
Pražská vysoká škola psychosociálních studií 

Hekrova 805, 149 00, Praha 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diplomová práce 

Téma: Alkoholismus a drogy u bezdomovců 

Podtéma: Primární a sekundární faktory abúzu 

návykových látek u bezdomovců 

 
 
 
 
 
 
 

Zpracovala: Bc. Pavla Stoklasová 

Ročník: V. 

Akademický rok: 2009 - 2010 

Vedoucí práce: Mgr. Tereza Prasličková 

Studijní obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci  
                       a aplikovanou psychoterapii   
Forma studia: kombinované 
 



 2 

Prague college of psychosocial studies 

Hekrova 805, 149 00, Praha 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Topic: Alcohol and drugs at the homeless 

Subtopics: Primary and secondary factors drug abuse 

at the homeless 

Bc. Pavla Stoklasová 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

The Diploma Thesis Work Supervisor: Mgr. Tereza Prasličková 

 

 

 

 

 

 

Praha 2009 



 3 

Anotace: Cílem textu diplomové práce je podat rozbor bezdomovství a s ním 

souvisejících jevů, zvláště se zabývá závislostmi a zkoumáním primárních a sekundárních 

faktorů abúzu návykových látek u bezdomovců.  Podstatou práce je hlavně polemika na 

téma co skutečně chybí mezi poskytovanými sociálními sluţbami. Jaká sluţba by 

pomohla klientům, kteří uţívají drogy a jsou bez přístřeší.  

 

 

Klíčová slova: alkohol, drogy, bezdomovství, osoby bez přístřeší, závislost, abúzus, 

formy pomoci, léčba, sociální sluţby.  

 

 

Abstract: The aim of the text of the thesis is to provide an analysis of homelessness 

and related phenomena, especially dealing with addictions and researching primary and 

secondary factors of abuse of drugs at the homeless. The essence of the controversy is 

mainly on what is really missing the social services provided. What services would help to 

clients who use drugs and are homeless.  

 

 

Key words: alcohol, drugs, homelessness, homeless, addiction, abuse, forms of 

support, therapy, social services.  
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ÚVOD 

Osobní motivace k výběru tématu 

   Práce se klienty ohroţenými sociální exkluzí mě baví. Uţ kdyţ jsem pracovala se 

závislými v Sananimu a Eset Helpu, byli zároveň našimi klienty také uţivatelé 

návykových látek bez domova, převáţně lidé s duální diagnózou. Tito lidé, ţijící na ulici, 

měli mnoho potíţí, které bylo třeba řešit komplexně a často trvalo velmi dlouho, neţ se 

klientovi podařil alespoň malý pokrok.  

Z pozice terénního pracovníka jsem klientům pomáhala a získala jsem určitý pohled na 

celou problematiku. Zaujalo mě to a proto jsem terénní práci zvolila i jako téma 

bakalářské práce a zabývala jsem se uzavřenou a otevřenou drogovou scénou.  

Jiný pohled jsem pak získala při práci v Armádě spásy, v Centru sociálních sluţeb 

Bohuslava Bureše, kdy jsem zastávala jinou pracovní pozici (sociální pracovnice), co se 

týče náplně práce a moţných forem pomoci klientovi.  

   Setkávala jsem se zde s nejniţší vrstvou společnosti, lidmi trpícími bídou, chorobami, 

všemi druhy patologií a chudobou. Byli to prostitutky, toxikomané, propuštění vězni, 

senioři, psychiatričtí pacienti, mladí dospělí z dětských domovu, z ústavů, Romové, 

cizinci atd… Přesto však souhlasím s Exupérym, ţe velikost se rodí především z cíle, 

který leţí mimo člověka. Jakmile se člověk uzavře, stává se chudým (ESPELANDOVÁ, 

1998)  a tak jsem i tady potkala lidi chudé i mezi chudými bohaté.  

   Pokud se mě někdo zeptá, jestli se mi daná práce jeví smysluplná a naplňující, tak 

odpovím ano. Začala jsem si klást otázky, proč je daný člověk na ulici, proč je takový 

jaký je. Co ho vede k určitým rozhodnutím a jaký je jeho svět a hlavně jeho duševní ţivot. 

Je někdy velmi těţké od individuality přejít k zevšeobecňujícím závěrům a najít řešení. 

Kaţdý individuální plán je zcela jedinečný a zároveň by měl být přibliţující se obecným 

normám ve vztahu k resocializaci klienta, k jeho přijetí ve společnosti a znovunavázáním 

vztahů. A jak tvrdí Lundwikst, ten kdo zabloudí, můţe objevit nové cesty 

(ESPELANDOVÁ, 1998). 

   Na práci s klienty se mi líbí být průvodcem a společně s nimi hledat a nalézat moţnosti, 

které vedou k rozšíření obzorů, seberealizaci, větší vnitřní rovnováze, spokojenosti a 

sebedůvěře.  
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Rozvržení a členění práce 

  Téma bezdomovství je široký pojem. Alkoholismus a uţívání drog také a tak jsem se 

rozhodla toto téma zúţit pouze na bezdomovce zjevné, ţijící na ulici, kteří vyuţívají 

sociální sluţby. A to pouze na ty, kteří pravidelně uţívají alkohol a drogy. Zajímalo mě, 

jakým způsobem se k drogám a alkoholu dostali, proč se tyto látky staly náplní jejich 

ţivota a jaké potíţe stály za tímto jejich rozhodnutím. Jak se dostali na ulici, jaké bylo 

jejich rodinné zázemí, vztahy a odkud vlastně jsou a jak dlouho jsou na ulici. Také jsem si 

kladla otázku, jestli jejich drogový a alkoholový abúzus byl primárním, nebo sekundárním 

faktorem ve vztahu k bezdomovství. A jaké formy pomoci a intervencí by těmto klientům 

efektivně pomohly. Vyhledala jsem všechny moţné dostupné sluţby, které jsou osobám 

bez přístřeší poskytovány.  

   Práci jsem rozčlenila na teorii a praxi. V některých kapitolách se teorie s praxí přímo 

prolíná zdálo se mi však vhodné uvést dané informace k tématu z praxe. Často se jedná o 

informace, které sociální pracovníci, pokud nedělají se závislými bezdomovci nevědí, 

protoţe je nezaţili v praxi. Chtěla jsem popsat všechna úskalí na která je moţno narazit 

při práci s touto cílovou skupinou.  

V první kapitole se zabývám vymezením pojmů a klíčovými slovy ve vztahu 

k bezdomovství, závislosti na návykových látkách a typologii bezdomovců.  

Ve druhé kapitole jsem uvedla stručný přehled historie práce s bezdomovci ve světě a 

České republice. Také zde uvádím organizace pracující s bezdomovci a cílové skupiny, 

které můţeme potkat při této práci. 

Třetí kapitola pojednává o jednotlivých specificích skupiny uţivatelů drog ţijících bez 

domova a zabývá se závislostmi nenávykových látkách. S tím dále souvisí práce se 

závislými bezdomovci a typy činnosti při práci s touto cílovou skupinou.Ty jsem dále 

rozdělila na rizika práce s bezdomovci, hlavně pro pracovníky a faktory podílející se na 

úspěchu nebo neúspěchu práce se závislým člověkem bez domova. Také jsem v této 

kapitole uvedla nejčastější problémy klientů se kterými se pracovníci setkávají v praxi a 

měli by na ně být adekvátně připraveni. 

Zásady práce s bezdomovci jsem rozdělila na harm reduction  a její cíle poslání ve vztahu 

k těmto klientům. Také zde uvádím Poskytované sluţby v rámci terciální prevence 

v Armádě spásy a dávám nahlédnout do této sluţby ve vztahu k evidenci klientů, práci 

s daty a informacemi.  



 9 

V této kapitole jsem na závěr uvedla poţadavky a nároky, které by měl splňovat 

pracovník. 

V páté kapitole se zajímám pouze praktickou částí a uvádím zde kvalitativní výzkum 

pomocí strukturovaného rozhovoru s uţivateli návykových látek bez domova. Uvádím zde 

způsob sběru dat a výzkumný vzorek, dále následuje vlastní šetření a po něm seznamuji 

čtenáře s výsledky strukturovaného rozhovoru se závislými respondenty na ulici. V závěru 

navrhuji řešení situace, uvádím vlastní nápady, postřehy a názory ve vztahu ke zjištěnému 

výzkumu.  
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1 VYMEZENÍ POJMŮ A KLÍČOVÁ SLOVA 

 

1.1.Definice bezdomovství 

    

   Bezdomovství není vymezeno jednou jedinou správnou definicí a neexistuje ani ţádné 

konkrétní vyčíslení tohoto fenoménu, které by bylo přesným vyjádřením skutečnosti 

(HRADECKÝ, 2007). 

   Z právního pohledu jsou bezdomovci jsou pak takové osoby, které nemají státní 

občanství ţádného konkrétního státu (tzv. apolitici)  a nejsou tedy v trvalém právním 

vztahu k určitému státu. Jsou to především osoby, které z různých důvodů ztratí státní 

občanství jednoho státu a nenabudou státní občanství státu jiného (NĚMEC, 1996). 

   Z této citace pak jasně vyplývá, ţe je velice obtíţné potkat „bezdomovce“, který do této 

skupiny spadá podle práva. 

   Jedná se o osoby, které se nacházejí v nepříznivé ţivotní situaci, která je způsobená 

ztrátou bydlení, zaměstnání a sociální exkluze z většinové společnosti (HRADECKÝ, 

2007). 

   Toto je nejčastější definice pouţívaná v sociálních sluţbách. Pro potřeby této práce se 

řídím touto definicí pouţívanou v sociálních sluţbách.  

   Klíčovým problémem měření bezdomovství je skutečnost, ţe nejde o statický jev. 

Někteří lidé se pohybují mezi odlišnými formami bydlení, např. mezi spaním ve veřejných 

prostorách, krátkodobými pobyty u příbuzných a přátel, případně pobyty ve vězení či ve 

zdravotnickém zařízení. Někteří lidé prochází opakovanými epizodami bezdomovství, 

např. ţeny zakoušející domácí násilí mohou od násilníka opakovaně odejít k přátelům, do 

ubytovny pro bezdomovce anebo do azylového zařízení pro ţeny (EDGAR, 2005). 

Dle občanského právního řádu jde o osobu, která nemá vlastní domov či si jej nenajímá, 

nebo neţije v takovém obydlí u osoby důvěrně blízké či tento domov nemůţe, nebo 

nechce uţívat, anebo takový domov uţívá protiprávně. Domov v této definici chápeme 

obecně jako místo, kam jeho uţivatel můţe de-iure jinému člověku zakázat, nebo umoţnit 

přístup. Podle zákona jde o osoby společensky nepřizpůsobené a péči o ně vymezuje 

zákon O sociálních sluţbách (Zákon č. 108/2006 Sb.) 

Co nejpřesnější definice bezdomovectví je potřebná pro tvorbu zákonů (legislativní 

funkce), pro poskytovatele sociálních sluţeb (integrační funkce), pro empirický a 
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teoretický výzkum (výzkumná funkce) a pro tvorbu bytové politiky (SPECHT, KITTLER, 

2002). 

1.2 Rozdělení osob bez přístřeší/bezdomovců 

 

Podle vnějších znaků:  

1. Skrytí bezdomovci – tyto klienty obvykle znají pouze terénní či sociální pracovníci. 

Vyuţívají sociálních sluţeb, které jim pomáhají zajisti základní ţivotní potřeby. 

Přespávají u přátel, po ubytovnách, nebo ve squatech a jiných neobývaných 

nemovitostech anebo ve stanech a jeskyních v přírodě.  

 

2. Zjevní bezdomovci – na první pohled poznatelní, dle zanedbané vizáţe, zápachu a 

celkově zchátralého zjevu. Vyskytují se na ulicích, nejčastěji na místech, jako jsou 

nádraţí, centra měst, parky, kde se snaţí od kolemjdoucích něco získat ţebráním anebo 

něco ukrást. Často bývají pod vlivem drog, nebo zjevně opilí. Frekventovaná místa 

úmyslně vyhledávají a svou přítomností, u veřejnosti, buď vzbuzují lítost, nebo pohoršení.  

 

3. Potencionální bezdomovci – mají bydlení, ale jsou bezdomovstvím ohroţeni a snadno 

z nich mohou bezdomovci stát. Např. osamělí dělníci, co bydlí na ubytovnách, cizinci, 

senioři, kterým zvýšili nájem, týrané ţeny, které ţijí s násilníkem, lidé bez nájemní 

smlouvy, nebo s podnájemní smlouvou atd… 

 

Podle toho, jak se dostali do nepříznivé situace: 

1. Shodou nepříznivých událostí a nemoţností, či neschopností na ni adekvátně reagovat 

a neskončit na ulici.  

V této kategorii nalezneme osoby, které se ocitly na ulici po rozvodu, ztrátě zaměstnání, 

dluhům a exekucím, po propuštění z výkonu trestu, dětského domova, nemocnice, ústavní 

péče, návratu z ciziny apod…. 

2. Rozhodnutím z vlastní volby. 

V této kategorii nalezneme osoby nejhůře ovlivnitelné jakoukoliv intervencí. Zcela 

nemotivované jakkoliv svůj ţivot měnit a víceméně spokojené se současným stavem. Je 

však otázkou co dané jedince k této volbě vedlo, jaké byly okolnosti jejich rozhodnutí a 

momentální psychický stav.  
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Hradecký dále rozděluje bezdomovce na:  

1. Bez střechy – nemají ţádný a bezpečný osobní prostor pro sociální vztahy, nemají 

ţádný právní nárok na uţívání prostoru(vlastnictví, uţívací právo). 

2. Bez domova – nemají ţádný stabilní domov (ubytovny, squat) a bezpečný osobní 

prostor pro sociální vztahy, nemají ţádný právní nárok na uţívání prostoru(vlastnictví, 

uţívací právo). 

3. Nejisté a nevyhovující bydlení – mají prostor pro sociální vazby, nemají ţádnou 

jistotu uţívacího práva. 

4. Nevyhovující bydlení a sociální izolace v ilegálně obývaném obydlí – nemají ţádný 

soukromý a bezpečný prostor pro sociální vztahy, mají právní nárok a/nebo jistotu 

uţívacího práva.  

5. Nevyhovující bydlení (jisté užívací právo) – mají prostor pro sociální vztahy, mají 

právní nárok a/nebo jistotu uţívacího práva.  

6. Nejisté bydlení (vhodné k obývání) – mají prostor pro sociální vztahy, nemají 

ţádnou jistotu uţívacího práva, ztráta vlastnictví.  

7. Sociální izolace v kontextu jistého a vhodného bydlení – nemají ţádný a bezpečný 

osobní prostor pro sociální vztahy, mají právní nárok a/nebo jistotu uţívacího práva 

(HRADECKÝ, 2007). 

S délkou bezdomovství souvisí i stupeň integrace do bezdomovecké komunity. 

 

Zajímavé a jiné rozlišení jednotlivých typů  uvádí Janebová: 

1. Nedávno dislokovaní.  

Jsou to jedinci, kteří dosud sdílejí normy majoritní společnosti. Nemají tendenci 

identifikovat se s rolí bezdomovce, bezdomovcům se vyhýbají a zkušenosti s negativní 

stigmatizací jsou traumatizováni. S jinými bezdomovci se nestýkají. 

 

2. Izolovaní – nedávno dislokovaní .  

Jsou to ti, kteří se pozvolna dostávají mimo kontrolu sociálních sítí a institucí a cítí stále 

menši závaznost vůči normám hlavního proudu společnosti, ale s ostatními bezdomovci se 

stýkat nechtějí. Ocitají se tudíţ v izolaci. 

 

3a Identifikovaní – izolovaní. 

Na ulici jsou jiţ delší dobu, na ţivotní styl majority rezignovali, ale vyhýbají se ostatním         

bezdomovcům. Obţivu si zajišťují většinou z odpadkových košů a kontejnerů. 
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3b Identifikovaní – žijící ve skupině. 

Uvedené rozdělení můţe mít vztah i k délce bezdomovství, je pravděpodobné, ţe 

mnohé z osob bez domova postupuji po uvedené škále v průběhu času. Tuto skutečnost je 

třeba vzít v úvahu a pokusit se podchytit „nové“ bezdomovce co nejdříve, nejlépe v   

situaci, kdy ještě nejsou identifikovaní s ţivotem na ulici (JANEBOVÁ, 1999, s. 27-28). 

 

   Jak je situace vzniku stavu bezdomovství jednoduchá a rychlá, ilustrují Hradecký a 

Hradecká, kdyţ říkají, ţe „statistiky prokazují, ţe čtrnáct dnů a nocí strávených na ulici či 

nádraţí poznamenají kaţdou lidskou bytost nadlouho a vtlačí jí své stigma deprivace a 

hostility (HRADECKÝ, HRADECKÁ, 1996). 

 

   Z vlastní zkušenosti jsem zjistila, ţe pokud se mi nepodaří do 2 měsíců dostat mladého 

člověka, přicházejícího z dětského domova např. do chráněného bydlení, tak ho často 

ţivot na ulici pohltí. A neustále se tam vrací, fetuje, pije, prostituuje se, krade a čím dál 

víc sociálně a ţivotně selhává. Po době 2 měsíců uţ není snadné ho motivovat k jinému 

ţivotu. Vizuálně i duševně se velmi změní a je viditelná ohromná degradace jeho 

osobnosti.  

   V brzké době cca do 1/2 -3/4  roku následuje obvykle několik přestupků a zadrţení 

policií, nebo výkon vazby. Pro tyto mladé není vhodnou sociální sluţbou noclehárna, 

denní centrum ani azylový dům, protoţe se zde setkávají s lidmi jiţ dlouho ţijícími na 

ulici a formováni tímto prostředím, často přibliţují své hodnoty, hodnotám letitých 

bezdomovců. Je to pouze můj názor, který jsem si utvořila a ověřila v praxi na mnoha 

případech mladých klientů přicházejících z dětských domovů. Jako nejvhodnější typ 

sociální sluţby pro tyto klienty se mi jeví chráněná bydlení a domy a půl cesty. To z toho 

důvodu, ţe se zde více trénuje nácvik péče o domácnost, hospodaření, nácvik pracovních 

dovedností a je zde mnohem intenzivněji  a častěji poskytována osobní asistence 

klientům.  
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1.3 Klíčová slova 

    

   Osoby bez přístřeší/bezdomovci: V této práci pouţívám název osoby bez přístřeší jako 

synonymum pro slovo bezdomovci. Ve svém dotazníkovém šetření, mám na mysli, pouze 

osoby bydlící na ulici, ve stanu, v přírodě, squatech, neobývaných nemovitostech, nebo 

vyuţívající pobytových sociálních sluţeb typu azylové domy, noclehárny apod. 

