukončení poskytování služby. 
b) V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, uděluje zájemce svým podpisem souhlas ke zjišťování, 
shromažďování a uchovávání svých osobních údajů pro posouzení žádosti, a to až do 
doby jejich archivace a skartace. Zároveň souhlasí  s tím, aby pracovníci/pracovnice 
prověření poskytováním služby se seznámili/y se všemi údaji uvedenými v této žádosti. 
c) Prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb Pečovatelská služba okresu Benešov 
může podávat zprávy a i jednotlivé informace o zahájení, průběhu a ukončení 
poskytování služby orgánu sociálně právní ochrany dětí, orgánu pomoci v hmotné 
nouzi a soc. kurátorovi/kurátorce (dále jen třetím osobám). Uživatel souhlasí, že 
předávání informací je možné i recipročně (opačným směrem), ale pouze poskytovateli 
zastoupenému soc. pracovnicí/pracovníkem. Pokud si uživatel nebude přát, aby nějaká 
informace nebyla třetím osobám sdělena, musí na to poskytovatele výslovně 
upozornit. 
 
7. DATUM A PODPIS: 
 
Datum:    Podpis:  

      
 



 

 

Příloha č. 2 
 

Smlouva o poskytování sociální služby Noclehárna, 
na adrese Táborská 900, 256 01 Benešov 

 
Podle § 91 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen zákon) uzavírají pod 

číslem:____________ 
      dne:_____________  

poskytovatel: 
Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov,  
IČ 71459251 
Zastoupená Bc. Alenou Králíčkovou 
 
a uživatel: 
Jméno a příjmení:_____________________________________________________ 
Datum narození:_______________________________________________ 
Trvalý pobyt:__________________________________________________ 

 
tuto smlouvu o poskytování sociální služby Noclehárna. 

 

1) Úvod 

Obě strany se shodly v dodržování předpisů zařízení sociálních služeb, se kterými se 
uživatel seznámil.  

 Vnitřní pravidla Noclehárny pro muže 

 Pravidel pro vyřizování stížností 

Znamená to, že budou postupovat vždy jen tak, jak tato pravidla stanoví. 
 
 
 



 

 

2) Etické zásady spolupráce 

a) Obě strany se dohodly, že: 

 budou jednat v souladu s dobrými mravy,1 

 nebudou vnášet do zařízení nežádoucí předměty a látky jako jsou např. 

alkohol, drogy, zbraně a výbušniny apod. 

 nebudou vstupovat do prostor zařízení zjevně pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek, kdy hrozí agresivní a konfliktní chování.2 

Obě strany se shodly na tom, že pracovníci zařízení mohou nahlížet do zavazadel, nebo 
ošacení uživatelů, s cílem ověření dodržení pravidla o nevnášení alkoholu, nebo jiné 
návykové látky. 

b) Dále se obě strany shodly v tom, že:  

 nebudou kouřit v prostorách zařízení, neboť jsou veřejným prostorem,3 

 budou udržovat pořádek a čistotu v zařízení a v jeho okolí, 

 chovat se ohleduplně vůči ostatním uživatelům, 

 a dodržovat noční klid. 

Obě strany se shodly v tom, že v případě porušení těchto pravidel a vnitřních pravidel 
může poskytovatel stanovit přiměřené sankce a zaznamená je do evidence sankcí 
s druhem porušení ustanovení. 
Soustavné nebo závažné porušování uvedených ustanovení je vždy hrubým porušením 
smluvního vztahu a může dojít jak k přerušení poskytování sociální služby podle článku 
5) této smlouvy, tak i následně k ukončení smlouvy ze strany poskytovatele. Tyto 
sankce jsou zaznamenány do katalogu sankcí s druhem ustanovení, aby byla zřejmá 
jejich přiměřenost.  

3) Doba účinnosti smlouvy  

Smlouva je uzavřena na dobu určitou od: ____________ do: _____________ . 

