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✓ Existence ubytovacích zařízení/objektů, v nichž dochází k výraznější

koncentraci osob v extrémním sociálním vyloučení = s kumulací více

hendikepů či znevýhodnění

✓ Podrobnější zmapování těchto zařízení včetně zachycení situace a

potřeb jejich obyvatel

✓ Zmapování podpory a péče obyvatelům těchto objektů

NEEXISTUJE ANALÝZA, KTERÁ BY POTŘEBY TÉTO 

SKUPINY OSOB PROPADAJÍCÍM SYSTÉMEM 

POBYTOVÝCH SLUŽEB DETAILNĚJI ZMAPOVALA

Polostrukturované rozhovory + sekundární analýza dat  + 

dotazníkové šetření v ORP

✓ červenec - září 2022, 67 rozhovorů (42 obyvatel objektů) 

Východiska & metodologie výzkumu



a) navrhnout „typologii“ osob, které jsou v 

takových ubytovacích zařízeních ubytovány

b) popsat charakter podpory, kterou osoby 

v těchto objektech dostávají 

c) popsat bariéry (na straně systému – sítě 

služeb), které k vyloučení těchto osob 

přispívají.

Cíle výzkumu



“TYPOLOGIE“ OSOB

Osoby závislé na pomoci druhých – se zhoršením zdravotního stavu a 

nesoběstační 

Osoby v seniorském věku s nízkým starobním důchodem nebo bez nároku 

na starobní důchod se zkušeností ze ztráty bydlení 

Osoby 45 - 65 lety, se zkušeností dlouhodobého žití  v nestandardním 

bydlení nebo na ulici

Uživatelé návykových látek se zkušeností s životem na ulici či 

v nestandardním bydlení u nichž došlo ke zhoršení jejich 

zdravotního stavu

Dále:

- uživatelé návykových látek, kteří mají problém 

s dodržováním režimu

- osoby s diagnostikovanými psychickými onemocněními

(nejčastěji schizofrenici) 

Cíl A



Klíčová ztráta bydlení – nedocházelo k ní vždy bezprostředně před 

zahájením pobytu ve sledovaných objektech, souběh více událostí 

TRAJEKTORIE



„A za chvilku mi volala městská policie, že beznohýho člověka vysadili na 

schodech u magistrátu, sanitka, na [název ulice], jo. Měšťáci mi volali, 

jako co s ním? Já říkám [směje se], beznohýho člověka, jo, nevím. 

Posadili ho na schody bez jakýchkoliv kompenzačních pomůcek, prostě 

s brašnou, nevím, asi tam měl nějaký spodní prádlo, no prostě katastrofa. 

No tak pochopitelně magistrát kontaktoval Růženku a byl šoupnutej tam. 

To znamená, takhle funguje Růženka pro veřejnou správu, a abych 

pravdu řekl, tak já tím asi, ale úplně neřeším to, je mi to trapný, ale 

neřeším to, ale prostě to tak je.“ (zástupce NNO)

TRAJEKTORIE



Roste počet osob bez domova v 

seniorském věku, kteří trpí zdravotními 

problémy, nejsou soběstační, i kvůli 

psychickým problémům či závislostem.



Poskytovaná podpora

Podpora Poskytuje

Zajištění nákupu NNO, sousedská výpomoc

Doprava / odvoz

soc. odbor, NNO, 

provozovatel/majitel (jeho 

zaměstnanci, jím pověřené osoby)

Doprovod

soc. odbor, NNO, 

provozovatel/majitel (jeho 

zaměstnanci, jím pověřené osoby)

Vyřizování sociálních dávek

soc. odbor, NNO, 

provozovatel/majitel (jeho 

zaměstnanci, jím pověřené osoby)

Opatrovnictví

veřejný opatrovník (samospráva, 

sociální odbor, blízká osoba 

(provozovatel/majitel ?)

Zdravotní péče zdravotníci, lékaři



„No. Ale jako ona paní majitelka si myslí, že tu péči poskytuje. Ona tam 
prostě nařídí někomu, má tam asi dva, tři lidi, který prostě: „Paní, vy 
uvařte tolika a tolika lidem. Pane, vy třeba doprovoďte někam, nebo 

postarejte se, umyjte, pomozte odvést do koupelny nebo tak,“ ale jestli to 
ty lidi skutečně dělaj, to je taky otázka.“ NNO



Poskytovaná podpora 

Podpora Poskytuje

Ubytování (bezbariérové ubytování) provozovatel/majitel

Sdílené kuchyně, sprchy, toalety, pračka provozovatel/majitel

Poskytování teplé stravy provozovatel/majitel

Možnost nákupu přímo v objektu provozovatel/majitel

Potravinová pomoc soc. odbor, NNO, církev

Šatní a nábytková banka soc. odbor, NNO, církev

Praní prádla NNO, provozovatel/majitel

Pomoc při jídle
asistent sociální péče, osoba 

blízká, sousedská výpomoc

Pomoc s hygienou asistent sociální péče, NNO

Úklid v pokoji asistent sociální péče, NNO



Bariéry na straně systému/sítě služeb

Osoby ubytované v těchto ubytovacích zařízeních 

propadávají systémem sociální ochrany z důvodu

▪ absence vhodných typů (pobytových) sociálních 

služeb

▪ služby jsou rozdrobené, nebo je služba 

poskytována neoficiálně jinou službou: služby 

sociální péče vs. služby sociální prevence

▪ nekooperující zdravotní a sociální služby



Paní majitelka si počkala, až tam přijdeme, a řekla: ‚Vím, že paní má problém. Pije. 
Normálně by v těch ubytovnách asi nemohla zůstat, ale já jsem schopná to 

akceptovat. Ale za těch podmínek, když mi paní odevzdá všechny peníze, které 
dostává, a já jí dám vždycky jenom pár korun, aby neměla na alkohol. 

Poskytneme jí tady obědy, vypereme jí prádlo a zaplatí si ubytování […] paní 
měla jít na léčení, ale paní majitelka říkala: ‚Ne, to nikam nemusíte. To je 

v pohodě, to my zvládneme. My jsme tady měli i horší případy, než jste vy.‘



… a končí v ubytovacích zařízeních „poslední instance“

✓ suplují chybějící pobytové služby  - ambivalentní hodnocení ze strany 
institucionálních aktérů (zástupci kraje, obcí….)

✓ Zaměření na skupinu 50+ (vedoucí rizikový způsob života)

✓ Komerční subjekt, na základě živnostenského oprávnění – nejde o 
registrovanou sociální službu 

✓ sousedská výpomoc

✓ dojíždí terénní pečovatelské služby nebo sociální služby

pokud se sami neobrátí, nebo nevyvstane problém, tak se o nich neví

chybí aktivizace

prostor pro neformální moc majitelů
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