Pojem bezdomovec zní pejorativně a můţe slouţit jako nálepka k označení člověka bez 

domova. Ve své práci pojem bezdomovec pouţívám protoţe je tak obecně zaveden mezi 

většinovou společností, v praxi raději uţívám pro bezdomovce pojem osoby bez přístřeší.  

   Drogová závislost: Chronická, nebo periodická intoxikace, kdy jedinec pokračuje 

v uţívání drogy, navzdory nepříznivým vlivům na jeho ţivot, zdraví a okolí. Je vyvolána 

opakovaným uţíváním syntetické, nebo přírodní drogy. Dále je zde tendence zvyšovat 

dávku a jsou při ní přítomny abstinenční příznaky (URBAN, 1973, s.12,13). 

Dále také podle ICD 10 (mezinárodní klasifikace chorob) se pokládá za závislost, 

když byla během posledního roku splněna tato kritéria:  

• Silné přání poţívat psychotropní substance, sníţená schopnosti kontroly pokud jde    

  o začátek, ukončení a mnoţství poţívané substance.  

• Uţívání substance ke zmírnění abstinenčních syndromů. 

• Rozvoj tolerance. 

• Omezený úsudek o svém chování při zacházení se substancí. 

• Pokračující zanedbávání ostatních, dříve výše hodnocených zájmů.  

• Pokračující uţívání substance přes dokázané škodlivé psychické, tělesné či sociální    

   následky (GÖHLERT, 2001).  

   Klient: Je jím v této práci nazýván převáţně uţivatel alkoholových a nealkoholových 

drog, ţijící bez trvalého a stabilního domova. Ohroţený sociální exkluzí (vyloučení).  

   Abúzus: Naduţívání v míře patologické - alkoholických nápojů či drog. Můţe být 

občasný, periodický, nebo pravidelný, systematický. Úzus i abúzus mohou, ale také 

nemusí vést k závislosti (SKÁLA, 1987).  

   Alkohol: Alkoholem jsou v této práci myšleny všechny alkoholické nápoje obsahující 

etanol (C2H50H) a také lihoviny uţívané bezdomovci nejčastěji (rum, vodka, pivo, víno) a 

z nouze např. výrobky na čištění oken Okena, pleťové vody, masáţní francovka Alpa 

apod… 
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   Delirium: Je ţivotu nebezpečné onemocnění. Deliria vznikají mimo jiné při odnětí 

alkoholu, nebo opiátů avšak také při extrémním uţívání drog, nebo zneuţívání léků. 

Během deliria ztrácí postiţený schopnost k reálnému poznávání prostředí. Souvislosti 

mezi myšlením a poznáváním jsou inkoherentní a rozpadají se (GÖHLERT, 2001).   

   Predispozice(náchylnost) k závislosti na alkoholu: jedná se o jedince u nichţ alkohol 

vyvolává zvláště silný pocit euforie a jedinci, kteří trpí takovým druhem fyziologické 

nerovnováhy, na niţ má alkohol zvláštní, normalizující vliv (SKÁLA, 1988, s. 37).  

Při práci s klienty jsem se často setkala s tím, ţe pro ně byl běţným rodinným modelem 

otec, nebo matka alkoholička. Častým jevem bylo i to, ţe tito klienti ţili a hledali partnery 

mezi lidmi závislými na alkoholu, nebo drogách.  

   Drogy: Jako drogu můţeme definovat kaţdou látku s tzv. psychotropním účinkem, která 

v lidském organizmu způsobuje dočasnou změnu pocitu proţívání ţivota a je schopna 

vyvolat chorobnou závislost (SKÁLA, 1987, s. 140). 

V této práci se zabývám ilegálními drogami a z legálních pouze alkoholem a cigaretami 

(omezeno zákonem od 18ti let). Ilegální drogy se dělí na opiáty, sedativa a trankvilizéry, 

stimulanty, halucinogeny, canabinoly a těkavé látky.  

   Lidé berou drogy a stávají se na nich závislí hlavně pro jejich účinky, které buď 

pomáhají řešit stávající stav (frustrace, deprese, samota), nebo nabízejí něco, po čem 

jedinec touţí (vzdor, únik, legrace). Člověk se pod vlivem drogy zbaví nepříjemného 

stavu akutního či permanentního pocitu neschopnosti, méněcennosti a potlačuje 

sebezpytování s případnými nepříznivými výčitkami svědomí (ŠUPKOVÁ, 2007).  

Harm reduction: jedná se o zásady práce s klienty, kteří se vyznačují nějakou patologií a 

jedná se o minimalizaci rizik pro tyto klienty, osvětovou činnost, praktické rady a ochranu 

společnosti např. před chodobami.  

   Relaps: Můţe vést k recidivě (opakovanému propadnutí drogám) a jedná se o uţití 

drogy závislým po dlouhodobém období abstinence (NEŠPOR, 2006). 

Dobře zvládnutý relaps, pomocí terapeutického rozhovoru, či odeslání do AT poradny, 

nebo svépomocné skupiny, můţe klienta ujistit o tom, ţe ţivot s drogami skutečně nechce 

a paradoxně ho více motivuje k abstinenci.  

   Abstinenční syndrom: Jedná se o soubor nepříjemných fyzických a psychických 

příznaků. Abstinenční syndrom se liší co do uţívané drogy, doby zneuţívání, citlivosti a 

uţívaného mnoţství (KALINA, 1999, s. 57). 
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   Terénní práce: Terénní práce spočívá ve vyhledávání kontaktů s cílovými skupinami 

mimo rámec některé instituce a sama vyhledává jednotlivce v komunitě, aby mu nabídla 

pomoc a sluţby (RHODES, 1999).  

    Terénní práce je nedílnou součástí sociální práce se závislými bezdomovci. Bez ní by 

často nebyl moţný ţádný kontakt s klientem. Mnoho klientů kontaktovaných terénními 

pracovníky pak přišlo a vyuţívalo nízkoprahových sociálních sluţeb např. noclehárnu, 

nebo denní centrum. Tím se jim stala dostupná sluţba základní hygieny, ošacení, strava a 

nocleh. Bezdomovcům často terénní pracovníci zachraňují ţivot, kontrolují jejich příbytky 

a přístřešky, monitorují zdravotní stav apod.. V krutých mrazech je zvou do tepla, nabízí 

sociální sluţby, nosí jim jídlo a oblečení. Nabízí moţnosti pomoci, získání dokladů, 

bydlení, zdravotní péče, práce… 

Diogenův syndrom:   Někteří odborníci řadí Diogenův syndrom mezi obsedantně 

kompulzivní poruchy, avšak s velkou komordibitou. Tito klienti ačkoliv jsou velmi 

zanedbaní, se velmi diví, proč je nechtějí přijmout do  práce a co na nich okolí tak vadí. 

Tomuto syndromu se také říká ,,syndrom zanedbaného starce, stařeny“. Vţdy však věkově 

nejde o seniory. Postiţení často zanášejí byt odpadky (noviny, hnijící jídlo, staré a 

nefunkční spotřebiče, krabičky od cigaret, věci od popelnic, potrhané, špinavé oblečení) a 

na průchod nechávají pouze úzké cestičky. Na rozdíl od běţných sběratelů se tito jedinci 

liší tím, ţe sbírané věci nemají ţádnou uţitnou hodnotu a tito postiţení je ani nijak 

nekatalogizují, prostě je vrství bez ladu a skladu na sebe a tím si minimalizují ţivotní 

prostor. Výjimkou nejsou ani výkaly v bytě. Tyto osoby jsou bezdomovstvím ohroţeny a 

často přicházejí o byt z důvodu jeho zanesení. O péči a hygienu nedbají, není moţné jim 

vysvětlit, ţe jde o odpadky a musí se vyhodit. Tato porucha obvykle reaguje na 

farmakologickou léčbu. Také se často pojí s poruchami osobnosti a proţívání.  

Duální diagnózy: Jedná se o kombinaci více diagnóz. Například toxikoman, který je 

bezdomovcem a má sociální fóbii. Tyto diagnózy závisejí se závislostí a často je závislost 

na návykových látkách spouštěčem psychického onemocnění. Nejčastěji se jedná o 

úzkosti - panické poruchy, posttraumatické poruchy, obsedantně – kompulzivní poruchy, 

fobie, anebo o poruchy nálady – bipolární afektivní poruch, nebo deprese. Dále se mohou 

objevit poruchy příjmu potravy a to bulimie, nebo mentální anorexie. 
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2 STRUČNÝ PŘEHLED HISTORIE PRÁCE S BEZDOMOVCI 

 

2.1 Práce s bezdomovci  z historie a ve světě 

    

   Z historie ve světě jsou známy aktivity některých kněţí, které jsou zaloţeny na 

obdobném principu jako terénní práce s bezdomovci a chudými lidmi. Mnozí z nich 

v rámci pastorační činnosti navštěvovali chudinské čtvrtě a vyhledávali nejuboţejší lidi, 

aby jim byli nablízku jako duchovní, ale i hmotná opora. např. Don Giovani Bosco nebo 

Jan Milíč z Kroměříţe, který se jiţ ve 14.století věnoval vychovatelské a osvětové práci 

mezi mládeţí a nevěstkami pro ně zaloţil v roce 1372 tzv. vzornou obec pro padlé dívky 

(BEDNÁŘOVÁ, PELECH, 2003).  

 

   Armáda spásy je křesťanská organizace s polovojenskou strukturou. Armádu spásy 

zaloţil metodistický kazatel William Booth v roce 1865 v Británii, ve Východním 

Londýně. Nejprve byla známá jako Křesťanská misie a aţ 1878 změnila tato organizace 

název na Armádu spásy. Během desetiletí se hnutí rozšířilo mimo Británii. Dobře funguje 

a je známé hlavně v Severní Americe. 

   Abbé Pierré, vlastním jménem Henri Antoine Groués,  r. 1949 zaloţil na paříţském 

předměstí „Společenství Emauzy“, které se dodnes stará o nejchudší z chudých, 

především o bezdomovce. V současnosti toto hnutí působí v 50 zemích celého světa a jen 

ve Francii má asi 4 000 příznivců. O začátcích jeho práce vypráví kniha Borise Simona 

Hadráři z Emauz. Uţ od počátku zdůrazňoval, ţe Emauzy nejsou ţádnou dobročinnou 

organizací se zaměstnanci a klienty. V ČR mají sídlo v Rychnově u Jablonce nad Nisou a 

provozují azylové domy pro muţe. 

   FEANTSA (Fédération Européenne d´Associations Nationales Travaillant avec les Sans 

Abri - Evropská federace národních sdruţení pracujících s bezdomovci) sdruţuje více neţ 

padesát členů (národních a regionálních sdruţení a časopisů vydávaných bezdomovci) v 

zemích Evropské unie, USA, České republice a Rusku. Cílem je podporovat politiku 

Evropské unie a národních vlád k pomoci bezdomovcům a k eliminaci fenoménu 

bezdomovství, koordinovat národní organizace pracující s bezdomovci, pomáhat jim, 

podporovat výměnu zkušeností a burcovat veřejné mínění. 
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Evropská observatoř bezdomovství (European Observatory on Homelessness, EOH)  je 

skupinou odborníků, z kaţdého členského státu Evropské unie je vţdy jeden národní  

korespondent. Korespondenti monitorují problematiku bezdomovství kaţdý ve své zemi. 

Souhrnnou Evropskou zprávu o bezdomovství kaţdoročně zveřejňuje FEANTSA. 

 

2.2 Organizace pracující s bezdomovci v ČR 

 

Armáda spásy –  působí na celém území České republiky. Armáda spásy zahájila svoji 

činnost v Československu v roce 1919. Přečkala obtíţnou dobu okupace (1939 aţ 1945). 

Komunistický reţim však její existenci v tehdejším Československu zcela ukončil. 

Početná skupina jejích členů byla dokonce uvězněna. Aţ v roce 1990 byla její činnost 

obnovena v České republice. 

Konkrétní práce v jednotlivých městech, kde Armáda spásy působí (tedy Praha, Brno, 

Ostrava, Havířov, Karlovy Vary, Krnov, Opava, Přerov a Šumperk), zahrnuje oblast 

duchovní i sociální.  

   Duchovní a misijní práce je soustředěna do tzv. sborů, v jejichţ čele stojí důstojníci 

Armády spásy. V současné době je v kaţdém městě působení jeden sbor Armády spásy. 

Jednotlivá sociální zařízení jsou vedena zahraničními i českými odborníky. Sociální práce 

zahrnuje např. péči o bezdomovce, staré a nemocné občany, matky s dětmi, děti a mládeţ, 

ale i další formy pomoci podle aktuálních potřeb. 

 

Naděje – Naděje je občanské sdruţení, zaloţené v roce 1990. Jeho cílem je vybudování a 

rozvoj sítě sluţeb lidem v nouzi na základě křesťanských principů. Ve svých zařízeních 

poskytuje pomoc jak hmotnou (ubytování, stravování, ošacení), tak morální, poradenství a 

zdravotní péči. Působí na území celé ČR, vedle Prahy, kde je i ústředí, má pobočky ve 

Vysokém Mýtě, Litomyšli, Nedašově, České Třebové, Zlíně, Otrokovicích,Vsetíně, Plzni, 

Nýrsku, Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Litoměřicích.Vedle pomoci 

bezdomovcům, kteří tvoří velkou část klientů Naděje, poskytuje pomoc i seniorům, 

uprchlíkům, vězněným a propuštěným, dětem a dospělým s mentálním postiţením. Je 

financována, obdobně jako ostatní neziskové organizace působící v sociální oblasti z 

grantů ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, v Praze z 

prostředků poskytovaných Magistrátem hlavního města Prahy, vlastní činností a darů od 
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jednotlivců a organizací. Naděje je dále provozovatelem potravinové banky v ČR a 

členem Evropské federace potravinových bank (jedná se o potravinovou pomoc sociálně 

slabým občanům). 

Bezdomovcům poskytuje jednak okamţitou pomoc v akutní tísni a dále dlouhodobou 

pomoc v podobě resocializačních programů (integrační programy pro osoby sociálně 

vyloučené a vyloučením ohroţené). Mezi akutní základní pomoc patří ubytování v 

noclehárně, stravování, moţnost osobní hygieny, ošacení, zdravotní péče (v denním 

centru) Naděje v Praze je i ordinace lékaře), pomoc sociálního pracovníka, a to vše 

bezplatně. 

   Bezdomovcům poskytuji sluţby i některé další organizace, jako Česká katolická charita, 

Emauzy ČR, Diakonie, sdruţeni Společnou cestou a některá zařízení obcí.      

   Tyto organizace se sice na bezdomovce zaměřují, ve srovnáni s Armádou spásy nebo 

Naději je však kapacita jejich ubytovacích zařízeních menší, některé ubytování vůbec 

neposkytuji (např. Nový prostor – hlavně časopis prodávaný bezdomovci). Anebo působí 

jen v Praze nebo některých větších městech. 

Bezdomovci samozřejmě mohou vyuţívat sluţeb všech těchto organizací a většinou tak i 

činí, organizace často střídají. Ţádná omezení v tomto ohledu nejsou stanovena, s 

vyjímkou jediného: organizace a zařízení, jejichţ zřizovateli jsou obce, poskytuji sluţby 

jen klientům hlášeným v daném místě k trvalému pobytu (v Praze např. ubytovna 

Městského centra sociálních sluţeb a prevence, v roce 2007 přejmenovaného na Centrum 

sociálních sluţeb Praha) (ŠTĚCHOVÁ, LUPTÁKOVÁ, 2008). 

Organizace pracující s bezdomovci v České republice jsou většinou zaloţeny na 

křesťanských principech a zásadách.  

 

 S.A.D. – Sdruţení provozovatelů azylových domů – členy tohoto sdruţení mohou být 

jednotlivé azylové domy na území celé ČR. Jejich provozovateli jsou Armáda spásy, 

státní a obecní organizace, charitativní, nestátní organizace.  

 

2.3 Cílové skupiny organizací pracujících s bezdomovci 

  

  Cílových skupin je mnoho a skutečně nelze výslovně říci, ţe se bezdomovcem stane 

člověk např. se základním vzděláním. Člověk se základním vzděláním má sice niţší 

socioekonomický status a méně moţností uplatnění, ale bezdomovcem se stát nemusí.    
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   Faktorů proč se člověk dostane na ulici je mnoho a často se jedná o souhru několika 

faktorů současně. Bezdomovci jsou nesourodá skupina všech věkových kategorií, 

počínaje dětským věkem (děti na útěku z domovů, výchovných ústavů apod..) a konče 

věkem seniora.  

   Tyto kategorie se vzájemně prolínají, takţe je moţné setkat se s klientem seniorem 

bezdomovcem, který trpí duševní chorobou, byl propuštěn z výkonu trestu a je závislý na 

alkoholu. Jedná se o tzv. duální diagnózy. Problematika kaţdého jednotlivce je 

individuální a takto je třeba ke klientovi přistupovat.  

   V Armádě spásy je moţné mezi klienty potkat kohokoliv od mladistvého toxikomana, 

vraha propuštěného z výkonu trestu, Roma, po bakalářku sociální práce s poruchou 

osobnosti, homosexuálního prostituta, týranou ţenu, uprchlíka, aţ po právníka závislého 

na alkoholu, nebo bývalou a slavnou hudební osobnost. Z tohoto poznání jsem si odnesla 

nejdůleţitější informaci a ta zní: Můţe se to stát kaţdému!!! Nikdo z nás si nemůţe být 

jistý, ţe se nikdy nedostane na ulici. Ţivot je mnohotvárný a jak jsem výše uvedla, při 

vzniku bezdomovství se jedná o souhru více faktorů. Kde můţeme vzít jistotu, ţe se nám 

vţdy povede dobře, budeme mít práci a zázemí anebo ţe nám naše okolí v krizi pomůţe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

3 SPECIFIKA CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ DROG ŽIJÍCÍCH BEZ 

DOMOVA 

   Mezi hlavní specifika cílové skupiny uţivatelů drog bez domova se řadí hlavně potřeba 

výměnných programů, zdravotní a psychiatrické péče. Uvádím typické rysy, téměř ve 

všech případech shodné a typické pro závislé na alkoholu a návykových látkách. Prolíná 

se zde potřeba terénních sluţeb, sociálního poradenství, minimalizace rizik – harm 

reduction a také potřeba pobytových sluţeb pro tyto klienty.  