                                                 
1
 Ve smyslu § 3 odst. 1, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

2
 

 
Ve smyslu § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění: 

“Osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a jsou ve stavu, 

v němž bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, se 

zakazuje vstupovat do všech veřejných prostor, kde by mohly způsobit sobě nebo jiné osobě 

škodu nebo vzbudit veřejné pohoršení. 

3
 Ve smyslu § 8 odst. 2, zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů v platném znění.: „osoby pověřené jejich (myšleno budov územních 

samosprávných celků poskytujících veřejné služby) řízením povinny zajistit, aby občané byli 

v těchto budovách chráněni před škodami způsobenými kouřením.“ 



 

 

V případě prokázaného zájmu na řešení své situace je smlouvu možné prodloužit na 
další období podle individuálních potřeb a přání. 

4) Úhrada za službu:  

Výše úhrady je stanovena na základě prováděcích předpisů ze zák. 108/2006 Sb. Cena 
za poskytování služby je stanovena na částku 40,- Kč denně.  
Službu zájemce platí v hotovosti předem - při příjmu osob v době od 19:00 hod do 
21:00 hod a nebo ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi.  

5) Rozsah poskytování  

a) Předmět poskytování: poskytovatel se zavazuje, že bude v rámci sociální služby 

uživateli poskytovat sociální službu Noclehárna v rozsahu těchto úkonů: 

 poskytnutí přenocování a podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí základního sociálního poradenství 

b) Místo a čas: Provoz zařízení je od 19:00 hod do 6:30 hod.  

6)   Přerušení a ukončení poskytování služby 

a) Přerušení poskytování služby: Obě strany se dohodly, že poskytovatel může 

přerušit poskytování služby, pokud jsou porušena ustanovení článku 2, této 

smlouvy a vnitřních pravidel. Přerušení poskytování služby je možné pouze na 

dobu 24 hodin, nejméně na dobu nezbytně nutnou k pominutí důvodů 

přerušení. K přerušení poskytování jsou za podmínek daných touto smlouvu 

oprávněni pracovníci zařízení. 

Při přerušení poskytování jsou účtovány úhrady za poskytnuté služby v plné 
výši.  

b) Ukončení poskytování služby: Obě strany se dohodly, že poskytovatel smlouvu 

vypoví pokud uživatel opakovaně nebo ve vícero ustanoveních poruší smlouvu 

(viz čl. 2) a vnitřní pravidla hrubým způsobem.  

Ze strany uživatele služby je možné smlouvu ukončit kdykoliv. 
Zvláštním způsobem ukončení ze strany uživatele je: nastoupení k výkonu trestu 
odnětí svobody, nebo nastoupení k výkonu vazby, nebo nastoupení ústavní 
ochranné léčby, nebo nastoupení léčby v nemocnici. 



 

 

7) Stížnosti 

Obě strany se shodly, že v případě stížností na kvalitu a rozsah poskytování služby 
budou postupovat dle Pravidel pro vyřizování stížností, které jsou umístěny na 
nástěnce. 

8) Osobní údaje 

Uživatel služby podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováváním svých osobních 
údajů v rozsahu daným poskytováním sociální služby a jejich uchováním po ukončení 
poskytování sociální služby po dobu 10ti let. 

9) Další ujednání 

Věci smlouvou neujednané se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku anebo zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, prováděcích předpisů a 
shora uvedených předpisů poskytovatele.  

 
………………………………..                  ……………………………….. 
  Soc. pracovník         Uživatel služby 



 

 

Příloha č. 3 
 

Dodatek ke smlouvě o poskytování sociální služby Noclehárna, 
 na adrese Táborská 900, 256 01 Benešov 

 
poskytovatel: 
Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov,  
IČ 71459251 
Zastoupená Bc. Alenou Králíčkovou 
 
a uživatel: 
Jméno a příjmení:______________________________________________ 
Datum narození:_______________________________________________ 
Trvalý pobyt:__________________________________________________ 
 

uzavírají dodatek ke smlouvě o poskytování sociální služby Noclehárna  
(dále jen smlouva). 

