Úvod

Tato práce se zabývá bezdomovectvím jako takovým a dále rizikovou skupinou
možného bezdomovectví, a tím jsou mladí lidé opouštějící ústavní zařízení po skončení
ústavní výchovy či ochranné výchovy (zákon č.109/2002 Sb. o výkonu ústavní a
ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů).
Při své praxi v azylových zařízeních, v zařízeních výkonu testu odnětí svobody
i v zařízeních pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže se opakovaně setkáváme se
syndromem komplexního sociálního selhání (Vágnerová, Csémy, Marek, 2013) těchto
lidí, kteří mnohdy při svých hendikepech ani neměli velkou šanci se zařadit do
majoritní společnosti. Proto se v této práci na tyto lidi zaměříme.
V

teoretické části se budeme zabývat zprvu problematikou samotného

bezdomovectví. Kapitoly 1 až 5 teoretické části nejprve mapují pojem jako takový.
Dále ukotvují téma z pohledu historie a vývoje azylové péče o děti a dospělé. Reflektují
také současný stav bezdomovectví v ČR a zaměřuji se na samotné příčiny
bezdomovectví.
V dalších částech/pasážích přibližuje teoretická část nejvýznamnější organizace
věnující se pomoci lidem bez přístřeší. A zmiňují se/zmiňujeme také cílové skupiny
těchto organizací. Další kapitolou je koncepce azylových zařízení a příklady dobré
praxe

v různých

formách

prevencí

a

pomoci

mladým

lidem

ohroženým

bezdomovectvím.
Kapitoly 6 až 10 se v praktické části věnují výzkumu na téma prevence
bezdomovectví u dětí odcházejících z ústavní výchovy. Pokusí se upozornit na složky
náplně práce, které jsou v dětských domovech a výchovných ústavech opomíjeny či
podceňovány. Ukazují shody mezi konkrétními kroky přípravy na odchod a úspěšností
klientů v pozdějším životě mimo zařízení. Tato zjištění jsou implementována do praxe
ústavní výchovy, a to např. skrze prezentace při setkání pracovníků dětských domovů.
Vše, co je popsáno v teoretické části této práce, je využitelné pro klienty dětských
domovů a výchovných ústavů. Aby se tito klienti neocitali v situacích, kdy jsou nuceni
využít některé informace a některá zařízení v této práci popsaná, musí se odborná

9

veřejnost zajímat o to, co vede k sociálním selháním. V následné praktické části některá
tato selhání byla sledována a objasněna a byly vyvozeny závěry, které by mohly vést ke
snížení počtu mladých bezdomovců přicházejících na ulici z ústavních zařízení.
Cílem předkládané práce je poukázat na problematiku bezdomovectví u mladých
lidí, zejména pak těch, kteří ukončili pobyt v zařízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy, tedy v dětských domovech či výchovných ústavech. Zaměřujeme se na
přípravu na odchod mladých dospělých lidí z těchto školských zařízení. Sledujeme
aspekty socializace, která je přínosná pro další život, a popisujeme možnost tyto
aspekty úspěšně zavést do praxe. Reflektujeme to jako preventivní činnost,
předpokládáme, že by tím mohla být snížena četnost sociálních selhání a zejména
odchodu ze zařízení do života na ulici.
Práce zároveň ukotvuje pojem bezdomovectví v širším kontextu, zaměřuje se tak
nejen na prevenci v primárním pohledu u dětí v ústavní výchově, ale současně ukazuje
na možnosti sekundární a následně terciární pomoci, tedy již na samotnou práci
s mladými bezdomovci a možnosti jejich reintegrace.
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I.