Setkala jsem se s tím, ţe tito klienti jsou z více neţ 90% také kuřáci a proto trpí shodně i 

plicními onemocněními vyplývajícími z kouření. Tím je oslaben jejich imunitní systém a 

v kombinaci s drogami anebo alkoholem snáze onemocní. 

 

Typické rysy bezdomovců závislých na alkoholu: 

• Chronická opilost 

• časté trestání pro výtrţnost,  

• poškozování cizí věci,  

• opakovaně odvezeni na záchytnou stanici,  

• chronická onemocnění vyplývající z pobytu na ulici a z uţívání alkoholu (cirhóza jater, 

CHOPN, nemoci srdce, otoky a onemocnění tkání).  

 

Typické rysy bezdomovců závislých na drogách:  

• Chronická intoxikace drogou,  

• vyšší agresivita,  

• náladovost,  

• trestáni pro majetkovou trestnou činnost,  

• výtrţnictví,  

• sexuální promiskuita,  

• opakované neukončené léčebné pokusy ze závislosti,  

• chronická onemocnění vyplývající z pobytu na ulici a z uţívání návykových látek 

(hepatitidy, HIV, sexuálně přenosné choroby, abscesy, onemocnění ţil, toxické 

psychózy).  
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3.1  Závislosti na návykových látkách 

    

   Vágnerová se zabývá příčinami, které vedou člověka k uţití drogy. Zmiňuje se o 

osobnosti člověka, ale i o jeho okolním prostředí, které má nezanedbatelný vliv na vznik 

závislosti. Další faktory, které ovlivňují rozhodování člověka, jsou stresové situace, jenţ 

by měl člověk aktuálně řešit, dále pracovní ale hlavně rodinné zázemí a míra fungování 

vztahů. V případě, ţe tyto instituce jsou v pořádku, sniţují riziko řešení problémů pomocí 

drog. Také se k těmto faktorům přiřazují: niţší vzdělání, neúspěšnost ve škole, vliv 

různých pochybných part, městské prostředí, emoční proţívání, oslabení volní sloţky – 

seberegulace (VÁGNEROVÁ, 2002). 

 

Cílovou skupinou zařízení pro bezdomovce jsou i klienti uţívající drogy. Klient, který 

nemá rodinu si i tak, léta v sobě, nese obraz své rodiny a vzájemných vztahů.  

 

 Míru závislosti lze vyjádřit do 5 stupňů: 

- experimentální uţívání (občas, nepravidelně), 

- příleţitostné (pravidelně, trávení volného času), 

- pravidelné (součást ţivotního stylu), 

- problémové (pravidelné, braní ovlivňuje klientův ţivot), 

- závislost na droze (baţení po droze, podřizuje jí celý ţivot, klient má zdravotní,   

  psychické a sociální problémy způsobené uţíváním)(NEŠPOR, SCÉMY, 1995).  

Pokud klient splňuje poslední 2 kategorie, jedná se o závislost.  

Závislost na opiátech – tito klienti jsou často ohroţeni předávkováním, jsou spaví, mají 

zúţené zorničky, při abstinenčních příznacích rozšířené. Hrozí zástava dechu a krevního 

oběhu při předávkování.  

   Bezdomovci z opiátů nejčastěji uţívají heroin, braun (dikodit) – derivát kodeinu,  anebo 

substituční náhraţky jako je Methadon, nebo Subutex. Tyto poslední dvě substance 

uţívají buď legálně jako substituční léčbu, nebo je kupují na černém trhu ilegálně.  

Závislost na stimulantech – klienti často trpí halucinacemi, paranoiou, mohou být 

nebezpeční sobě i okolí, kvůli sníţeným rozpoznávacím schopnostem. Zorničky jsou  

rozšířené a u klientů je patrný motorický neklid, celkové zrychlení, atypicky velká síla. Po 

vysazení jsou časté deprese a spavost. 
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Mezi klienty na ulici je nejčastěji uţíván pervitin, protoţe se dá snadno vyrobit z volně 

dostupných léků v lékárně  - Modafen, nebo např. Nurofen. Tyto léky obsahují 

pseudoefedrin, který se dá z léků jednoduše extrahovat a pomocí chemikálií se z nich dá 

několika postupy v odlišných časových intervalech vyrobit různě kvalitní pervitin. Kokain 

klienti neuţívají, protoţe je drahý, stejně jako crack a obě tyto látky účinkují mnohem 

kratší dobu, neţ pervitin. Pervitin má taky mnohem silnější nájezd. 

Závislost na barbiturátech – se projevuje spavostí, zpomalenou mluvou, klienti jsou 

ohroţeni předávkováním a zástavou dechu a krevního oběhu. Abstinenční příznaky jsou 

velmi nebezpečné a je lepší, kdyţ klient odabstinuje pod lékařským dohledem. Při 

abstinenčních příznacích se mohou vyskytnout i epileptické záchvaty. Bezdomovci závislí 

na barbiturátech nejčastěji obcházejí více psychiatrů, aby jim bylo předepsáno co nejvíce 

těchto léků. Často barbituráty kombinují s alkoholem. Nejčastěji s vodkou.  

Závislost na halucinogenech -.nejsou abstinenční příznaky, klient však díky halucinacím 

nemusí rozpoznat realitu a hrozí mu smrt v důsledku neodhadnutí situace (např. skok 

z okna). Zornice jsou rozšířené. Lidé uţívající halucinogeny mohou zaţít i tzv. bad trip, 

nebo taky nazývaný horor trip, kdy je pronásledují různé halucinace, které v nich vzbuzují 

děs a úzkost. Takto intoxikovaní zcela ztrácejí kontakt s realitou. Nesetkala jsem se 

v praxi s tím, ţe by bezdomovci uţívali LSD, které je pro ně drahé a častěji si ho kupují 

studenti. Bezdomovci nejčastěji uţívají houby lysohlávky (psylocibe bohemica), nebo 

některé druhy kopinatek, které jsou volně k nalezení v lesích. 

Závislost na těkavých látkách – riziko udušení, nebo vdechnutí zvratků. Dech i klient 

jsou cítit těkavými látkami a mívají často ekzém v oblasti kolem úst. Těkavé látky jsou 

levné a tak jsou bezdomovci hodně uţívány. Nejčastěji Toluen, nebo různé druhy ředidel 

např. S600 a lepidel. Způsobují nevratné poškození mozku, kdy jsou v mozkové tkáni při 

pitvě nalezeny díry. Také leptají dýchací cesty a nosní sliznici. Klienti jsou cítit po těchto 

látkách.  

Závislost na canabinolech – klienti jsou zpomalení, neodhadnou např. řízení motorového 

vozidla, překrvené oční bělmo, časté záněty dýchacích cest, při chronickém uţívání 

canabinolů se mohou vyskytnout halucinace, nebo dojít k rozvoji duševní choroby ( i u 

ostatních drog). Nejčastěji bezdomovci uţívají marihuanu (listy a květy samičích rostlin 

konopí (canabis sativa, canabis indica), protoţe gram marihuany je levnější, neţ gram 

hašiše (koncentrovaná pryskyřice z konopí). Málokdy kouří ,,skunk“, coţ je draţší 

varianta marihuany, speciálně vyšlechtěná, aby obsahovala vyšší mnoţství THC 

(tetrahydrocanabinol), coţ je účinná látka v konopí. V této vyšlechtěné rostlině je často 
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obsah THC tak velký, ţe konopí začne působit spíše jako halucinogen. Klienti jsou cítit po 

spálené trávě. 

  Sociální a psychické následky drogy jsou velmi úzce propojeny. Vágnerová upozorňuje, 

ţe závislost na psychoaktivních látkách mění psychické reakce, vlastnosti člověka a 

nakonec i celou osobnost. Má potíţe v poznávací oblasti (zhoršuje se mu pozornost, 

paměť, coţ můţe vést aţ k demenci), v emoční oblasti (závislý je labilní, podráţděný a 

jeho reakce nejsou přiměřené podnětu, který je vyvolá). Také se mění ţivotní styl 

závislého jedince a hierarchie uznávaných hodnot. Pro tohoto člověka uţ neexistuje nic 

důleţitějšího, neţ droga. Dělá vše proto, aby drogu získal a aplikoval a tato situace se 

neustále opakuje. Závislý ţije pouze přítomností a vůbec si nepřipouští nějakou 

budoucnost (VÁGNEROVÁ, 2002). 

 

3.2 Práce se závislými bezdomovci a typy činnosti 

 

Mezi sociální sluţby pro klienty závislé na drogách patří terénní programy, nízkoprahová 

kontaktní centra, AT poradny - ambulantní léčba, denní stacionáře, detoxifikační 

jednotky, psychiatrické léčebny, terapeutické komunity a doléčovací centra. 

Hradečtí uvádějí, ţe mladší bezdomovecká populace z 80% přiznává, ţe okusilo nebo bere 

drogu. Mnoho z nich kouřilo a kouří marihuanu, také zneuţívání toluenu je velmi častým 

jevem u této kategorie lidí. Především pro svou snadnou dostupnost a nízkou cenu. Dále 

patří k rozšířeným drogám pervitin, zvláště domácí výroby (HRADECKÝ, HRADECKÁ, 

1996). 

   Sociální pracovník v pobytové sociální sluţbě nejčastěji poskytuje tyto typy intervencí: 

podává informace o léčebných programech a zařízeních, monitoruje abstinenci klientů, 

chrání klienty před alkoholem a drogami důslednými kontrolami zařízení a dbá 

dodrţování pravidel domu. Komunikuje s léčebnami, terapeutickými komunitami, 

svépomocnými skupinami, úřady, soudy a pomáhá klientovi s jeho vstupem do léčby. Píše 

posudky k soudu o klientově situaci.    

   Vyjednává sociální dávky, pomáhá s vyřízením dokladů. Spolupracuje s klientem na 

upevnění zdravých návyků pomocí individuálního plánu. Sepisuje kontrakty o abstinenci 

a případně uděluje sankce anebo ukončuje pobytovou sociální sluţbu, za jejich 

nedodrţení. Rozvíjí klienta v jeho sebepoznání a motivuje ho k abstinenci. Pomáhá 
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klientovi stanovit řád v jeho ţivotě a chválí ho za úspěchy. V případě moţného infekčního 

onemocnění pomáhá zařídit zdravotní testy a léčbu.   

         3.2.1 Rizika práce s bezdomovci 

Rizika pro pracovníka, vyplývající z práce s bezdomovci, se dělí do těchto oblastí: 

Vysoké riziko infekčního onemocnění (viz. Zdravotní obtíţe klientů). 

   Pracovník je těmito chorobami ohroţen také a proţívá vysokou míru stresu a úzkosti 

z představy moţného nakaţení infekční chorobou. V praxi jsem se nesetkala 

s pracovníkem, který by neměl obavy o sebe a moţné nakaţení své rodiny a přátel. I 

někteří očkovaní pracovníci onemocněli TBC a dosud mají trvalé následky. Znám případ, 

kdy pracovnice byla TBC invalidizována a bohuţel musela zůstat v dlouhodobém léčení a 

nyní pobírá invalidní důchod.  

 

Riziko fyzické a slovní agrese. 

Je běţným jevem v Armádě spásy, ţe klienti nosí noţe a jiné zbraně. Ţádný pracovník 

nemůţe tušit, jestli klient nůţ má, protoţe není v silách pracovníků v sociálních sluţbách 

kaţdého přicházejícího kontrolovat. Pracovník neví, jestli klient např. nůţ pouţije na 

druhého člověka. Míra vzrušivosti je u klientů vysoká. I banální podnět, jako je např. 

pohled pracovníka směrem ke klientovi vyvolává slovní anebo fyzickou agresi.  

Klienti nerespektují osobní prostor druhého, protoţe sami ţádný nemají. Přistupují 

k pracovníkovi moc blízko a ten musí stanovit hranice.  

Pracovník si musí zvyknout na zápach a naučit se laskavým a vlídným způsobem 

klientovi doporučit umytí a převlečení. Často zápach pochází ze zanícených bércových 

vředů na dolních končetinách a jiných zánětlivých loţisek na kůţi. Nebo také z pomočení 

a pokálení klienta. Tato situace je také běţná a pracovníci se denně setkávají s pokálenými 

a pomočenými klienty. Tito klienti jsou většinou opilí, nebo inkontinentní ze zdravotních 

důvodů a z důvodu stáří.  

   Pracovník si také musí zvyknout na to, ţe mezi bezdomovci neexistuje stabilní situace. 

Kdykoliv se můţe změnit v situaci ohroţující jak pro pracovníka, tak pro klienta.  

Jak uvádí Hradečtí, bezdomovskou populaci tvoří z 80-90% chronicky nemocní lidé 

s nízkou úrovní inteligence a rozumových schopností, kteří vycházejí ze soc. 

patologických rodin (HRADECKÝ, HRADECKÁ, 1996). 



 26 

   Často se stává, ţe se klienti mezi sebou začnou prát a fyzicky si ubliţovat např. kvůli 

polévce, oblečení nebo lepšího místa na noclehárně. Jejich vidění světa je jiné a pracovník 

se musí naučit rozeznávat moţnosti konfliktních situací z pohledu klienta a ty eliminovat. 

Zcela se jim však v praxi nelze vyhnout. Je moţné zmírnit následky rvačky a míru 

zranění. Víc však udělat nelze. Strach o vlastní ţivot je při této práci normální a běţný. 

Nevyplatí se neuposlechnout svou intuici.  

   Není v silách pracovníků vydávat stravu, hygienické potřeby a zároveň nechávat 

všechny klienty foukat do alkotesteru a proto nejsou vpuštěni jen ti evidentně opilí. 

Pracovníci se dostávají v případě agrese i do fyzického kontaktu s klienty. Fyzický 

kontakt s klienty, v jejich subkultuře, sniţuje autoritu pracovníka a příště je snadnějším 

terčem pro agresi a fyzický kontakt, protoţe uţ ke kontaktu došlo. Pokud si pracovník 

autoritu u těchto klientů nevybuduje, nemůţe v této práci zůstat. Hodně klientů respektuje 

zákon ulice a ten zní, ţe silnější nebo mazanější vyhrává. Na jedné straně je u klientů 

hodně aktuální téma spravedlnosti, na druhé straně se většinou nakonec podřídí zákonu 

ulice.  

Únava a psychické vyčerpání – riziko syndromu vyhoření. Pracovníci musí být neustále 

ve střehu, pozorní a maximálně bdělí.  

Pracovník se setkává s klienty agresivními, depresivními a plačícími, deprivovanými, 

ţijícími ze dne na den, trpícími různými druhy onemocnění, jejichţ základní ţivotní 

potřeby nejsou uspokojeny, sociální kontakty jsou narušeny a často nevidí moţnost nějaké 

změny, nebo naděje. Je v denním kontaktu s lidmi nešťastnými, nemocnými, špinavými a 

zapáchajícími, chudými, závislými, coţ na jeho vnímání světa a pocit naplněnosti a vnitřní 

vyrovnanosti můţe mít velký vliv. Z tohoto důvodu probíhá supervize v např. Armádě 

spásy 4 x měsíčně a je bezpodmínečně nutná.  

Neexistuje pracovník, kterého by situace klientů, nebo nějaký případ bytostně neoslovil a 

nezdál se mu těţký, neřešitelný nebo strašný. Proto je v  zařízeních pracujících 

s bezdomovci velká fluktuace zaměstnanců. Velká část nových pracovníků nevydrţí 

zkušební dobu a odchází.  

 

        3.2.2 Faktory podílející se na úspěchu či neúspěchu 

Faktory podílejícími se na úspěchu klienta je délka pobytu na ulici, důvod proč se klient 

dostal na ulici, nespokojenost klienta, klientův osobní příběh a jeho vnímání, psychické 
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ladění, míra socializace, nemocnost klienta, závislost, prodělané pokusy ţít jinak, 

osobnostní charakteristiky klienta, věk, vzdělání, inteligence, ţivotní zkušenosti, 

sebepojetí, roční období atd….  

Jedním z nejdůleţitějších faktorů je motivace a vůle. Klienti jsou obvykle motivováni 

vyhledat pobytovou sociální sluţbu proto, aby někde přečkali zimu, nebo kdyţ jsou 

nemocní. Je na daném týmu a hlavně pracovníkovi, jestli se mu podaří navázat s klientem 

vztah a spolupráci. Klienti jsou často nedůvěřiví, skeptičtí a proto je dobré i to pokud 

nějakou dobu pouze vyuţívají sociálních sluţeb zajišťujících jejich základní ţivotní 

potřeby. To jim dodá pocit stability a  bezpečí. V takovém rozpoloţení se snáze 

sociálnímu pracovníkovi otevřou a pokouší se s větší motivací a důvěrou řešit své potíţe. 

Často klient nehledá řešení, protoţe zatím nemá síly řešit tak velké mnoţství problémů. 

Chce se pouze svěřit a být vyslechnut a pochopen. Pracovník by měl dát najevo zájem, 

naslouchat ať je klient jakýkoliv. Někdy i ten nejnebezpečnější, velmi zanedbaný a velmi 

agresivní klient, který byl trestán např. za vraţdu, potřebuje plakat, nadávat na potíţe a 

s někým mluvit o tom co ho trápí.  

 

3.3 Nejčastější problémy klientů 

Klienti mají mnoho problémů, které je moţno zařadit do těchto oblastí: 

 

 Zdravotní problémy klientů: 

    Mezi bezdomovci je moţné nalézt i choroby, které se podařilo téměř vymýtit a ani 

lékaři se s nimi často nesetkávají. Choroby, které jsou v majoritní společnosti tzv. ,,drţeny 

na uzdě“, mezi bezdomovci, narůstají neuvěřitelného rozvoje a chorobného stádia. 