 
 

Podle § 91 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen zákon) uzavřeli pod  
smlouvu č.:______________ 
            dne:______________ 

 
 

smlouvu o poskytování sociální služby Noclehárna. Obě strany se dohodli, že tímto 
dodatkem doplní výše uvedenou smlouvu.  

 
 

1. Doba účinnosti smlouvy: 
Za větu první čl. 2 smlouvy se doplňuje: 
„smlouva se prodlužuje na dobu určitou na období od: __________ do__________ 
 

2. Závěrečná ustanovení dodatku: 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 
 
 
________________________    _______________________ 
        Sociální pracovník                                                     Uživatel služby 



 

 

Příloha č. 4 

 
Vnitřní pravidla Noclehárny 

 
I. Úvodní ustanovení 

 
1. Noclehárna pro muže je nízkoprahovým zařízením, které poskytuje na krátkodobý pobyt 
přespání osobám v tísni.  

2. Jedná se zejména o osoby bez přístřeší a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy. 

3. Cílem poskytování této sociální služby je poskytnutí dočasného zázemí prioritně pro 
občany vyskytující se dlouhodobě na území Benešova.  

4. Ubytování v noclehárně je určeno osobám starším 18-ti let.  

5. Zájemce o přijetí na noclehárnu se musí prokázat platnými doklady totožnosti (OP, pas, 
náhradní doklad).  

6. Při první návštěvě noclehárny a žádosti o poskytnutí noclehu je zájemce povinen sdělit 
službu konajícímu pracovníkovi údaje pro vyplnění Evidenčního listu, vyplnit žádost a 
podepsat smlouvu. 

7. O ubytování na noclehárně rozhoduje službu konající sociální pracovník.  

8. Cena za jednu noc je 40 Kč/noc.  

9. Provozní doba noclehárny je: od 19:00 do 6:30 hod.  
 

Příjem osob: 19:00 – 21:00. 
Noční klid: 22:00 – 6:00 hod.  

Budíček: v 6:00 hod. 
Odchod z noclehárny: 6:00 – 6:30 hod. 

 
10. Noclehárna je v provozu od 9.1.2012 do 31.3.2012. 

11. Ubytovaní, kteří mají noclehárnu placenou, ji opustí v předepsané době.  

12. Přijetí vypůjčených věci (viz níže) a podmínek přijetí na noclehárnu je stvrzeno 
podpisem.  

II. Základní práva uživatele noclehárny 
 

1. Přespat na noclehárně a využívat k ní příslušející sociální zařízení a varnou konvici na 
přípravu teplého nápoje či jednoduchého jídla. 

2. Dostat do výpůjčky lůžkoviny, ručník.  

3. Dostat mýdlo a toaletní papír.  

4. Na požádání si uschovat doklady, peníze a jiné cennosti u služby.  

5. Získat šatstvo ze šatníku.  



 

 

6. Právo na základní sociální poradenství. 

7. Seznámit se se svými základními právy uživatele sociální služby a také s povinnostmi a 
toto stvrdit podpisem.  
 

III. Základní povinnosti uživatele noclehárny 
 

1. Respektovat dobu příjmu.  

2. Nevnášet do zařízení nežádoucí předměty a látky jako jsou např. alkohol, drogy, zbraně 
a výbušniny a umožnit službu konajícími pracovníkovi přesvědčit se o tom prohlídkou svých 
osobních věcí.  