Nejčastěji se jedná o hepatitidy (A, B, C), pohlavně přenosné choroby (HIV, kapavka, 

syfilis..), koţní infekce (plísně, impetigo, rosaela atd.), abscesy, flegmónu, bércové vředy, 

omrzliny, nekrózy, parazitální onemocnění (veš dětská, veš šatní, svrab, štěnice, 

tasemnice, muňky, blechy atd..), také  infekční respirační nemoci ( chřipka, angína, TBC) 

a průjmová onemocnění. Velké mnoţství klientů má různé druhy novotvarů a karcinomů. 

   Naučila jsem se rozeznávat koţní, infekční, parazitální choroby a i mnoho dalších díky 

své praxi a klienta odeslat na příslušné specializované oddělení, kde byl zdarma ošetřen 

anebo vyřešit problém, přímo na místě, pomocí zdravotní sestry.  

   Velká část klientů trpí závaţnou chorobou. Např. srdce, ledvin, střev, mají amputace 

prstů, končetin po omrzlinách a nekrózách apod.., coţ jim znemoţňuje uplatnění na trhu 
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práce v běţném pracovním poměru. Není snadné se vyrovnat např. s amputací dolní 

končetiny a zároveň se pokoušet uplatnit v zaměstnání.  

   Klienti často nedokáţí přečíst lékařskou zprávu a lékaři jim často nesdělí diagnózu. 

Spíše se jich snaţí zbavit. Proto  i tato činnost bývá úkolem sociálního pracovníka. 

Diagnózy bývají i velmi závaţné, jako např. pokročilý karcinom tlustého střeva, 

roztroušená skleróza apod. a není snadné toto klientovi sdělit a vysvětlit.  

 

Psychické problémy klientů:  

   Typickým znakem většiny bezdomovců je nízké sebevědomí, deprese, časté suicidiální 

pokusy. Nejčastěji jsem se setkala s pacienty propuštěnými z psychiatrických léčeben a to 

v období Vánoc, kdy se sniţovala obloţnost lůţek.     

   Nejvíce trpěli různými formami poruch osobnosti, bludů, psychóz a schizofrenie. Častý 

byl také deficit intelektu. Výjimečně jsem se setkala i s klienty propuštěnými z ústavu 

sociální péče. Nejčastěji to byli Romové. Často byli zbaveni svéprávnosti a měli 

opatrovníka v jiném městě.  

   Tito psychicky nemocní klienti často neměli léky předepsané psychiatrem, proto u nich 

choroby propukaly v plné míře a nebyly léčeny. Léčení odmítali, psychiatra neměli anebo 

ho odmítali navštěvovat. Psychiatři odmítali přijít do Azylového domu z důvodu moţného 

nakaţení infekční chorobou.  

   Práce s těmito klienty nebyla snadná. Psychické choroby často znemoţňovaly navázání 

kontaktu a spolupráci. Stále existovalo vysoké riziko sebevraţdy. Velmi výjimečně se 

podařilo tyto klienty získat k navštěvování chráněné dílny, nebo částečného pracovního 

úvazku. Bylo zcela běţné vídat netypické, chorobné chování, halucinující klienty, klienty 

v psychóze, zcela mimo realitu a pracovníky, kteří uţ nevěděli, jak by tyto klienty 

usměrnili. Pracovníci se zároveň obávali klientům odepřít na základě jejich nemoci 

přístup k nízkoprahovým sluţbám. Bylo otázkou, kde je ta hranice, kdy uţ tato situace 

není únosná.  

   Závislosti na alkoholu a jiných drogách se také řadí mezi onemocnění a často klientům 

znemoţňují vyuţívání pobytových sociálních sluţeb, protoţe jsou po opakovaném 

incidentu, (vulgarita, násilí, krádeţ, uţití návykové látky, znečišťování zařízení) pod 

vlivem návykových látek, ze sluţby vykázáni. Někteří trvale a někteří dočasně.  

   Vágnerová upozorňuje, ţe běţným důsledkem drogové závislosti je trestná činnost. 

Vysoké ceny psychotropních látek, změna osobnosti a hodnotového systému narkomana 

zvyšuje pravděpodobnost vzniku trestné činnosti závislých. Kriminální chování je 
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většinou spojené s drogou. Jedná se o výrobu a prodej psychotropních látek, násilné 

trestné činy spáchané pod vlivem drogy, krádeţe a vloupání zaměřené na získání drogy. 

Takový člověk přestává respektovat jakékoliv normy, neplní si povinnosti a proto přestává 

chodit do školy nebo zaměstnání. Velmi se mění jeho vztahy s ostatními lidmi, protoţe 

pro ostatní je jeho chování nevhodné a nepřijatelné. Jedná pouze egocentricky, a tak se 

stává přítěţí celé rodině a známým. Závislý z rodiny odchází a ţije buď s ostatními 

toxikomany, anebo se z něj stává bezdomovec (VÁGNEROVÁ, 2002). 

 

Sociální problémy klientů: 

   Nejčastěji mají klienti poruchy chování a jsou pro ostatní lidi těţko přijatelní, nebo 

zaměstnatelní. Jejich přijetí sociálním okolím je těţké.  Nemají přátele a pokud ano, tak 

pouze ,,známé“ z ulice, které za přátele nepovaţují. Bezdomovci často jiné bezdomovce 

odsuzují a nadávají na ně. Typickou větou je: ,,Já nejsem jako oni!“ Pokud jde o 

partnerský pár, tak v případě závislosti jednoho z nich, často i ten druhý, sklouzne zpátky 

do uţívání návykových látek anebo se vztah rozpadne. 

   S rodinou se obvykle léta nestýkají a často ani netuší, kde se jejich rodinní příslušníci 

nacházejí. Alkoholici a toxikomané obvykle vyhledávají sobě podobné uţivatele, kteří jim 

pití, nebo drogy nevyčítají. Scházejí se a hromadně popíjí, nebo fetují. 

   Rodinné vztahy klientů bývají také zpřetrhány závislostí, nevěrou, výkonem trestu, 

psychiatrickou nebo nemocniční hospitalizací. Hodně klientů se na ulici ocitá po rozvodu. 

Dalším případem jsou týrané ţeny, které se schovávají před násilníkem. Tyto ţeny 

obvykle trpí posttraumatickým stresovým syndromem.  

   Zvláštním případem jsou klienti senioři, kteří přišli o byt, protoţe jim někdo nabídl 

,,výhodnou transakci“ anebo klienti, kteří domov mají, avšak trpí demencí, neví kde bydlí 

a léta se pohybují na ulici. Není snadné nalézt domov takového klienta, kdyţ postrádá 

doklady a jediné, co je schopen sdělit, je jméno.  

   Typickým rysem mnoha klientů je vymizení sociálních návyků, jako je např. běţná 

mezilidská komunikace, např. pozdrav, běţná konverzace, zájem a péče o druhého (např. 

na Azylovém domě spadl klient ze schodů a z hlavy mu tekla krev a nehybně leţel. Nikdo 

se mu nepokoušel poskytnout pomoc), pomoc při zranění, onemocnění… 

   Další vymizelé návyky jsou např. péče o sebe, udrţování hygieny a pořádku. Klienti 

mají často rozvinutý Diogenův syndrom a proto musí pracovníci v Azylovém domě 

provádět častou kontrolu pokojů a obvykle je nacházejí v zanedbaném a zaneseném stavu. 

Po úklidu se často zanesení pokoje nepotřebnými věcmi opakuje a klientovi není moţné 
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vysvětlit, aby v této činnosti nepokračoval. Jedná se o reakci na deprivaci, nebo stresovou 

situaci. Klienti nechápou, proč by se měli léčit.  

   Klienti často pouţívají zaběhlé patologické vzorce komunikace z ulice, nebo výkonu 

trestu, které jsou fixované pozitivním zpevněním,  tzn. klientovi se v minulosti, 

opakovaně dané chování vyplatilo a získal co chtěl. To např. v běţném zaměstnání 

nefunguje a klient opakovaně selhává a má potíţe. Neumí jednat se zaměstnavatelem, 

prezentovat se, komunikovat s kolegy. Klienti také často neví na jaké dávky sociální 

pomoci mají nárok. Nedokáţí vyplnit dokumenty na úřadě a raději to vzdají. Cítí se 

zmatení, stresovaní a nedokáţu si spojit, proč je důleţité dané papíry vyplnit a jakou to má 

celkovou souvislost s vyřešením jejich situace. Tím se klient opět dostává do bludného 

kruhu neúspěchu, deprese a selhání.  

   Dalším hromadně sledovaným znakem klientů bez domova je adaptace na prostředí, jiné 

normy a tzv. naučená bezmoc.  

   Klienti tohoto typu (s ţivotním pocitem oběti vnější situace) mj. došli k přesvědčení 

a utvrzují se v něm, ţe „neexistuje nic, co by se dalo získat individuální snahou, protoţe 

svět je tak nespravedlivě zařízen. 

“ Proto nemá ţádny smysl jakkoliv se namáhat a o něco se snaţit. Má proto cenu dělat v 

kaţdý okamţik ţivota pouze to, co člověka nejvíc baví, a to tak, aby se nenudil 

(DALRYMPLE, 2005). 

   Při naučené bezmoci se klient cítí jako někdo, kdo nemá ţivot ve svých rukách a dává 

najevo různými způsoby, jak nelze situaci zvládnout a to z důvodu, ţe nemůţe, nejde to, 

je to těţké. Raději často neudělá nic ke zlepšení situace, nebo její změně, protoţe je 

zvyklý na situaci na ulici a velmi se obává změn. A to ani přesto, ţe mu je nabízeno 

ubytování, nebo zaměstnání. Většinové společnosti se to můţe jevit, jako nezájem klienta 

a spokojenost se současným stavem. Ve vztahu k naučené bezmoci má také velký vliv 

počet pokusů, během kterých se klient pokusil o návrat do společnosti.  

   Dalším faktem je, ţe klienti z řad zjevných bezdomovců, ţebrajících na ulici mají určitý 

příběh pro okolní lidi, aby v nich vzbudili lítost. To často nutí pracovníka, si věci řečené 

klientem ověřovat v praxi. Není to proto, ţe by kaţdému klientovi nevěřili, ale klienti 

často uvedou nepravdivou, částečnou, nebo nejasnou informaci a pracovník pak začíná 

klientovi pomáhat na základě této informace. Začne např. komunikovat s úřadem anebo 

soudem, ale vychází z nepravdy a proto stejně klientovi efektivně nemůţe pomoci. 
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Problémy s léčbou a abstinencí: 

   Bezdomovci často pijí nejlevnější a nejpodřadnější, průmyslově vyráběné lihoviny. 

Také drogy, které se prodávají na ulicích a vyrábějí v různých malých, pokoutných 

varnách obsahují mnohem více znečištění a jedovatých příměsí, neţ drogy, které kupují 

tzv. zbohatlíci, nebo ,,zlatá mládeţ“ z bohatších vrstev. Mnoţství účinné látky v pouličně 

prodávané droze je jiné a příměsi způsobují závaţné zdravotní a psychické potíţe 

s trvalým poškozením, končící po aplikaci i okamţitou smrtí. Často se ani nejedná o 

poţadovanou drogu. Klient si např. místo metamfetaminu koupí iodoefedrin, do heroinu 

se přídává soda, hlína, drcená křída, mouka, cukr, prací prášek apod...  

Je těţké klienta motivovat k abstinenci, protoţe abstinencí se vzdává svého dosavadního 

způsobu ţivota na návykových látkách a také drogových přátel. Jenţe často tito lidé jsou ti 

jediní,  se kterými má ještě alespoň nějaký sociální kontakt a protoţe člověk je tvor 

sociální, nerad by o ně přišel, ať má jakékoliv ,,kamarády“. Jiné prostě nemá a má potíţe 

navázat přátelství a udrţet si přátele z majoritní komunity. Tímto vzdáním se drogového 

způsobu ţivot vstupuje klient do velké nejistoty, protoţe často je plně adaptován na ţivot 

na ulici a ačkoliv mu to nevyhovuje, jinak to uţ neumí, nebo nikdy neuměl např. mladí 

z dětských domovů.     

   Z výše uvedených důvodů vyplývá, ţe klientova motivace jít se léčit je často nulová. 

Někteří klienti jdou do léčebny pouze s motivací někde přeţít zimu a trochu si zlepšit 

zdravotní stav.  

   Klienti mají velké potíţe s abstinencí na ulici. Uvedu několik příkladů. Klient chce 

abstinovat, ale bydlí v komunitě bezdomovců závislých na alkoholu, v zahrádkářské 

kolonii. Vţdy bude mít přístup k alkoholu, protoţe mu jej kamarádi nabídnou. Je těţké 

v takových podmínkách docházet, v přijatelně vyhlíţejícím stavu, do AT poradny. Je to 

otázka hygieny, stravy, péče o zevnějšek, ale i toho, ţe klienti nemají např. budík, neví 

kolik je hodin, natoţ jaké je datum, takţe je pro ně hodně těţké někam včas docházet. 

Neorientují se. Navíc pokud chtějí jet do poradny a nechtějí dostat pokutu, musí si koupit 

lístek, ale nemají peníze. Klienti nemají s kým sdílet své pocity, protoţe si vzájemně 

obvykle nenaslouchají a řečem o abstinenci klient riskuje výsměch ostatních, nepřijetí a 

aktivnější nabízení alkoholu, nebo drog. Ostatní závislí si nepřejí, aby se klient léčil, nebo 

abstinoval, protoţe si zvykli na svůj způsob ţivota, často podvědomě závidí, protoţe oni 

sami uţ to vzdali. Nebo chtějí dokázat danému jedinci, ţe takový ţivot je v pořádku. Je to 

jejich vlastní obrana, jak sám sebe, před sebou obhájit a nemuset čelit své závislosti a s ní 

i problémům, které jim přináší.  
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   Aby mohl klient nastoupit do léčebny, měl by mít alespoň občanský průkaz, kartičku 

pojišťovny, nějaké náhradní oblečení a hygienické potřeby. Tyto věci obvykle klienti bez 

domova nevlastní a proto nemohou nastoupit. Dalším faktorem je i několikaměsíční 

čekací doba, během ní si klient často léčbu rozmyslí.  

   Pokud se klient rozhodne absolvovat ústavní léčbu např. ze závislosti na drogách a 

odejde do léčebny, po návratu ho nikdo nečeká. Bydlí např. pod mostem. Jeho věci z pod 

mostu během pobytu v léčebně zmizí, nebo jsou zničeny. Nikoho nemá na rozdíl od 

člověka, který má rodinu, abstinující přátele, kteří ho očekávají a podrţí v těţké době, 

začátku ţití bez drogy nebo alkoholu. Běţně člověk má kam hlavu sloţit, můţe se umýt, 

má bezpečí, klid, jídlo, doma si má kam lehnout, své věci má obvykle na stejném místě. 

Lépe se mu s tímto zázemím shání zaměstnání.    

   Také je méně zdevastovaný, neţ bezdomovec, který fetuje na ulici a má většinou méně 

trvalých následků na zdraví. Svou závislost je ochotnější řešit a přiznat si dříve a v méně 

pokročilém stádiu, neţ člověk na ulici. Má vnitřní duševní  mechanizmy lépe fungující, 

neţ člověk léta ţijící na ulici. 

   Bezdomovec ví, ţe kdyţ se vrátí, ţádné své věci obvykle uţ nemá, vlastní pouze to, co 

měl sebou při pobytu v léčebně a také jeho místo provizorního pobytu uţ můţe být 

zabrané někým jiným. Musí čelit dešti a zimě a tak ho samozřejmě napadne se napít, nebo 

si aplikovat drogu, aby díky tomu netrpěl povětrnostními vlivy a měl pocit tepla. Kdyţ 

klient odejde do léčebny na podzim a léčí se např. 3 měsíce, po návratu z léčebny uţ je 

zima a on nemá ani kabát, nebo zimní boty. 

   Taky se nemá kam vrátit, cítí nejistotu, depresi a úzkost, protoţe nic pro něj není stabilní 

v době, kdy by stabilitu potřeboval.  Na ulici je těţké abstinovat i s velkou motivací. 

Bezdomovec nemá nikoho, kdo by ho podpořil v jeho úsilí a lidsky podrţel. Jeho 

budoucnost je nejistá. Proto jde zpátky na ulici a tam se pohybuje v drogové a alkoholové 

subkultuře a ani sebevětší předsevzetí, nebo pokrok v léčbě, obvykle nezabrání tomu, aby 

zase začal uţívat návykové látky, zrelapsoval a následně zrecidivoval.  

Při abstinenci klienta v Azylovém domě je potencionální nebezpečí setkání s návykovými 

látkami větší, neţ kdyby klient abstinoval např. u matky doma. Do Azylového domu 

mohou ostatní klienti donést drogu nebo alkohol a klientova abstinence můţe být 

ohroţena. Přesto je to však prostředí, které dává mnoha klientům šanci. Je zde pravidelný 

řád a reţim, klientovy základní ţivotní potřeby jsou uspokojeny, platí zde zákaz 

návykových látek a agresivity. Klient má k dispozici svého klíčového sociálního 

pracovníka. Přesto se domnívám, ţe by klienti z ulice měli pokračovat v doléčování, odejít 
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do terapeutické komunity, nebo bydlet v doléčovacím centru a docházet na terapeutické 

skupiny. Tři měsíce je velmi krátká doba na to, aby letitý uţivatel návykových látek, 

bydlící na ulici, poznal sám sebe, naučil se odolávat drogám, vyřešil problémy a změnil 

své vnitřní nastavení ve zdravější.  

 

Finanční problémy klientů:  

   Všichni klienti na ulici mají společný jmenovatel a tím jsou velké dluhy. Téměř všichni 

mají dluhy na zdravotním pojištění. Někteří v řádech stovek tisíc. Dalšími dluhy jsou 

půjčky např. u společnosti Provident, Home Credit apod… Výjimkou nejsou ani dluhy 

různým lichvářům, zastavárnám a podivné pouliční transakce, kdy klienti dluţí za různé 

sluţby a pomoc sobě mezi sebou. např. za sehnání drogy vymění nalezenou televizi, ale 

zároveň ještě dluţí 1000,- Kč. Klienti si neuvědomují o kolik peněz zaplatí víc. Zajímá je 

rychlost a výše půjčených peněz. Smlouvám o půjčkách obvykle nerozumí a často je ani 

nečtou a tak netuší, jak jsou pro ně nevýhodné.  

   Běţnými dluhy téměř u všech klientů jsou dluhy Dopravním podnikům, kdy klienti jezdí 

bez lístku ,,na černo“ a během let na ulici dostávají pokuty. Tyto pokuty včetně penále, 

exekuce a dalších nákladů exekutorů se časem vyšplhají do neuvěřitelně vysokých částek. 

Nejsou výjimkou statisícové a někdy i milionové dluhy.  

   Klienti jezdí bez lístku, hlavně v zimě, aby se v dopravním prostředku trochu ohřáli. 

Typickým zimním zraněním z tramvaje jsou spáleniny dolních končetin, ve tvaru mříţky, 

z topení pod sedadlem, kdy řidič zvýší teplotu topení na maximum, aby spícího 

bezdomovce potrestal za jízdu bez lístku.  

   Někteří klienti přišli o byt z důvodu neplacení nájmu, vody, elektrické energie, plynu a 

telefonu. Tyto dluhy také narůstají o penále a exekuce. Také v případě hospitalizace a 

neplacení výţivného  vzniká dluh.  

   Není snadné motivovat k plnohodnotné práci klienta, který ví, ţe mu většina výplaty 

bude strţena na exekuce a dluhy. Monitoring těchto dluhů je velmi těţký, protoţe klienti 

často nemají ţádný doklad o výši dluhů a zjištění výše se velmi obávají.  

   I kdyţ se klienta povede motivovat, resocializovat v programu např. Azylového domu a 

nastoupí do práce, jeho veškerá motivace zmizí s první výplatou, kdy jsou mu peníze na 

dluhy strţeny a je na tom přibliţně stejně, jako kdyby byl na sociálních dávkách. 

V takovém případě klient obvykle práci opouští, nebo preferuje zaměstnání bez pracovní 

smlouvy.  
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4 ZÁSADY PRÁCE S BEZDOMOVCI 

   Mezi hlavní zásady práce s bezdomovci bych zařadila mírnění agrese, nabízení moţností 

léčebné a terapeutické pomoci a dlouhodobé motivování klienta ke spolupráci.  

   Pracovník by měl mít profesionální zájem na tom, aby klienta zaangaţoval a motivoval 

ke změně chování nebo ţivotních podmínek. Musí u klientů počítat s uplatňováním 

typické obranné reakce, od odporu přes obranu, postupné přijímání a zvnitřnění nových 

podnětů, aţ k jejich dílčí integraci do vlastního jednání (ŘEZNÍČEK, 1994). 

   Jednou z nejdůleţitějších věcí je přiměřená sociální pomoc, ochrana zdraví, společnosti, 

majetku.  

   Zaměstnatelnost závislých klientů je velmi problematická a dá se říct, ţe téměř 

nemoţná. V akutní fázi své závislosti nejsou schopni dodrţovat jakoukoliv pravidelnost 

týkající se ranního vstávání, včasné docházky do práce a podávání kvalitního výkonu 

v pracovním procesu. Častým projevem je netrpělivost, nesoustředěnost na určitý 

pracovní úkol. Někteří klienti postiţení deficitem intelektu v důsledku letitého uţívání 

návykových látek, nejsou schopni chápat a pamatovat si zadání jednotlivých pracovních 

úkolů. Na pracovišti také v důsledku intoxikace bývá extrémní riziko pracovních úrazů. 

Jako příklad chci uvést klientku, která se opila v rámci podporovaného zaměstnávání a 

tréninku pracovních dovedností v kuchyni a semlela si v mlýnku na maso prsty.  

   Aktivizace pracovního potenciálu závislých se ukazuje ve fázi aktivního uţívání 

návykových látek jako nesmyslná, protoţe nejprve je třeba řešit závislost klienta. 

 

4.1 Cíle a poslání harm reduction při práci se závislými 

bezdomovci 

   Cíle harm reduction spadají pod terciální prevenci a je tím myšlena minimalizace 

negativních dopadů na jedince a ochrana společnosti. V kontextu bezdomovství a uţívání 

návykových látek, se zde spojuje poskytování harm reduction sluţeb pro uţivatele 

návykových látek a zároveň sluţby pro bezdomovce. Obě tyto sluţby nejsou ţádnou 

organizací v České republice poskytovány současně jedním zařízením i kdyţ při 

zjišťování specifičtějších cílů jsou zde společné faktory.  

Specifické cíle společné pro obě služby:  

Změna chování – odklon od rizikového způsobu chování ( minimalizace rizik, podpora či 

pomoc při vyhledání intenzivní pomoci) 
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Předcházení problému pomocí včasné zdravotní a sociální pomoci (prostřednictvím 

poradenství). 

Monitoring regionu – sledování dění na drogové scéně; spolupráce s orgány veřejné 

správy i veřejností. 

Udržování epidemiologických ukazatelů (VH, HIV, TBC) – prostřednictvím práce 

s problémovými uţivateli a uplatňováním principu harm reduction. 

 

Harm reduction u závislých poskytují organizace zabývající se hlavně drogovými 

problémy.  

Služby poskytované závislým : výměna injekčních stříkaček, filtry, kyselina, těhotenské 

testy, obvazy, náplast, kondomy, alobal, desinfekce, sterilní voda, masti, ošetření.  

Poskytování informací a broţur ohledně: bezpečného sexu, sexuálně přenosných nemoci – 

HIV, syfilis, kapavka, rizik spojených s uţíváním drog – předávkování, absces, rozpíchání 

ţilních chlopní, flegmona, infekce, ţloutenky A, B, C, vatová horečka, nesterilní aplikace. 

Dále distribuce časopisu Dekontaminaci, který je určen pro uţivatele a poskytuje mnoho 

cenných informací. Klienti jsou také odesíláni do K – center, k lékaři na krevní testy a 

vyšetření, návštěvu psychologa, psychiatra, léčba v komunitě, detoxikaci, substituci, dále 

informace o způsobu získání sociálních dávek, dokladů, o ubytovnách, individuální terapii 

i skupinové terapii, léčby ţloutenky, krizová intervence. 

 Služby poskytované bezdomovcům: moţnost základní stravy, hygieny, sluţba praní, 

poskytnutí šatstva, moţnost ošetření, vyšetření u lékařů i specialistů, sociální poradenství, 

moţnost být v teple v době nemoci, osobní asistence, záchyt TBC a jiných chorob, 

vyřízení léčby, detoxikace, duchovní sluţba a aktivizace pracovních dovedností.  

 

4.2 Standardně poskytované služby v rámci terciární prevence 

v Armádě spásy 

 Pracovala jsem v Centru sociálních sluţeb Bohuslava Bureše v Holešovicích. Centrum 

sociálních sluţeb Bohuslava Bureše vzniklo v roce 1991, bezprostředně po obnovení 

činnosti Armády spásy v České republice. Původně se nazývalo Dům Bohuslava Bureše. 

Zařízení je pojmenováno po důstojníkovi předválečné Armády spásy. Nachází se 

v Tusarově ulici v praţských Holešovicích, je dobře dopravně dostupné, na blízku jsou 

dvě velká shromaţdiště bezdomovců – stanice metra Vltavská a Palmovka. CSSB sestává 

ze dvou budov. Hlavní budova má tři podlaţí a suterén. Je v ní umístěna vrátnice, 
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nízkoprahové denní centrum s hygienickým zázemím pro uţivatele přicházející z ulice, 

ordinace zdravotní sestry, azylový dům pro muţe, azylový dům pro ţeny, sousedící 

s ţenskou noclehárnou, jídelna azylového domu, garsoniéry azylového domu II, kanceláře 

všech zaměstnanců. V suterénu je dílna, prádelna a Job klub, v nejvyšším patře se nachází 

kuchyně. Druhá budova je od hlavní budovy oddělena dvorkem a je v ní umístěn sklad 

ošacení a muţská noclehárna (PRASLIČKOVÁ, 2007).  

Klienti přicházející z ulice a mají moţnost dát si zdarma polévku a teplý čaj. Oběd stojí 

20,-Kč a v ceně je polévka, hlavní chod a salát. Také se mohou zdarma osprchovat, je jim 

poskytnut sprchový gel, nebo šampón. Za 4,- Kč si mohou koupit jednorázový holící 

strojek a oproti vratné záloze dostanou čistý ručník. Sprchy se dělí na dámské a pánské.  

Ve skladu šatstva mohou zdarma dostat oblečení. Dále mohou vyuţít k ošetření ordinaci 

zdravotní sestry. Také mohu vyuţít Kancelář příjmu na noclehárnu, kde jim pomůţe 

sociální pracovnice sehnat doklady, zdarma mohou zatelefonovat, kdyţ shánějí práci, za 

20,- Kč za noc mohou spát na noclehárně a je jim zde poskytováno sociální poradenství.  

Klienti mohou vyuţívat Job klub, kde jsou počítače s přístupem na internet, denně čerstvé 

noviny s pracovními nabídkami a pracovníci Job klubu jim pomohou sepsat ţivotopis, 

nebo hledat zaměstnání.  

Další sluţbou je nácvik pracovních dovedností, kdy klienti po zdravotní prohlídce 

nastupují do kuchyně, šicí dílny, skladu šatstva, nebo dřevařské dílny. Za práci mají 

finanční odměnu anebo mohou mít noclehárnu a jídlo zdarma. Pokud bydlí na Azylovém 

domě, tak mají zdarma pouze stravu. Ubytování si obvykle hradí ze sociálních dávek, 

které jim pomůţe vyřídit sociální pracovnice.  

V rámci pobytu na Azylovém domě se mohou ze třílůţkového pokoje vypracovat aţ na 

samostatné bydlení na garsoniéře. Podmínkou je práce a plnění individuálního plánu např. 

splácení dluhů, aktivní spolupráce na vyřešení své situace. 

 

4.2.1 Evidence klientů v Armádě spásy 

   Evidence klientů v Armádě spásy je prováděna v programu New people vision, kdy má 

kaţdý pracovník přístup pod svým heslem a pouze k určitému typu dokumentace klienta. 

V tomto programu se nalézá také tzv. Kniha sluţeb, kde lze dohledat podle data, hodiny a 

klíčového slova danou událost, která se přihodila na směně pracovníkům. Tato kniha je 

přístupná všem pracovníkům a jedná se o nejrychlejší prostředek komunikace. Tímto 
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způsobem je moţné seznámit se situací, nebo pracovním pověřením všechny pracovníky 

ve velmi krátké době. Informace jsou zde zaznamenávány nepřetrţitě po dobu 24 hodin.  

 

4.2.2 Práce s daty a informacemi v Armádě spásy 

   Ačkoliv se jedná o nízkoprahovou sociální sluţbu, tak má Armáda spásy veškeré 

identifikační informace o svých klientech, včetně rodného čísla, čísla občanského 

průkazu, kopie rodného listu apod… Nevím, jestli je to vhodné ve vztahu k současné 

politice radního Janečka, evidovat bezdomovce a vytlačit je na okraj města Prahy.      

   Sociální pracovník je vázán mlčenlivostí a pouze se souhlasem klienta můţe jednat 

s úřady, soudy a dalšími institucemi.  

   S obecnými ubytovacími daty na noclehárnu mohou pracovat pracovníci v sociálních 

sluţbách, kteří pracují večer na příjmu noclehárny. S těmito daty pracuje neomezeně 

sociální pracovník. Dále vytváří sociální agendu o rodinné a sociální anamnéze, 

zdravotním a psychickém stavu, intervencích, pobytu klienta a poskytnuté sociální 

pomoci. Informace o zdraví sdílí se zdravotní sestrou. Další, kdo má přístup 

k informacím, je účetní a to pouze k platbám klientů za sluţbu. Platby přijímá a eviduje 

sociální pracovník. Ten také vede a sestavuje individuální plány klientů a stává se 

klíčovým pracovníkem klienta na Azylovém domě. V programu je vedena veškerá 

dokumentace s klientem mimo ubytovací smlouvy, protokol o kontrole pokoje, kárném 

opatření, odměnění klienta, účasti na aktivizačním programu, odpracovaných obecně 

prospěšných pracích, nahlédnutí do skříňky a komisionální likvidaci drog a alkoholu. Ty 

jsou vedeny v papírové podobě a uzamčeny u sociálního pracovníka.  

 

  4.3 Požadavky a nároky na pracovníka 

 

   Tuto práci nemůţe dělat kaţdý. Kaţdý nesnese zápach, stres a ohroţení, včetně 

neustálého pohledu a komunikace se zuboţenými lidmi v té nejstrašnější ţivotní situaci. 

Málokdo dokáţe denně řešit agresivitu a odvracet útoky, mírnit škody, proţívat úmrtí 

klientů a klienty provázet, vnímat jejich bolest, vyslechnout kaţdý nešťastný ţivotní 

příběh, nabízet řešení a občas u toho poskytovat první pomoc. Není snadné sledovat, jak 

klient neustále selhává, propadá se na dno a celkově se mění k horšímu. Pracovník by měl 
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mít vysokou odolnost vůči stresu, vysokou míru empatie, měl by mít stejnoměrné tempo 

práce, protoţe mezi klienty bez domova se rychle unaví a vyhoří. Musí umět zvládat 

fyzické a slovní ataky, znát síť souvisejících poskytovaných sluţeb v okolí.  

  Je dobré vnímat patologické projevy klientů jako něco co k nim patří a co se můţe a 

nemusí změnit. Neměl by mít vysoká očekávání o úspěšnosti klientů a je ţádoucí mít 

vlastní pevné hranice. Také by neměl očekávat poděkování nebo jakoukoliv pozitivní 

zpětnou vazbu. Pracovník se setkává se smrtí a tak by měl mít svou vlastní smrtelnost, 

nebo pohled na toto téma nemoci a umírání v sobě zpracované. Neměl by preferovat 

určitého klienta na úkor jiného.  

Pracovníci tváří v tvář extrémnímu lidskému utrpení mohou proţívat pocity identifikace 

s klientem, zvláště kdyţ tento prokazatelně nevinně trpí, např. byl okraden o byt, je starý a 

nemocný, nebo mladou, těhotnou dívkou vyhozenou rodiči na ulici. Toto se děje v 

případě, ţe se např. pracovník stará o starou, nemocnou matku, nebo, ţe má děti 

v dospívajícím věku. Tyto skutečnosti je vhodné sdělit týmu a reflektovat, proč toto tak 

proţívám a z jakého důvodu tuto situaci vnímám tímto způsobem. Kolegové mohou 

v mnohém pomoci, daný pracovník s klientem vůbec nemusí pracovat a můţe klienta 

předat jinému pracovníkovi. V praxi se to stane kaţdému.  

   Je vhodné, aby byl pracovník očkován proti hepatitidám. V této práci se hodí kurz 

sebeobrany, asertivity, mediace a krizové intervence.  

   Při práci s bezdomovci se často objeví krizové a akutní situace, pracovník na ně musí 

reagovat a popřípadě ihned zasáhnout. Chce to rychlé vyhodnocení a akci. Pracovník musí 

být bezpodmínečně sehraný s týmem a měla by tam být absolutní důvěra a pozitivní 

vztahy. Často na tom závisí ţivoty ostatních pracovníků a klientů.  
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5 VÝZKUM ABÚZU NÁVYKOVÝCH LÁTEK U BEZDOMOVCŮ 

ŽIJÍCÍCH NA ULICI 

  

           5.1 Sběr dat a výzkumný vzorek 

 

   Pro svou práci jsem si jako metodu zvolila kvalitativně orientovaný výzkum a to 

z důvodu, ţe nabízí hlubší vhled do daného problému a zároveň odráţí ţivotní realitu 

klientů v nejsyrovější a pro ně nejpřirozenější podobě a ukazuje jejich vnímání světa. 

Z tohoto důvodu jsem odpovědi zaznamenala přesně slovo od slova tak, jak je respondenti 

sdělili a nijak je neupravovala. Důleţité pro mě bylo, aby se respondenti plně k danému 

tématu vyjádřili a sdělili své myšlenky.  

   Výběr výzkumného vzorku jsem provedla náhodným výběrem v ulicích města Opavy.  

Výzkum jsem prováděla v Opavě a to hlavně z důvodu, aby mě respondenti neznali v roli 

sociální pracovnice a jejich odpovědi tak nebyly ovlivněny touto rolí a postavením klient 

– sociální pracovník. Jako sociální pracovník jsem klienty ubytovávala a také dbala na 

dodrţování pravidel v Azylovém domě a proto, kdyby mě respondenti znali, by mohly být 

odpovědi zkreslené. Respondenty jsem hledala v ulicích, u supermarketů, před Armádou 

spásy, v opuštěných budovách a odstavených, starých, nádraţních vagónech, nebo hustém 

porostu za supermarkety v lidmi neobývané zóně města. Do terénu jsem se vypravila 

z důvodu, ţe jsem nechtěla čekat na souhlas vedení Armády spásy s dotazníkem. Dalším 

důvodem bylo, ţe do Armády spásy nejsou vpuštěni klienti kteří chronicky uţívají drogy a 

alkohol a mě právě tito respondenti zajímali.  

   Mnoho míst jsem si vytipovala před samotným výzkumem a hledala jsem znaky 

přítomnosti bezdomovců uţívajících návykové látky i bez momentální přítomnosti těchto 

respondentů. Toto se mi podařilo a vytipovala jsem si lokality, kde se zdrţují a spí závislí 

na alkoholu a kde závislí na návykových látkách. Výběr lokalit se mi potvrdil jako 

správný.  

   Počet zkoumaných osob, které byly ochotné zúčastnit se výzkumu je 10. Oslovila jsem 

více respondentů, ale 6 respondentů odmítlo spolupráci. Z toho 2 ţeny a 4 muţi. Jeden 

z muţů mi dal najevo svůj nesouhlas roztrháním dotazníku a přesným popisem tělního 

otvoru, s vulgárním doporučením, kam bych si měla dotazník uloţit.  
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   Některé respondenty jsem neoslovila, protoţe se nacházeli ve stavu neschopném 

komunikace, obvykle leţící na zemi, díky konzumaci alkoholu a drog. Podařilo se mi 

skutečně nalézt respondenty, kteří pro svou závislost nedosáhnou na pobytovou sociální 

sluţbu anebo jsou z ní velmi brzy vyloučeni. A zrovna takové jsem chtěla mít v cílové 

skupině.  

 

           5.2 Vlastní šetření 

 

   Respondenti byli seznámeni se způsobem, jakým budou získaná data pouţita a všichni 

podepsali informovaný souhlas, aby byl výzkum podle pravidel etiky. Získaná data jsou 

anonymní a zjišťovala jsem pouze věk a pohlaví klienta.  