3. Do objektu je zakázáno přivádět jakákoliv zvířata.  

4. Po příchodu si povléci své lůžko.  

5. Dodržovat základní hygienická pravidla.  

6. Dodržovat noční klid.  

7. Chovat se ohleduplně k ostatním klientům.  

8. Zdržet se projevů agresivity vůči ostatním ubytovaným či personálu.  

9. Při zjevných známkách onemocnění na vyzvání personálu předložit lékařské potvrzení o 
tom, že se nejedná o nemoc ohrožující zdraví ostatních.  

10. Pokud dojde ze strany uživatele noclehárny k rušení nočního klidu, zvláště pod vlivem 
alkoholu, je službu konající zaměstnanec oprávněn vyzvat ubytovaného k opuštění 
noclehárny. V případě nerespektování této výzvy bude vyveden Městskou policií Benešov.  

11. Používání vlastních elektrospotřebičů je v prostorách noclehárny zakázáno.  

12. Pohybovat se pouze v prostorách vymezených pro noclehárnu.  

13. Respektovat pokyny personálu.  

14. Respektovat čas odchodu.  

15. Před odchodem svléci lůžkoviny a složit je na postel. Pokud má uživatel u personálu 
domluveno další přenocování, lůžkoviny nesvléká a přespává v nich nadále.  

16. Před odchodem vyklidit své věci.  

17. Kouření v prostorách noclehárny je zakázáno, jako v ostatních veřejných budovách. 
Uživatelé mohou ke kouření využít venkovních prostor noclehárny. 

18. V noclehárně je zákaz používání, jak psychického, tak fyzického násilí, včetně 
vyhrožování násilím a rasistických narážek. Toto nařízení se týká jak uživatelů služby 
noclehárny, tak i zaměstnanců noclehárny. 

 



 

 

IV. Nepřijetí na noclehárnu 
 

1. Nesplnění základních podmínek – osoba je mladší 18 let, nemá platné doklady 
totožnosti, odmítne poskytnout osobní údaje pro vyplnění Evidenčního listu, není zajištěna 
úhrada služby.  

2. Nerespektování doby příjmu.  
 
3. V případě známek agresivity a konfliktního jednání. 
 
 

V. Škody 
 

1. Nocležník plně odpovídá za škody, které způsobí a uhradí je v plné výši.  

2. Poskytovatel sociální služby ani jeho zaměstnanci neodpovídají za škody na majetku 
uživatele noclehárny vyjma věcí uložených na služebně.  
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Při poskytování pobytu a služeb s tím spojených se personál řídí Etickým kodexem 
poskytovatele.  

2. Při zpracování a evidenci klientových osobních dat se personál řídí platnými právními 
předpisy o ochraně osobních údajů.  

3. V případě nespokojenosti s poskytovanými službami si ubytovaný může podat ústní 
nebo písemnou stížnost u zaměstnanců, případně u vedení. Pokyny jsou umístěny na 
nástěnce.  
 
Dne ______  byl uživatel seznámen s Vnitřními pravidly noclehárny a zavazuje se je 
dodržovat, což stvrzuje svým podpisem.  

 
       _________________________________ 

                                                                         Podpis uživatele  
 
 
Tato Vnitřní pravidla noclehárny nabývají účinnosti dnem 9.1.2012  

 
 

 
Noclehárna 

Zařízení Pečovatelské služby okresu Benešov 
Táborská 900, 256 01 Benešov 



 

 

Příloha č. 5 
 

Noclehárna 

Zařízení Pečovatelské služby okresu Benešov 
Táborská 900, 256 01 Benešov 

 

Etický kodex 
poskytovatele sociální služby 

 
 

Etický kodex stanoví základní pravidla chování všech zaměstnanců Noclehárny pro 
muže a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov, kteří při své práci 
přicházejí do styku s uživateli sociální služby: 
 sociální pracovníci 
 sociální kurátorka 
 ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov 
 vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
 pracovníci v sociálních službách 
 