   Také jsem po strukturovaném rozhovoru, v případě zájmu respondentů,  podávala 

informace o moţné sociální pomoci a sociálních sluţbách v okolí. Během rozhovoru se 

dva muţi závislí na alkoholu rozplakali (poskytla jsem krátkou krizovou intervenci), jeden 

muţ měl radost, kdyţ zjistil, ţe můţe získat příspěvek na bydlení a ţít v ubytovně. Jedné 

respondentce závislé na drogách, myslící na sebevraţdu, jsem dala kontakt na Krizové a 

poradenské centrum Pod Slunečníkem v Opavě. Vím, ţe prvotním cílem bylo zjišťovat 

data do výzkumu, zároveň si myslím, ţe tito lidé prostě tyto intervence potřebovali.  

Rozhovor jsem strukturovala do tzv. kategorií a ty jsem označila písmeny. V kaţdé 

kategorii se nacházejí okruhy otázek zjišťující určitá konkrétní data o respondentovi a také 

jeho vnímání situace. Byla jsem velmi zvědavá na výsledky otázek týkajících se léčby, 

pomoci, vnímání vlastní závislosti a náhledu na ni a také jsem si stanovila hypotézy.  

   První hypotéza: ţe bude výrazné zastoupení horníků mezi bezdomovci. Zajímalo mě, 

nakolik se promítne specifikum Severomoravského kraje s vysokou nezaměstnaností, kde 

velkou část obyvatel tvořili horníci. Ti po ukončení těţební činnosti a uzavření dolů často 

bývají nezaměstnaní, protoţe nemají jinou kvalifikaci, ani jinou pracovní zkušenost.  

   Další druhou mojí hypotézou bylo, ţe většina závislých respondentů se nebude chtít 

léčit a to z důvodů, které jsem popsala v podkapitole 3.3 Nejčastější problémy klientů 

v první části práce – motivace a problémy s abstinencí na ulici.  

   Třetí hypotézou, kterou jsem si stanovila je, ţe se respondenti uvedou ve většině 

případů, ţe se necítí závislí.  

Při analýze standardizovaných rozhovorů, které jsem vedla s lidmi bez domova vyplynulo 

šest  stěţejních kategorií, které se vztahují ke zkoumané problematice. 
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Výzkumný vzorek tvoří 10 respondentů, jejichţ pohlaví a věk je: 

 

Respondent č. 1: muţ, 43 let 

Respondent č. 2: muţ, 17 let 

Respondent č. 3: muţ, 57 let 

Respondent č. 4: muţ, 45 let 

Respondent č. 5: muţ, 27 let 

Respondent č. 6: muţ, 50 let 

Respondent č. 7: ţena, 19 let 

Respondent č. 8: muţ, 39 let 

Respondent č. 9: ţena, 30 let 

Respondent č. 10: muţ, 49 let 

Výzkumný vzorek se tedy skládal ze dvou ţen a osmi muţů ve věku od 17ti do 57 let.  

 

       Rozčlenila jsem kategorie otázek na:  

A. Příčiny klientova života na ulici 

B. Zajištění peněz a jídla 

C. Jak klient vnímá svou závislost 

D. Postoj ostatních lidí 

E. Posouzení vlastní závislosti a náhled na ni 

F. Možnosti pomoci a motivace 

 

 

Kategorie A:  Příčiny klientova života na ulici 

 Jak jste se dostal na ulici? 

 Jak dlouho ţijete na ulici? 

 Jste z Opavy? 

 

 

Kategorie B: Zajištění peněz a jídla 

 Pobíráte sociální dávky, nebo důchod? 
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 Jakou jste dělal práci a jak dlouho? 

 Kdy jste si naposledy hledal práci? 

 Jakým způsobem sháníte peníze a jídlo? 

 Máte občanský průkaz? 

 Kdy jste naposled byl na úřadech? Víte, na jakou sociální pomoc máte nárok? 

 

 

Kategorie C: Jak klient vnímá svou závislost 

 Co byste řekl o vašem pití alkoholu/uţívání drog? 

 Jaké mnoţství alkoholu anebo drog denně uţíváte? 

 Myslíte, ţe Vás změnil alkohol, nebo drogy? 

 Máte pocit ţe jste závislý? 

 Kolik Vašich přátel pije alkohol, nebo uţívá drogy více, neţ je normální? 

 Jaký je Váš psychický stav(jak se cítíte)? 

 Kouříte a kolik cigaret denně? 

 Pil jste/fetoval uţ předtím, neţ jste se dostal na ulici? Nebo jste na ulici začal víc   

pít/fetovat? 

 Máte pocit, ţe Vás potíţe s alkoholem, či drogami dostaly na ulici? 

 

 

Kategorie D: Postoj ostatních lidí 

 Jak se k Vám chová Policie? Cítíte od nich nějaký nátlak? 

 Jak na Vás lidé reagují? Co si podle Vás myslí ostatní o lidech na ulici? 

 

 

Kategorie E: Posouzení vlastní závislosti a náhled na ni 

 Co říkáte na tento způsob ţivota? Vyhovuje Vám? 

 Co byste udělal v minulosti jinak? 

 Čím se nejčastěji zaobíráte v myšlenkách? 

 Znáte následky uţívání drog a alkoholu? 

 Jak Vás změnil alkohol nebo drogy? 
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Kategorie F: Možnosti pomoci a motivace 

 Kde byste hledal pomoc? 

 Vyhledal jste někdy nějaké léčebné zařízení? 

 Přišel za Vámi sem na ulici nějaký pracovník, který Vám nabídl pomoc? 

 Uvaţoval jste někdy o tom jít se léčit? 

 Jakým způsobem by Vám mohla tato společnost pomoci? 

 Co Vám chybí jako sociální sluţba? 

 

Kategorie A:  Příčiny klientova života na ulici 

 

 Jak jste se dostal na ulici? 

Respondent č. 1: „Odešel jsem z domu kvůli hádkám.“ 

Respondent č. 2: „Rodiče mě vyhodili kvůli fetu.“ 

Respondent č. 3: „Kvůli manţelky, jsem vdovec.“ 

Respondent č. 4: „Ani nevím.“ 

Respondent č. 5: „Nešťastnou náhodou, vyhořeli jsme.“ 

Respondent č. 6: „Po rozvodu.“ 

Respondent č. 7:: „Odešla jsem od rodičů.“ 

Respondent č. 8: „Vlastní vinou, odešel jsem z domu od otce.“ 

Respondent č. 9: „Hádala jsem se s rodiči.“ 

Respondent č. 10: „Po propuštění z výkonu trestu.“ 

 

 Jak dlouho žijete na ulici? 

Respondent č. 1: „S přestávkami…různě no. V 19 jsem odešel, teď je mi 43..“ 

Respondent č. 2: „Dva roky.“ 

Respondent č. 3: „Pět let.“ 

Respondent č. 4: „Sedm let.“ 

Respondent č. 5: „1 rok.“ 

Respondent č. 6: „Sedm let.“ 

Respondent č. 7: „5 měsíců.“ 

Respondent č. 8: „asi 10 let.“ 

Respondent č. 9: „4 roky.“ 
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Respondent č. 10: „6 let.“ 

 

 Jste z Opavy? 

Respondent č. 1: „Ano.“ 

Respondent č. 2: „Původně z Kobeřic, teď Opava.“ 

Respondent č. 3: „Z Kobeřic.“ 

Respondent č. 3: „Z Kobeřic.“ 

Respondent č. 4: „Ne. To je jedno.“  

Respondent č. 5: „Ano.“ 

Respondent č. 6: „Ne ze Slovenska, z více míst.“ 

Respondent č. 7: „Ne, z Ostravy.“ 

Respondent č. 8: „Ano.“ 

Respondent č. 9: „Ano.“ 

Respondent č. 10: „Ano.“ 

 

Shrnutí kategorie A 

     Podle výpovědí jednotlivých dotazovaných osob existuje mnoho příčin bezdomovství. 

Nejčastěji se objevují problémy v rodině, které vyústily aţ ke krajnosti, tj. odchodu 

z domu. Je otázkou, v kolika letech respondenti nejčastěji z domu odcházejí. 

     Analýzou dat byla zjištěna průměrná doba pobytu na ulici, která je 6,5 roku. Jak výše 

uvádím, je to údaj, který souvisí pouze s tímto výzkumem, nemusí být tudíţ platný pro 

celou populaci bezdomovců, přesto nám ale dává alespoň orientační představu o časovém 

horizontu těchto sociálních potíţí. 

     Většina oslovených osob pochází z Opavy. Pouze jeden dotázaný pochází ze 

Slovenska. 

     

        Kategorie B: Zajištění peněz a jídla 

 Pobíráte sociální dávky nebo důchod ? 

 Jakou jste dělal práci a jak dlouho ? 

 Kdy jste naposled hledal práci ? 

 Jakým způsobem sháníte peníze a jídlo ? 

 Máte občanský průkaz ? 

 Kdy jste naposled byl na úřadech? Víte, na jakou sociální pomoc máte nárok ?  
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 Pobíráte sociální dávky nebo důchod ? 

Respondent č. 1:  „Ano.“ 

Respondent č. 2: „Ne, přídavek na dítě.“ 

Respondent č. 3: „Sociální dávky.“ 

Respondent č. 4: „Sociální dávky.“ 

Respondent č. 5: „Ne.“ 

Respondent č. 6: „Sociální dávky.“ 

Respondent č. 7: „Mám sirotčí důchod.“ 

Respondent č. 8: „Beru sociální dávky.“ 

Respondent č. 9: „Ne.“ 

Respondent č. 10: „Sociální dávky.“ 

 

 Jakou jste dělal práci a jak dlouho ? 

Respondent č. 1: „Pokrývače asi jeden rok.“ 

Respondent č. 2: „brigády – obchody, sklady – asi tak po půl roce.“ 

Respondent č. 3: „Pokrývače, pak závozníka. 15 let“ 

Respondent č. 4: „Dělal jsem havíře 9 let.“ 

Respondent č. 5: „Pracoval jsem v zemědělství, jak dlouho nevím.“ 

Respondent č. 6: „Pracoval jsem jako havíř, 16 let.“ 

Respondent č. 7: „Dělala jsem servírku, 2 roky.“  

Respondent č. 8: „Horníka, 10 let.“ 

Respondent č. 9: „Brigády, tak různě. Taky hospoda a různý prodej.“ 

Respondent č. 10: „Jsem bývalý havíř. 15 let.“ 

 

 Kdy jste si naposledy hledal práci ? 

Respondent č. 1: „Nehledal.“ 

Respondent č. 2: „Mám práci na stavbě.“ 

Respondent č. 3: „Před pěti lety.“ 

Respondent č. 4: „Pře šesti měsíci.“ 

Respondent č. 5: „Před rokem. Jsem zklamaný, nic moc.“ 

Respondent č. 6: „Je to 6 měsíců.“ 

Respondent č. 7: „Hned po odchodu z domu.“ 

Respondent č. 8: „Nikdy.“ 

Respondent č. 9: „Dneska.“ 
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Respondent č. 10: „Hledám pořád.“ 

 

 Jakým způsobem sháníte peníze a jídlo ? 

Respondent č. 1: „Vybírám popelnice, kšefty nebo krádeţe.“ 

Respondent č. 2: „Z výplat dávek, prodejem věci.“ 

Respondent č. 3: „Ţiju ze sociálních dávek“ 

Respondent č. 4: „V popelnici a ze soc. dávek.“ 

Respondent č. 5: „Vyţebrám od lidí nebo z popelnice.“ 

Respondent č. 6: „Přes popelnice nebo to různě sbírám.“ 

Respondent č. 7: „Z peněz z brigády.“  

Respondent č. 8: „Krádeţemi.“ 

Respondent č. 9: „Z brigády a taky sbírám kovy.“ 

Respondent č. 10: „Platím si to ze sociálních dávek.“ 

 

 Máte občanský průkaz ? 

Respondent č. 1: : „Ne.“ 

Respondent č. 2: „Ano.“ 

Respondent č. 3: „Ne, jen kartičku VZP.“ 

Respondent č. 4: „Ano.“ 

Respondent č. 5: „Ne.“ 

Respondent č. 6: „Ano.“ 

Respondent č. 7: „Ano.“ 

Respondent č. 8: „Ano.“ 

Respondent č. 9: „Ano.“ 

Respondent č. 10: „Ano.“ 

 

 Kdy jste naposledy byl na úřadech ? Víte, na jakou sociální pomoc máte  nárok ? 

Respondent č. 1: „Dávno. Ano vím.“ 

Respondent č. 2: „Snad nikdy. Ne.“ 

Respondent č. 3: „Před týdnem. Ano.“ 

Respondent č. 4: „V listopadu.“ 

Respondent č. 5: „Nepamatuju si to, nevím.“ 

Respondent č. 6:  „Před 14 dny. Ne.“ 
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Respondent č. 7: „Hned po odchodu z domu a pak jsem byla co měsíc. Něco vím, něco  

ne.“ 

Respondent č. 8: „Byl jsem před několika měsíci na úřadu práce. Na ţádnou pomoc 

nemám nárok.“ 

Respondent č. 9: „Tak to nevím. Nevím, na jakou pomoc mám nárok.“ 

Respondent č. 10: „Tento měsíc. Vím, na co mám nárok.“ 

 

 

Shrnutí kategorie B 

     Z výpovědí respondentů vyplývá, ţe většina z nich pobírá od státu sociální dávky, 

sirotčí důchod, nebo příspěvek na dítě. Domnívám se, ţe mi respondenti nesdělili pravdu, 

protoţe peníze ze sociálních dávek, na pokladně úřadu, nebo na poště je moţné 

vyzvednout pouze s platným dokladem totoţnosti. Sedm respondentů doklady má avšak u 

otázky týkající se získávání peněz mi jen 4 respondenti uvedli, ţe ţijí ze sociálních dávek. 

Z neverbálních projevů bylo moţno vypozorovat jistou rezignaci a smířenost s 

momentální sociální situaci.  

     Všichni dotazovaní byli v minulosti v trvalém pracovním vztahu, a to hlavně v oboru 

těţby nerostných surovin. (Zde se promítá problematika Severomoravského kraje a 

nezaměstnanosti i ve vztahu k problematice bezdomovství. Tím se potvrdilo moje 

očekávání, že mezi klienty bezdomovci, bude větší počet propuštěných horníků).  

   Dále klienti pracovali v oboru stavebnictví, v pohostinských sluţbách, obchodě, 

zemědělství, ve skladě, řemeslné činnosti a v dopravě zboţí. Většina respondentů musela 

dlouho přemýšlet, aby mi sdělili, jak dlouho dobu jiţ nemají práci. Nebyli schopni hned 

vybavit dobu nezaměstnanosti. Přičítám to adaptaci na ţivot bez domova.  

   Respondenti z  řad lidí na ulici uvedli v sedmi případech více zdrojů příjmu. Pouze čtyři 

respondenti uvedli, ţe mají peníze ze sociálních dávek. Z toho dva ţijí pouze ze sociálních 

dávek a nemají jiný zdroj příjmu. Čtyři respondenti uvedli, ţe vybírají jídlo z popelnice. 

To je netypicky vysoký počet na tak malém výzkumném vzorku. Ne, ţe by klienti 

v Armádě spásy v Praze nikdy neuvedli tento způsob obţivy, ale za rok ho uvedli na 

přímý dotaz pouze 2 a v tomto výzkumu hned 4 a to v krátkém časovém období. 

Vysvětluji si to tím, ţe se mi klienti v Armádě spásy styděli tyto informace říct.  

   Respondenti uvedli, ţe prodávají různé věci a uvedli také brigádu. Někteří něco 

ukradnou. Z toho jeden se krádeţemi přímo ţiví a nemá jiný zdroj příjmu. V jednom 
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případě byly zmíněny také peníze pocházející ze sběru kovů. Jeden respondent uvedl 

ţebrání u kolemjdoucích.  

    Přestoţe jsem osobně neviděla doklady ani jednoho z dotazovaných, sedm 

dotazovaných uvedlo, ţe vlastní osobní doklady. Jeden má pouze kartičku zdravotní 

pojišťovny a dva nemají doklady ţádné.  

     Bezdomovci ţijící na ulici, v šesti případech uvádějí, ţe jiţ dlouhou dobu nejednali 

s úřady.  

Zjistila jsem, ţe mezi respondenty není dostatečná informovanost o tom, na jakou pomoc 

mají nárok. Většina to neví a jeden si dokonce myslí, ţe nemá nárok na ţádnou pomoc.  

Pouze tři respondenti uvedli, ţe ví, na jakou pomoc mají nárok a jeden je informován 

pouze částečně. 

 

 

 Kategorie C: Jak klient vnímá svou závislost 

 Co byste řekl o vašem pití alkoholu ? 

 Jaké mnoţství alkoholu nebo drog uţíváte ? 

 Myslíte, ze Vás změnil alkohol nebo drogy ? 

 Máte pocit, ţe jste závislý ? 

 Kolik Vašich přátel pije alkohol nebo uţívá drogy více, neţ je normální ? 

 Jaký je Váš psychický stav (jak se cítíte ) ? 

 Kouříte a kolik cigaret denně ? 

 Pil jste uţ předtím, neţ jste se dostal na ulici ? Nebo jste na ulici začal víc pít/fetovat ? 

 Máte pocit, ţe Vás potíţe s alkoholem či drogami dostaly na ulici ? 

 

 

 Co byste řekl o vašem pití alkoholu/užívání drog? 

Respondent č. 1: „Občas piju. Drogy beru furt.“ 

Respondent č. 2: „Občas piju pivo, ne moc kladný. No perník.“ 

Respondent č. 3: „Nepiju, jen trochu piva.“ 

Respondent č. 4: „Piju, no. Nefetuju, je to svinstvo.“ 

Respondent č. 5: „Drogy a alkohol jsou lepší neţ sex.“ 

Respondent č. 6: „Piju hodně, mám s tím problém. Drogy, to neznám.“ 

Respondent č. 7: „Nemám k němu moc vztah. Dávám si trávu.“ 
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Respondent č. 8: „Je to o.k.“ 

Respondent č. 9: „Nepiju, jen občas. Tak 1 – 2 piva. No beru drogy dost.“ 

Respondent č. 10: „Piju málo, asi tak piju v kuse týden a pak trošku.“ 

 

 

 Jaké množství drog nebo alkoholu užíváte ? 