1. Etické zásady ve vztahu k uživatelům 
 zaměstnanec je povinen pomáhat našim uživatelům bez ohledu na jejich původ, 

etnickou příslušnost,  rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk,  pohlaví, náboženství, 
rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a 
politické přesvědčení  

 zaměstnanec podporuje uživatele k vědomí vlastní odpovědnosti 
 zaměstnanec jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatelů sociální 

služby 
 zaměstnanec pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem 

uživatelům, zajímá se o každého uživatele s ohledem na jeho společenské a 
přirozené prostředí, rodinu, komunitu  

 zaměstnanec chrání právo uživatelů na soukromí a důvěrnost sdělení, data a 
informace požaduje s ohledem na potřebnost zajištění služeb, které mají být 
uživatelům poskytnuty a informuje o jejich potřebnosti a využití 

 zaměstnanec podporuje uživatele při využívání všech služeb a dávek sociálního 
zabezpečení, na které mají nárok ,  poučí je o povinnostech, které z těchto  služeb a 
dávek vyplývají, podporuje uživatele při řešení problémů týkajících se dalších 
okruhů jeho života   

 zaměstnanec ke každému uživateli přistupuje individuálně, podporuje soběstačnost 
uživatelů a pomáhá jim svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při 
dosahování stanovených cílů 

 zaměstnanec nevyžaduje a nepřijímá dary, které by mohly ovlivnit rozhodování o 
službě nebo narušit profesionální přístup k uživatelům 

 zaměstnanec nenavazuje s uživateli neprofesionální osobní vztahy 
 zaměstnanec zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se dozvěděl 

z výkonu poskytování sociální služby 
 



 

 

2. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli a ke  spolupracovníkům 
 
 zaměstnanci plní zodpovědně své povinnosti, které vyplývají z pracovní smlouvy a 

pracovní náplně, snaží se o to, aby úroveň služby byla co nejvyšší 
 zaměstnanci respektují  pokynů svých nadřízených a řídí se interními směrnicemi 
 zaměstnanci se podílí na zdokonalování stanovených pracovních postupů tak, aby 

vedly k vyšší úrovni poskytovaných služeb 
 zaměstnanci jsou povinni se vzdělávat, prohlubovat svou kvalifikaci a způsobilost 

pro výkon svého povolání 
 zaměstnanci respektují rozdíly v názorech a praktických činnostech svých 

spoluzaměstnanců, základem vztahů mezi zaměstnanci je vzájemné, čestné, slušné 
a společensky  korektní  chování 

 kritické připomínky vůči ostatním zaměstnancům jsou řešeny pouze na pracovišti a 
nikdy ne před uživatelem 

 zaměstnanci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace, také 
v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti. 

 
 
Etický kodex je pro každého zaměstnance závazný a jeho nedodržování bude 
posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.  
 
 
Účinnost ode dne 9.1.2012 
 
 
 
 

………………………… 
                                                                                     Podpis pracovníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Noclehárna 

Zařízení Pečovatelské služby okresu Benešov 
Táborská 900, 256 01 Benešov 

 
 
 
 



 

 

Příloha č. 6 

 
 

Individuální plán 
 

Jméno a příjmení uživatele/uživatelky:  

Datum narození uživatele/uživatelky: 

Jméno a příjmení soc.pracovníka/pracovnice: 

 

    Uživatel/uživatelka se svobodně rozhodl/a, že si sám/a stanoví osobní cíle, 

prostřednictvím kterých se chce aktivně podílet na vyřešení nebo zlepšení své 

nepříznivé sociální situace. Osobní cíle vycházejí z možností a schopností 

uživatele/uživatelky. Pracovnice Agendy sociální práce a prevence podporují 

uživatele/uživatelku při formulování jeho/její osobních cílů. 

 

    Uživatel/uživatelka se zavazuje podpisem Individuálního plánu spolupracovat se 

sociální pracovnicí na samostatném řešení svých problémů. Dále je seznámen/a s tím, 

že je povinen/povinna účastnit se sezení se soc. pracovníkem/ pracovnicí pravidelně 

jednou týdně nebo podle potřeby. Pokud uživatel/ka nebude plnit povinnosti 

individuální plánování bude ukončeno. 

 

    Uživatel/uživatelka může měnit obsah individuálního plánu. Uživatel/uživatelka má 

možnost měnit své osobní cíle. Termín hodnocení individuálního plánu je nejméně 

jednou za 2 měsíce.  

 

Osobní cíl (cíle) uživatele/uživatelky a termíny splnění: 

1   

   

2   

   

3   

   



 

 

 
Způsob naplňování osobního cíle (cílů) uživatele/uživatelky: 

1 

   

2   

   

3   

   

 

Kritéria dosažení osobního cíle (cílů) pro hodnocení cíle (cílů): 

 

1   

   

   

2   

   

   

3   

   

   

 

Tímto potvrzuji, že osobní cíle jsem si stanovil/a z vlastního rozhodnutí a mám 

zájem na jejich naplňování. Souhlasím s tím, že mi byla ustanoven/a sociální pracovník/ 

pracovnice, který/á mi bude nápomocen/nápomocna při naplňování mých osobních 

cílů.  

 

V Benešově dne : 

      

 podpis uživatele/uživatelky   podpis sociálního 

pracovníka/ sociální 

pracovnice 

 

 



 

 

 

Hodnocení stanovených osobních cílů 

 

1 splněn  

   

 částečně splněn  

   

 nesplněn  

   

2 splněn  

   

 částečně splněn  

   

 nesplněn  

   

3 splněn  

   

 částečně splněn  

   

 nesplněn  

   

 

 



 

 

Příloha č. 7 
 

Hygienický a dezinfekční řád noclehárny: 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky 

– k dispozici - jednorázové rukavice, ústenka, empír 
– používat vždy při manipulaci s biologickým materiálem, použitým prádlem, 

dezinfekčními prostředky, v případě podezření na výskyt infekčního 
onemocnění nebo při jeho výskytu 

– nepoužívat opakovaně 
– po sundání rukavic provést dezinfekci rukou  

Hygiena a dezinfekce rukou (příklady v tabulce) 
- dezinfekce rukou provést vždy při manipulaci s biologickým materiálem, 

použitým prádlem, při podezření na výskyt infekčního onemocnění nebo při 
jeho výskytu 

- používat dezinfekční prostředek na ruce na alkoholové bázi v dávkovači 
- prostředek se vtírá do umytých a suchých rukou, neoplachuje se 

Dezinfekce podlah, ploch a povrchů (příklady v tabulce) 
- provádět denně po odchodu klientů, nebo dle potřeby častěji (např. při 

kontaminaci ploch biologickým materiálem) 
- při přípravě roztoku používat odměrku 
- dodržovat koncentrace a expozice stanovené výrobcem dezinfekčního 

prostředku  
- při práci používat ochranné rukavice 
- používat úklidové pomůcky vyčleněné podle účelu použití  
- zaměřit se především na dezinfekci hygienického zařízení (klik, splachovadel, 

prkének WC)  

Skladování úklidových potřeb, prostředků 
- úklidové pomůcky po použití očistit, event. dezinfikovat a usušit 
- čistící a dezinfekční prostředky skladovat v zabezpečeném prostoru 

nepřístupném klientům  

Dezinfekce nádobí (příklady v tabulce) 
- provádět při kontaminaci biologickým materiálem, při podezření na infekční 

onemocnění nebo při jeho výskytu 
- při práci používat ochranné rukavice 
- nádobí naložit do roztoku dezinfekčního prostředku, po expozici stanovené 

výrobcem dezinfekčního přípravku, mechanicky umýt a opláchnout pitnou 
vodou  

- při přípravě dezinfekčního roztoku je třeba používat odměrku 
- dodržovat koncentrace a expozice stanovené výrobcem dezinfekčního 

prostředku  
 



 