Respondent č. 1: „0,5-1g pervitinu za den.“ 

Respondent č. 2: „Tři piva za týden. Dle financí – 3 x denně pervitin. “ 

Respondent č. 3: „Dva panáky denně.“ 

Respondent č. 4: „3 – 4l vína denně, v noci 1 l.“ 

Respondent č. 5: „Pět piv denně. Občas si dám jointa, houby, diazepam a denně tak půl 

gramu perníku .“ 

Respondent č. 6: „5 – 6 litrů/ denně.“ 

Respondent č. 7: „Nanejvýš tři piva za den. Občas si dám jointa. 

Respondent č. 8: „Alkohol, často.“ 

Respondent č. 9: „0,5 – 0,45 gramů pervitinu denně + 0,5 gramů heroinu.“ 

Respondent č. 10: „no tak 8l sám za den…“ 

 

 

 Myslíte, že vás změnil alkohol nebo drogy ? 

Respondent č. 1: „Změnil, mám hlasy, stíhy…“ 

Respondent č. 2: „Ano, jsem na ulici nebo ve squatu.“ 

Respondent č. 3: „Ano, ale uţ to omezuju.“  

Respondent č. 4: „Ne, moţná trochu.“ 

Respondent č. 5: „Ano i ne. Dávají mi křídla a volnost dosáhnout k nirváně.“ 

Respondent č. 6: „Odreaguju se. Způsobuje mi to srandu.“ 

Respondent č. 7: „Určitě, ale k horšímu.“ 

Respondent č. 8: „Ano, psychika je jiná.“ 

Respondent č. 9: „Ano hodně.“ 

Respondent č. 10: „Trochu.“ 

 

 

 Máte pocit, že jste závislý ? 

Respondent č. 1: „Ano.“ 
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Respondent č. 2: „Ano. 

Respondent č. 3: „Ne.“ 

Respondent č. 4: „Ne.“ 

Respondent č. 5: „Ne. Teda moţná trošku.“ 

Respondent č. 6: „Jsem dost závislý.“ 

Respondent č. 7: „Ne.“ 

Respondent č. 8: „Ne.“ 

Respondent č. 9: „Ano, jsem.“ 

Respondent č. 10: „Ne.“ 

 

 

 Kolik Vašich přátel pije alkohol, nebo užívá drogy více, než je normální ?  

Respondent č. 1: „Všichni.“ 

Respondent č.2: „Moc se s nikým nestýkám.“ 

Respondent č. 3: „Jen někteří pijí, drogy nikdo.“ 

Respondent č. 4: „Drogy nikdo, ale vídám opilé kamarády na lavičkách.“ 

Respondent č. 5: „Moji přátelé jsou normální a berou drogy a pijou.“ 

Respondent č. 6: „Nemám kámoše.“ 

Respondent č. 7: „Většina.“ 

Respondent č. 8: „Mnoho.“ 

Respondent č. 9: „Všichni.“ 

Respondent č. 10: „Všichni moji kámoši jsou závislí.“ 

 

 

 Jaká je Váš psychický stav (jak se cítíte ) ? 

Respondent č. 1: „Jak kdy, teď dobrý.“ 

Respondent č.2: „Podle dávky – dobře x depka.“ 

Respondent č. 3: „Dobrý.“ 

Respondent č. 4: „Dobře.“ 

Respondent č. 5: „Při jakém stavu? Při drogách lítám, při absťáku bych všechny nakopal 

do prdele.“ 

Respondent č. 6: „Bez alkoholu špatně, mám pak deprese.“ 

Respondent č. 7: „Jak kdy. Někdy happy, někdy v depce.“ 

Respondent č. 8: „Cítím se dobře.“ 
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Respondent č. 9: „Špatný, mám deprese.“ 

Respondent č. 10: „V pohodě, dobrý.“ 

 Kouříte a kolik cigaret denně ? 

Respondent č. 1: „Ano, něco přes 20 - 30 cigaret denně.“ 

Respondent č. 2: „Kouřím, cca 20 cigaret denně.“ 

Respondent č. 3: „5 ks.“ 

Respondent č. 4: „30.“ 

Respondent č. 5: „Ano, tak 40 denně.“ 

Respondent č. 6: „10 - 12.“ 

Respondent č. 7: „Ano, 10 – 15 cigaret.“ 

Respondent č. 8: „30 denně.“ 

Respondent č. 9: „Ano, 30 – 40 cigaret denně.“ 

Respondent č. 10: „Asi tak 20.“ 

 

 Pil jste už předtím, než jste se dostal na ulici ? Nebo jste na ulici začal víc 

pít/fetovat ? 

Respondent č. 1: „Ano fetoval. Na ulici ale víc - pořád.“ 

Respondent č.21: „Začal jsem uţ dřív, ale na ulici více.“ 

Respondent č. 3: „Ano, piju pořád stejně.“ 

Respondent č. 4: „Ne.“ 

Respondent č. 5: „Ano, fetoval jsem uţ předtím. Na ulici piju a fetuju víc.“ 

Respondent č. 6: „Piju od 15 let.“ 

Respondent č. 7: „Pořád stejně.“ 

Respondent č. 8: „Nepil jsem předtím.“ 

Respondent č. 9: „Pila jsem uţ před tím i fetovala, ale na ulici teď víc.“ 

Respondent č. 10: „Začal jsem pít aţ na ulici. A taky jsem byl kvůli tomu ve výkonu 

trestu za krádeţe.“ 

 

 Máte pocit, že Vás potíže s alkoholem či drogami dostaly na ulici ? 

Respondent č. 1: „Ne, to rodina – nechtěli, abych bral.“ 

Respondent č. 2: „Ano.“ 

Respondent č. 3: „Ne.“ 

Respondent č. 4: „Ne.“ 

Respondent č. 5: „Ano. Dostal jsem se díky tomu do finanční krize.“ 
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Respondent č. 6: „Určitě mě potíţe dostaly na ulici. Kvůli alkoholu.“ (výše uvádí po 

rozvodu) 

Respondent č. 7: „Ne.“ 

Respondent č. 8: „Ne.“ 

Respondent č. 9: „Ano dostaly a taky rodina.“ 

Respondent č. 10: „Ne.“ 

 

Shrnutí kategorie C 

Ţádný z respondentů neabstinuje od alkoholu. Někteří abstinují od ilegálních drog. A dva 

mi neodpověděli na otázku týkající se drog.   

Pět respondentů uţívá drogy a zároveň se alkoholu striktně nevyhýbají i kdyţ tři uvádí ţe 

pijí občas, jeden uvádí, ţe je to lepší, neţ sex (holduje alkoholu), jeden z nich nemá 

k alkoholu vztah, ale občas se napije.  

     Respondenti uţívají pervitin, heroin, marihuanu, lysohlávky a barbituráty. Zjistila 

jsem, ţe respondenti masivně uţívají drogy a alkohol ve velkém mnoţství. Napadá mě, 

kde na to berou peníze, protoţe např. 1 gram pervitinu stojí 1000,- Kč, 1 gram marihuany 

250 – 300,- Kč.   

Respondenty uţívající alkohol bylo těţké spočítat, protoţe někteří klienti uţívají zároveň 

ilegální drogy i alkohol.  

Zjistila jsem, ţe respondenti mají často zkříţenou závislost na alkoholu a drogách. Tento 

stav se nazývá polymorfní závislost. Výše uvedení respondenti udávají, ţe je drogy a 

alkohol změnily a přišli o bydlení, některým se změnila psychika, uvedli paranoidní 

představy z toxické psychózy, halucinace a deprese. Jeden z respondentů uvádí, ţe uţ 

omezuje uţívání. Uvědomuje si, ţe mu to škodí. Jiný z respondentů si myslí, ţe ho to 

změnilo k horšímu. Vidí na sobě negativní osobnostní změny.  

Někteří cítí změnu k horšímu, ale nedokáţí říct v čem. Někteří udávají částečnou změnu a 

uvádějí, ţe je uţívání trošku změnilo. Někteří respondenti jsou víceméně spokojeni a 

situaci své závislosti nemají potřebu řešit, ani to pro ně nepředstavuje problém.  

Na otázku, jestli se cítí závislí, polovina respondentů odpověděla, ţe se necítí být závislí i 

kdyţ závislí jsou. Jeden si začíná uvědomovat svou závislost. Tři respondenti odpověděli, 

na otázku, jestli se cítí závislí, jednoznačně ano. Některým uţívání vyhovuje a jeden se 

cítí být trochu závislý. Všichni tito respondenti závislí jsou. 
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O tom, kolik jejich přátel pije, nebo fetuje, pět respondentů uvádí, ţe všichni, mnoho, 

nebo většina jejich přátel pije a fetuje víc, neţ je normální a je tím pádem závislá.  

Jednomu respondentovi přijde normální chování přátel, ţe berou drogy a pijí. Další 

dotázaný uvádí, ţe vídá opilé kamarády na lavičkách. Další uvádí, ţe někteří pijí, ale 

drogy nikdo z jeho přátel neuţívá. 

Ze zjištěných informací je patrné, ţe většina respondentů se setkává s přáteli, kteří také 

pijí, nebo fetují, více, neţ je běţné, některým to přijde normální, dva respondenti nemají 

sociální kontakty ani v bezdomovské komunitě a ţijí v izolaci.  

Na dotaz psychického stavu se čtyři respondenti vyjádřili, ţe se cítí dobře, nebo v pohodě. 

Tři respondenti uvedli, ţe pozitivní pocity závisí na výši dávky drogy, nebo alkoholu, 

nebo nepřítomnosti abstinenčních příznaků. Bez drog, alkoholu uvedli deprese a jeden 

respondent uvedl, ţe při drogách ,,lítá“ a ţe by při abstinenčních příznacích nejraději 

provozoval násilí na druhých lidech. Jeden respondent uvedl, ţe se cítí špatně a ţe má 

deprese. Další dva dotázaní uvedli, ţe jak kdy. Někdy jsou veselí a někdy mají depresi. 

Povaţuji za důleţité upřesnit, ţe všichni dotázaní nebyli v době vyplňování dotazníku 

střízliví. Dále, ţe respondent, který v jedné výše uvedené odpovědi na otázku uvedl, ţe 

mu drogy ,,dávají křídla a volnost dosáhnout k nirváně“, by nejraději kvůli svým 

abstinenčním příznakům provozoval násilí na ostatních. Zároveň se však cítí ,,trošku 

závislý“ a zdá se mu běţné, ţe všichni jeho přátelé berou drogy a pijí. 

 

 Zjistila jsem, ţe většina respondentů jsou silní kuřáci, závislí na nikotinu, kteří pravidelně 

potřebují vykouřit velké mnoţství cigaret za den.  

Většina dotázaných uvedla, ţe pili, nebo fetovali uţ předtím, neţ se z nich stali 

bezdomovci. Toto celkem uvedlo sedm respondentů.  Z nich jeden uvedl ţe pije pořád 

stejně.  

Čtyři respondenti uvedli, ţe začali na ulicí víc pít, nebo fetovat. Další respondent uvedl, ţe 

pije pořád stejně a nebyl mi schopen odpovědět na otázku, jestli pil předtím, nebo aţ 

potom co se dostal na ulici. Jeden respondent uvedl, ţe začal pít aţ na ulici. Jeden 

odpověděl, ţe začal pít aţ na ulici a ţe byl kvůli pití ve výkonu trestu za krádeţe a spojuje 

si trestnou činnost se svou závislostí na alkoholu. Jiný dotázaný mi odpověděl pouze 

slovem ne. Z toho moţná mylně odvozuji, ţe nepil předtím, neţ  se dostal na ulici. 

Z těchto dat vyvozuji, ţe alkohol a drogy u sledovaného vzorku přispěly u dotázaných ve 

velké míře k tomu, aby se dostali na ulici.  
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   Šest respondentů odpovědělo, ţe je potíţe s drogami, nebo alkoholem nedostaly na ulici. 

Jeden z nich tvrdí, ţe to byla rodina, která nesouhlasila s jeho uţíváním drog. Tento 

respondent pravděpodobně svádí své potíţe na rodinu a neuvědomuje si, ţe prvotní 

příčinou byla nejpravděpodobněji jeho závislost. 

Čtyři respondenti tvrdí, ţe za jejich ţivot na ulici můţe závislost, jeden zároveň tvrdí, ţe 

za to můţe i rodina, ale neuvádí, jestli to bylo v souvislosti s drogami. Další z nich tvrdí, 

ţe se díky závislosti dostal do finanční krize. 

Ze zjištěných informací vyplývá, ţe někteří respondenti jsou si vědomi podílu své 

závislosti na vzniku svého ţivota na ulici. Někteří si myslí, ţe za to mohou jiné příčiny.  

 

Kategorie D: Postoj ostatních lidí 

 Jak se k Vám chová Policie České republiky? Cítíte od nich nějaký nátlak ? 

 Jak na Vás lidé reagují ? Co si podle Vás myslí ostatní o lidech na ulici ? 

 

 Jak se k Vám chová Policie České republiky?  

              Cítíte od nich nějaký nátlak ? 

Respondent č. 1: „V klidu.“ 

Respondent č. 2: „Nepotkávám je.“ 

Respondent č. 3: „Jde to, necítím nátlak.“ 

Respondent č. 4: „Ano cítím. Chovají se ošklivě, vyhazují mě.“ 

Respondent č. 5: „Ano, ano. Šikana, berou mi drogy a zavírají mě na záchytný stanice.“ 

Respondent č. 6: „Vozí mě na záchytku. Nikdy mi neublíţili, někdy mě vzbudí. 

Respondent č. 7: „Pořád mě buzerují, chtějí občanku a vyhazují mě z míst, kde chci být.“ 

Respondent č. 8: „Necítím nátlak.“ 

Respondent č. 9: „Chovají se agresivně. Nátlak cítím.“ 

Respondent č. 10: „Necítím nátlak. Policie je v klidu.“ 

 

 Jak na Vás lidé reagují ? Co si podle Vás myslí ostatní o lidech na ulici ? 

Respondent č. 1: „Někdy dobře, někdy špatně. Spíš nic dobrého.“ 

Respondent č. 2: „Nevšímají si mě. Někdy třeba něco křiknou. Ţe jsme špíny.“ 

Respondent č. 3: „Dobře. Lidé si myslí o bezdomovcích sprosté věci.“ 

Respondent č. 4: „Vůbec – málo reagují.“ 



 55 

Respondent č. 5: „Záleţí jací lidé. Někteří se mě štítí. Nechcou mi podat ruku, ţe jsme 

pobudové a špinaví nemakačenkové, ţe neumíme makat.“ 

Respondent č. 6: „Nevím, nevšímám si jich. Myslí si, ţe jsme hovada.“ 

Respondent č. 7: „Odmítavě, nemají mě rádi, jsou to ignoranti. Myslím, ţe jako špinavé 

zevláky.“ 

Respondent č. 8: „Dobře.“ 

Respondent č. 9: „Lidé se mě štítí. Nemyslí si nic dobrého, bojí se.“ 

Respondent č. 10: „Mají strach. Nevím, co si myslí.“ 

 

 

Shrnutí kategorie D 

Polovina respondentů uvedla, ţe necítí nátlak ze strany policie, z nich jeden, ţe ho policie 

občas odveze na záchytku, nebo ho vzbudí, ale nikdy mu neublíţili. Všichni tito shodně 

odpověděli, ţe si jich víceméně policie nevšímá a nátlak necítí. 

Čtyři respondenti uvedli, ţe nátlak cítí. Někteří to nazvali šikanou, ,,buzerací“. Vadilo jim, 

ţe policie chce občanský průkaz, vyhazují je z míst, kde chtějí být. Některým vadí, ţe je 

policie odveze na záchytnou stanici, nebo jim zabaví drogy.  

Jeden respondent uvedl, ţe policii nepotkává. 

Na dotaz co si myslí ostatní o lidech bez domova, respondenti uvedli, ţe se jich lidé bojí, 

štítí, myslí si o nich jen to špatné, nemají je rádi, mají strach, nebo ţe málo reagují a 

nevšímají si jich. Také ţe si myslí, ţe se jim nechce pracovat a mají odmítavý postoj. 

Někteří respondenti si myslí, ţe záleţí na lidech a ţe si o nich někteří myslí i to dobré. 

 

Kategorie E: Posouzení vlastní závislosti a náhled na ni 

 Co říkáte na tento způsob ţivota ? Vyhovuje Vám ? 

 Co byste udělal v minulosti jinak ? 

 Čím se nejčastěji zaobíráte v myšlenkách ? 

 Znáte následky uţívání drog a alkoholu ? 

 Jak Vás změnil alkohol nebo drogy ? 

 

 

 Co říkáte na tento způsob života? Vyhovuje Vám? 

Respondent č. 1: „Jak kdy, no není to zlé. Si zvyknete.“ 
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Respondent č. 2: „Ne, je to ţivot venku, člověk nemá kam utéct.“ 

Respondent č. 3: „Ne. Mělo by se to zlepšit.“ 

Respondent č. 4: „Ne.“ 

Respondent č. 5: „Moţná bych to mohl změnit, ale vyhovuje mi to, nemám důvod.“ 

Respondent č. 6: „Není správný, nevyhovuje mi.“ 

Respondent č. 7: „Nevyhovuje, ale lepší neţ týrání doma.  

Respondent č. 8: „Ano.“ 

Respondent č. 9: „Ano i ne. Je to furt dokola.“ 

Respondent č. 10: „Ne. Je to kurevský dojeb.“ 

 

 Co byste udělal v minulosti jinak ? 

Respondent č. 1: „Bojoval bych, abych byl doma.“ 

Respondent č. 2: „Nezačal bych fetovat a chtěl bych si udrţet holku.“ 

Respondent č. 3: „Našel bych si jinou ţenu a dělal bych dobrotu.“ 

Respondent č. 4: „Nevím.“ 

Respondent č. 5: „Vykradl bych banku. Měl jsem moţnost opíchat holku, ale radši jsem se 

sjel.“ 

Respondent č. 6: „Nepil bych.“ 

Respondent č. 7: „Nikdy bych nepustila otčíma přes práh a chtěla bych narazit na 

normálního chlapa.“ 

Respondent č. 8: „Sháněl bych víc bydlení.“ 

Respondent č. 9: „Narodila bych se do jiné rodiny.“ 

Respondent č. 10: „Nic.“ 

 

 Čím se nejčastěji zaobíráte v myšlenkách ? 