 

Úschova oblečení klientů, uložení sociálního ošacení 
- oblečení, které klient před spaním odkládá, ukládat odděleně od oblečení 

ostatních klientů 
- čisté vyprané ložní prádlo a sociální oblečení ukládat samostatně ve 

vyčleněném prostoru    

Úklid znečištěného oblečení, likvidace oblečení 
- při práci s použitým prádlem vždy používat jednorázové rukavice 
- znečistěné oděvy ukládat do plastového obalu, dle stupně znečištění buď zaslat 

do prádelny, nebo zlikvidovat  
- obaly s prádlem znečistěným biologickým materiálem, které jsou zasílány do 

prádelny, je třeba označit způsobem předem domluveným s prádelnou  
 
Úklid biologického materiálu 

- vždy používat jednorázové rukavice 
- v případě kontaminace plochy biologickým materiálem se nejprve provede 

překrytí znečistěného místa mulem nebo buničinou navlhčenou účinným 
dezinfekčním roztokem, po expozici se plocha očistí obvyklým způsobem 

  
Hygiena klientů  

- zajištěn je dohled nad dodržováním osobní hygieny klientů 
- klienti mají k dispozici sprchu a vyčleněné WC 
- k mytí rukou je k dispozici mýdlo v dávkovači  
- pro případ kontaminace rukou je k dispozici dezinfekční prostředek na ruce na 

alkoholové bázi v dávkovači 
- při použití sprchy má každý klient k dispozici svůj vlastní látkový ručník 

 
Postup při zranění klientem (škrábnutí) 

- při zranění personálu, při kterém dojde ke kontaminaci rány biologickým 
materiálem klienta, je rána na místě ošetřena a dezinfikována a zranění je 
hlášeno praktickému lékaři 

- klienti, u kterých je podezření na výskyt infekčního onemocnění, jsou vyzváni 
k návštěvě lékaře  

 
Hygiena lůžek 

- při opakovaném využívání lůžka jedním klientem, jsou lůžkoviny měněny podle 
potřeby, nejdéle však 1x za týden 

- při jednorázovém využití lůžka klientem jsou lůžkoviny měněny vždy a lůžko je 
po použití dezinfikováno 

 



 

 

Způsoby dezinfekce  

předmět 
způsob 

dezinfekce 
dezinfekční 
prostředek 

koncentrace expozice  

podlahy 
povrchy 

stírání  mytí 

Chloramin T 
Savo prim 
Presept tbl. 2,5 g 
Incidur  

1 % + 0,3 % saponát  
3 % 

0,5 % = 2tbl/10 l vody 
0,5 %  

30 min. 
30 min. 
15 min. 
30 min. 

sprchy, vany 
umývadla WC 
mísy 

omýt 

Chloramin T 
Savo prim 
Presept tbl. 2,5 g 
Incidur 

2 % + 0,3 % saponát  
3 % 

1 % = 2 tbl/5 l vody 
0,5 % 

30 min. 
30 min. 
15 min. 
30 min. 

předměty 
pomůcky 

ponořit 
Chloramin T 
Presept tbl. 2,5 g 

2 % + 0,3 % saponát  
1 % = 2 tbl/5 l vody 

30 min. 
15 min. 

nádobí 

ponořit – 
opláchnout 
pitnou 
vodou 

Chloramin T 
Presept tbl. 2,5 g 

 
2 % + 0,3 % saponát 
1 % = 2 tbl/5 l vody 

 

 
30 min 
15 min. 

 
 
Příklady ředění pracovních roztoků 

litry roztoku 

požadovaná koncentrace (%) 

0,5 % 1 % 2 % 3 % 5 % 

množství dezinfekčního prostředku v mililitrech nebo gramech  

1 litr 5 10 20 30 50 

2 litry 10 20 40 60 100 

5 litrů 25 50 100 150 250 

10 litrů 50 100 200 300 500 

 