Respondent č. 1: „Kde seţenu dávku, penězma.“ 

Respondent č. 2: „Myšlenkami na ni, na rodinu.“ 

Respondent č. 3: „Myslím na moji maminku.“ 

Respondent č. 4: „Kam jít.“ 

Respondent č. 5: „Další dávkou, prachama.“ 

Respondent č. 6: „Na své děti.“ 

Respondent č. 7: : „Zvířatama, volností.“ 

Respondent č. 8: „Nad prací, ţe bych rád víc pracoval. Ale na černo, mám totiţ dluhy a 

všechno by mi vzali.“ 
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Respondent č. 9: „Sebevraţdou a sháněním drog.“ 

Respondent č. 10: „Myslím na peníze.“ 

 

 

 Znáte následky užívání drog a alkoholu ? 

Respondent č. 1: „Ano.“ 

Respondent č. 2: „Ano.“ 

Respondent č. 3: „Jo, to vím.“ 

Respondent č. 4: „Ano.“ 

Respondent č. 5: „Ano, ale stejně se radši sjedu.“ 

Respondent č. 6: „Ano, jsem typický alkoholik.“ 

Respondent č. 7: „Jo, hned umřu.“ 

Respondent č. 8: „Ano.“ 

Respondent č. 9: „Ano, znám.“ 

Respondent č. 10: „To mě nezajímá.“ 

 

 

 Jak Vás změnil alkohol nebo drogy ? 

Respondent č. 1: „Mívám stíhy, hlasy, halucinace – bojím se.“ 

Respondent č. 2: „Ano, uţ je mi všechno jedno.“ 

Respondent č. 3: „Jsem víc vysmátý. Kdyţ mě někdo nasere, tak si ho dám.“ 

Respondent č. 4: „K horšímu.“ 

Respondent č. 5: „Jen k dobrému, jsem pořád veselý.“ 

Respondent č. 6: „Zhoršilo mi to zdravotní stav. Psychická nevyrovnanost je horší. Musím 

pít. Uţ jsem měl 5 x delírku.“ 

Respondent č. 7: „Jsem přátelštější.“ 

Respondent č. 8: „Špatně. Není to dobrý.“ 

Respondent č. 9: „Jsem víc agresivní a zároveň lhostejná.“ 

Respondent č. 10: „Nezměnil mě nijak.“ 
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Shrnutí kategorie E 

     Většina dotazovaných uvedla, ţe jim ţivot na ulici nevyhovuje. Tři z dotázaných si jiţ 

na tento způsob ţivota zvykli. Jeden sdělil, ţe v něčem je to dobré a v něčem ne. 

     Pokud se respondenti zamýšleli nad tím, co by v minulosti změnili, aby neskončili na 

ulici, uváděl kaţdý jiný důvod. Například abstinenci, boj o bydlení, rodinné vztahy, 

nalezení ţeny, lepší chování, větší aktivitu v hledání bydlení, preferování sexu před 

aplikací drog, aţ po extrémní názory, jako je vyloupení banky, narození do jiné rodiny.      

Většina dotazovaných přemýšlí často nad tím, kde získat peníze, drogy, nebo na své 

rodinné vztahy, na to kam jít, nad sehnáním práce bez smlouvy a dluhy, volností a zvířaty, 

aţ po myšlenky na sebevraţdu u jedné respondentky. 

Devět z deset dotázaných uvádí, ţe zná následky alkoholu a drog a jednoho respondenta 

dané následky nezajímají.  

Jeden respondent uvádí, ţe je typický alkoholik a další závislý na alkoholu uvádí, ţe hned 

umře. Jeden respondent sdělil, ţe následky zná, ale stejně si raději aplikuje drogu, coţ je 

jeden ze znaků závislosti.  

Dotazovaní se v drtivé většině shodli, ţe je uţívání drog a alkoholu změnilo, pociťují 

změnu k horšímu oproti dřívějšímu ţivotu. Uvedli tyto změny: větší agresivita, rezignaci, 

lhostejnost, delirium, psychická nevyrovnanost, zhoršení zdravotního stavu, paranoidní 

představy z toxické psychózy, slyšení hlasů, úzkosti a halucinace. 

Někteří respondenti uvedli, ţe jsou veselejší, přátelštější a jeden uvádí i vybití agrese. 

Jeden je přesvědčen o tom, ţe se sám ţádným způsobem nezměnil.  

 

 

Kategorie F: Možnosti pomoci a motivace 

 

 Kde byste hledal pomoc ? 

 Vyhledal jste někdy nějaké léčebné zařízení ? 

 Přišel za Vámi sem na ulici někdy nějaký pracovník, který Vám nabídl pomoc ? 

 Jakým způsobem vy Vám mohla tato společnost pomoci ? 

 Uvaţoval jste někdy o tom jít se léčit ? 

 Co Vám chybí jako sociální sluţba ? 
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 Kde byste hledal pomoc ? 

Respondent č. 1: „V Káčku.“ 

Respondent č. 2: „V K-centru, u streetworkerů.“ 

Respondent č. 3: „V Armádě spásy u sociální.“ 

Respondent č. 4: „V Armádě spásy.“ 

Respondent č. 5: „Nevím.“ 

Respondent č. 6: „Bych umřel. Nikam bych nešel. Nechal bych to proběhnout a buď bych 

to přeţil nebo ne.“ 

Respondent č. 7: „V nějaké organizaci, v K-centru, charitě….“ 

Respondent č. 8: „Doma u rodičů.“ 

Respondent č. 9: „V Káčku, léčebně.“ 

Respondent č. 10: „Doma u bývalé partnerky.“ 

 

 Vyhledal jste někdy nějaké léčebné zařízení ? 

Respondent č. 1: „Nedobrovolná hospitalizace.“ 

Respondent č. 2: „Ne.“ 

Respondent č. 3: „Ne“ 

Respondent č. 4: „Ne.“ 

Respondent č. 5: „Bohnice a léčebnu v Opavě“ 

Respondent č. 6: „5x jsem byl v Holčovicích. Na tři měsíce, nedobrovolně.“ 

Respondent č. 7: „Ne.“ 

Respondent č. 8: „Ne.“ 

Respondent č. 9: „Ne.“ 

Respondent č. 10: „Ne.“ 

 

 Přišel za Vámi sem na ulici někdy nějaký sociální pracovník, který Vám nabídl 

pomoc? 

Respondent č. 1: „Ano, z Káčka.“ 

Respondent č. 2: „Jen z Káčka.“ 

Respondent č. 3: „Ne.“ 

Respondent č. 4: „Ne.“ 

Respondent č. 5: „Ano. Streetworkerka byla sympatická.“ 

Respondent č. 6: „Přišel někdo z Armády spásy. 

Respondent č. 7: „Ano, ale jen mi řekl, ať nehulím.“ 
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Respondent č. 8: „Ano.“ 

Respondent č. 9: „Ano streetworker.“ 

Respondent č. 10: „Ne.“ 

 

 

 Uvažoval jste někdy o tom jít se léčit ? 

Respondent č. 1: „Ne.“ 

Respondent č. 2: „Ne.“ 

Respondent č. 3: „Ne.“ 

Respondent č. 4: „Ne.“ 

Respondent č. 5: „Proč ? Nemám ţádné problémy.“ 

Respondent č. 6: „Radši ne. Nechci to, radši se upiju k smrti.“ 

Respondent č. 7: „Ne.“ 

Respondent č. 8: „Ano, uvaţoval.“ 

Respondent č. 9: „Ano.“ 

Respondent č. 10: „Ne.“ 

 

 

 Jakým způsobem, by Vám mohla tato společnost pomoci? 

Respondent č. 1: „Nevím, snad mi dát peníze.“ 

Respondent č. 2: „Asi uţ nijak. Původ je v rodině.“ 

Respondent č. 3: „Dělat dobrotu – musí mi pomáhat. Měli by mi sehnat oblečení.“ 

Respondent č. 4: „Potřebuju bydlení.“ 

Respondent č. 5: „Mohli by mi dát sociální dávky a legalizovat drogy.“ 

Respondent č. 6: „Maringotky pro bezdomovce.“ 

Respondent č. 7: „Mohli by být víc vstřícnější, míň ignorantští. Mohlo by být více domů 

pro ţeny.“ 

Respondent č. 8: „Nijak.“ 

Respondent č. 9: „Dát mi pokoj. Zařídit šlehárnu i s doktorem.“ 

Respondent č. 10: „Nějaké ubytování.“ 

 

 Co Vám chybí jako sociální služba ? 

Respondent č. 1: „Nic.“ 

Respondent č. 2: „Nic, já nikam nechodím.“ 
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Respondent č. 3:  „Nic mi nechybí.“ 

Respondent č. 4: „Nevím.“ 

Respondent č. 5: „Gejši a pořádný špek.“ 

Respondent č. 6: „Okoupání se. Nechci Armádu kvůli cigánům. Radši Opavice.“ 

Respondent č. 7: „Domy pro ţeny.“ 

Respondent č. 8: „Vše.“ 

Respondent č. 9: „Nevím.“ 

Respondent č. 10: „Nic.“ 

 

 

Shrnutí kategorie F 

Naprostá většina dotazovaných by hledala pomoc v krizovém centru, Armádě spásy, 

charitě, v léčebně nebo u streetworkerů. Jeden respondent uvedl, ţe neví. Další dva 

respondenti by hledali pomoc doma u rodičů, nebo u bývalé partnerky. 

Z toho vyplývá, ţe by se respondenti většinou obraceli na instituce pomáhající lidem bez 

domova, v krizi, léčebná zařízení nebo blízké osoby.  

       Na otázku jestli někdy vyhledali léčebné zařízení, drtivá většina dotazovaných nikdy 

ţádné léčebné zařízení nevyhledala.  

Jeden respondent byl hospitalizován dobrovolně ve dvou psychiatrických léčebnách. 

Další dva respondenti byli hospitalizování nedobrovolně. Z toho jeden respondent 

absolvoval léčbu pětkrát.  

Většinu dotázaných navštívili streetworkeři, a v jednom případě pracovník Armády spásy. 

Tři respondenti uvedli, ţe nikdy ţádný pracovník nepřišel. 

   Většina respondentů uvádí, ţe je o léčbě neuvaţovali. Jeden z nich se tomu divil a 

uvedl, ţe nemá ţádné problémy. Další respondent uvedl, ţe raději ukončí svůj ţivot tím, 

ţe se upije k smrti. Pouze dva respondenti uvaţovali o moţnosti jít se léčit.  

      Na dotaz, jak by respondentům bez domova mohla společnost pomoci, často 

respondenti   

 uvádějí, ţe by potřebovali bydlení. Jeden respondent navrhuje jako bydlení maringotky a 

další respondentka navrhuje více domů s ubytováním pro ţeny a zároveň by si přála, aby 

byli lidé vstřícní a méně nevšímaví. 

    Dva respondenti uvádějí, ţe jim společnost pomoci nemůţe nijak a jeden z nich vidí 

původ potíţí v rodině.  
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Jeden respondent si přeje, aby na něj byli lidé hodní a má pocit, ţe mu musí sehnat 

oblečení.  

Dva respondenti chtějí peníze, z toho jeden nejprve neví a druhý navrhuje, aby dostal 

sociální dávky a chce, aby se legalizovaly drogy.  

Jeden respondent má zvláštní názor, aby se o něj společnost nestarala a zároveň chce, aby 

se zařídila aplikační místnost i s lékařem.  

   Na otázku, jaká sociální sluţba respondentům chybí, uvedla skoro polovina 

respondentů, ţe nic a jeden z nich dodal, ţe ţádnou sociální sluţbu nevyuţívá. Dva neví 

jaká sluţba jim chybí. 

Jeden respondent se domnívá, ţe mu chybí vše. Jedna respondentka si přeje pobytovou 

sociální sluţbu pro ţeny. Další respondent uvádí, ţe by se rád okoupal a ţe nevyuţívá 

dostupnou sluţbu v Armádě spásy kvůli rasovým předsudkům. 

Jeden respondent uvedl názor, ţe by chtěl erotické sluţby a marihuanu. Tento respondent 

chce uspokojit svou sexuální potřebu a také si přeje poţívat drogu.  

Většinou však respondenti neví a také se objevila potřeba sluţeb, které slouţí 

k uspokojení základních ţivotních potřeb, jako je bydlení a hygiena. Jeden respondent 

uvedl, ţe mu chybí vše a tím měl zřejmě na mysli uspokojení všech svých potřeb.  

 

5.3 Výsledky strukturovaného rozhovoru s uživateli drog bez 

domova 

 

Výzkum přinesl tyto poznatky: 

Z výsledků vyplývá, ţe mnoho respondentů bylo závislých uţ předtím, neţ se dostali na 

ulici a ţe závislost na návykových látkách je jednou z příčin proč se z lidí stávají 

bezdomovci. U těchto respondentů je tato příčina patrná ve velkém mnoţství případů. 

Proto jsem učinila závěr, ţe toxikomanie a alkoholismus je u většiny z nich primárním 

faktorem ve vztahu k bezdomovství. Zároveň je tam i souhra dalších faktorů, ale tento je 

zvláště patrný. 

Z toho pro praxi vyplývá zvýšená potřeba prevence a varování před závislostmi mezi 

mladými lidmi a lidmi, kteří přišli o práci. Otázkou zůstává forma, místo a způsob, jak 

tyto lidi oslovit v těţké chvíli a pomoci jim tuto neblahou situaci překonat bez 

návykových látek.  
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Dále se mi potvrdily moje hypotézy a to: 

       1. Velká část respondentů se nechce ze své závislosti léčit, protoţe nemají motivaci a 

jsou přítomny přidruţené faktory a problémy, které abstinenci a léčbu na ulici 

znesnadňují. Častá byla rezignace na svou situaci ačkoliv s ní respondenti většinou nebyli 

spokojeni. Domnívám se, ţe jde o naučenou bezmoc a další faktory, které jsem uvedla, 

hlavně týkající se problémů s abstinencí na ulici, návratu z léčby a drogovou subkulturou. 

 

2. V Severomoravském kraji jsou mezi bezdomovci hojně zastoupení horníci. Zjistila 

jsem, ţe tito převáţně pijí alkohol a neuţívají ilegální drogy.  

 

3. Velká část respondentů potvrdila mou hypotézu, ţe se necítí být závislí. Zdůvodňuji si 

to dle výsledků odpovědí, ţe si sami nechtějí přiznat svou závislost, zlehčují ji, aby 

nemuseli čelit své závislosti a řešit problémy s ní spojené.  

Dále jsem zjistila, ţe toxikomané jsou mladší, neţ alkoholici.  

   Tito respondenti nedosáhnou na běţnou pobytovou sociální sluţbu a v této fázi 

závislosti je velmi těţké jakkoliv intervenovat. Proto jsem se začala zabývat, co by těmto 

lidem pomohlo, aby neskončili na ulici. Určitě chybí větší aktivita a provázanost institucí 

a sociální sítě.  
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ZÁVĚR 

   I kdyţ má moje práce limity např. výběr respondentů, myslím, ţe se mi podařilo 

postihnout všechny aspekty problematiky závislých osob bez přístřeší a práce s těmito 

klienty. Dalším limitem můţe být moje nedostatečná zkušenost s výzkumem v praxi.  

   Přemýšlela jsem dále, jak by šlo těmto lidem pomoci a došla jsem k závěru, ţe v Opavě 

neexistuje doléčovací centrum, terapeutické skupiny, kam by mohli závislí bezdomovci 

docházet. Nejbliţší je v Ostravě. Dále nejbliţší terapeutickou komunitou pro závislé na 

nealkoholových drogách je Renarkon a ten se nalézá za Ostravou v Beskydech. Má 

kapacitu 15 míst a je zde léčba pro muţe i ţeny. 

   K lepší motivaci změnit současnou nepříznivou situaci respondentů by jistě prospěly 

častější návštěvy streetworkerů a osobní asistence na úřadech. Toto se v Opavě děje 

pouze, kdyţ klient vyuţívá sluţeb Armády spásy, nebo o.s. Integry.  

   Krizové centrum v Opavě je zdarma, ale ví o něm hlavně klienti z řad toxikomanů. 

Ostatní bezdomovci ho nenavštěvují a netuší, ţe mohou vyuţít jeho sluţeb. V terénních 

sluţbách jsou zde zaměstnáni dva pracovníci, coţ je velmi málo. Tito navíc po dobu 

jednoho roku nevykonávali terénní programy z finančních důvodů a fungoval pouze 

výměnný program pro toxikomany v krizovém centru. Je zřejmé, ţe by měly být 

vynaloţeny prostředky na větší rozvoj terénní práce ve městě Opava, protoţe pouze 

terénní pracovníci dokáţí tuto cílovou skupinu vhodně oslovit, pozitivně motivovat a 

pomoci jim v prvních krocích k resocializaci a návratu do společnosti.  

     Dále se domnívám, ţe je špatná komunikace mezi léčebnami a návaznými zařízeními 

jako je Armáda spásy, občanské sdruţení Integra s chráněným bydlením, Krizové centrum 

a Psychiatrická léčebna Opava a zároveň je nutná spolupráce úřadů.  

      Jako sociální sluţba v Opavě zcela nevídaná, by bylo zřízení pojízdného terénního 

automobilu, ve kterém by byl multidisciplinární tým a pracovníci by mohli navštěvovat 

klienty v celém Opavském regionu. Tým by byl ideální ve skladbě: sociální pracovník, 

lékař, nebo zdravotní sestra a psychiatr.  

Pracovníci by mohli rychle zasahovat na místě u těch nejpotřebnějších a minimalizovat 

např. zdravotní následky a včas poskytnout léčbu, nebo informace, které mohou změnit 

ţivot člověka na ulici k lepšímu.  

V Opavě se nachází Dům pro matky s dětmi a noclehárna Armády spásy pro ţeny má 

pouze 10 lůţek, coţ je velmi málo k velikosti města Opavy. Azylový dům v Opavě je 

pouze pro muţe a pro ţeny neexistuje obdobná sociální sluţba, která by jim zajistila 
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strukturovanou resocializaci, bezpečné místo a stejnou šanci k návratu do společnosti jako 

zajišťuje muţům. Bylo by dobré vytvořit tuto sluţbu pro ţeny. Nejdůleţitější ze všeho je 

však aktivní spoluúčast a motivace klienta ke změně a tu sebevíc kvalitní sociální sluţba 

nemůţe nahradit. 
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