TEORETICKÁ ČÁST

1. BEZDOMOVSTVÍ A JEHO VÝVOJ

1. 1 Kdo je bezdomovec

Kdo je bezdomovec? Otázka, na kterou umí odpovědět každý. Je ale překvapující, jak
se tyto odpovědi liší.
Čistě laický pohled příznivců bulvárních listů si okamžitě představí nepřijatelnou
existenci, která na naši společnost hází jen špatný stín, se spoustou nemocí a parazitů.
Tito lidé asi nebudou nikdy mluvit o člověku, nýbrž o věci.
Umělecky založený člověk, například fotograf, bude pravděpodobně mluvit
o atraktivním motivu pro svou poslední kolekci fotografií.
Pan Ilja Hradecký z organizace Naděje, která se zabývá touto problematikou, by
vám řekl: „Problém bezdomovectví v České republice neexistuje. Ono totiž slovo
bezdomovec v českém slovníku neexistuje. V žádném slovníku toto slovo ve významu, ve
kterém ho používáme, nenajdeme. Je to pozůstatek dob minulých, kdy neexistovalo
v zákonech např. slovo prostituce, takže prostituce nebyla. Neexistovalo slovo
bezdomovec, takže bezdomovectví nebylo a tento stav nadále přetrvává, i když
v posledních letech se začíná pojem objevovat v publikacích. Známe ho, setkáváme se
s ním denně. Je však potíž, jak ho definovat. Kdo je bezdomovec, co je to
bezdomovectví, co znamená být bez domova?“ (Hradecký, I., Hradecká, V., 1996, s.6)
Pohled na bezdomovce bude vždy spíše negativistický, dokud nebudou lidé
ochotni nahlédnout do jejich světa. Znají je jako jedince, kteří obtěžují lidi, a to všude
na veřejných místech, ať už na autobusových zastávkách či vlakových nádražích a
v okolí svých domovů. Zkreslený pohled populace jim bude stále dávat vinu za celou
jejich neutěšenou situaci. Budou jim dávat najevo svůj nesouhlas s jejich existencí mezi
„normálními lidmi“.
Ilja Hradecký tvrdí, že jde o lidi, kteří kromě střechy nad hlavou ztratili také
rodinné zázemí, rodinné vztahy. O lidi, kteří jsou osamělí.
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Společnost mnohdy přehlíží bezdomovce, kteří jsou ještě ve fázi vizuálně
neidentifikovatelných lidí bez domova. Průdková a Novotný například mladé
bezdomovce řadí do tzv. kategorie skrytých bezdomovců (Průdková a Novotný, 2008).
Jako bezdomovce vidíme především lidi bez přístřeší a rodinného zázemí.
Vnímáme problematiku bezdomovectví jako aktuální a rizikové téma pro děti
z dětských domovů a výchovných ústavů. Dále si myslíme, že je lepší vnímat každého
člověka jednotlivě skrze osobní kontakt, proto slovo bezdomovec budeme používat
spíše jako pracovní pojem.

1.2 Historie péče o bezdomovce

Bezdomovectví jako společenský jev se vyskytuje celá staletí a je následně
provázen péčí o lidi bez domova, rodinného zázemí, o chudé a opuštěné.
V předkřesťanských dobách nebyla péče o chudé organizována. Po nástupu křesťanství
byla v rukou církve ( Umlaufová, A., 1994). Jedním z průkopníků péče o chudé byl
Juan Luis Vives (1492 – 1514). Ve svém díle „O podpoře chudých“ se zamýšlí nad
vhodnou péčí o chudé a opuštěné. Navrhl řadu sociálních opatření ve prospěch
opuštěných a ubohých. V této době však lze hovořit pouze o náhodných a hlavně
soukromých iniciativách.
Další představitelé se snažili též o určitou prevenci, a to tím, že se věnovali už
dětem. Jedním z nich je např. Johann H. Pestalozzi (1746 – 1827), zakládal výchovné
ústavy a snažil se v nich vytvořit rodinné prostředí.
Roku 1771 koupil zemědělský statek v Neuhofu, který přeměnil na „Ústav pro
výchovu žebravých a opuštěných dětí“. Pečoval o jejich morální rozvoj a chtěl jim
zajistit základní vzdělání. Při svých snahách získal podporu měst Bernu, Curychu
a Basileje, později mu však tato města podporu odmítla a jeho poslední prostředky
nestačily na vydržování ústavu.

Pokračovatelem Pestalozziho byl F.W.A. Frobel

(1781-1852). Zbýval se smyslem rodinné výchovy, zejména rolí matky ve výchově
dětí. Soustředil se proto na přípravu mladých dívek na roli matek. Vytvořil systém her
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a zaměstnání, jimiž chtěl rozvíjet tvořivost dítěte od ranného věku a tím předcházet
reálnému nebezpečí budoucího bezdomovectví (Umlaufová, 1994).
Péče v Československé republice po roce 1918 navazovala na veřejnou
chudinskou péči bývalého Rakouska-Uherska, která úzce souvisela s domovským
právem ukládajícím obci povinnost starat se o chudé. Zákonem z roku 1918 č. 11 Sb.
byly převzaty zákonné normy, například rámcový říšský obecní zákon (1862),
domovský zákon (1863) a jeho novela (1868) a další. Pro zajištění chudinské péče
vytvářely obce zvláštní chudinské fondy. Zákonnými nositeli chudinské péče byly
kromě obcí i okresy, země a stát. Zastupitelské okresy zřizovaly pro lidi bez domova
stravovny, země měly přímou povinnost zaopatřovat bezdomovce, kteří se narodili ve
veřejných porodnicích. Státní správa se neúčastnila přímé podpory chudých, ale
podporovala především zimní ochranné útulky a jiné. Další pomoc poskytovaly za
první republiky tradiční charitní a církevní organizace. Při místních farnostech se
formovaly skupinky dobrovolníků, které se orientovaly na pomoc chudým. Ve
spolupráci s řády zřizovaly útulky, sirotčince a další zařízení pro potřebné, které však
po roce 1948 převzal stát (Kolátor, 1997).
Konkrétně se zřizováním azylových domů se setkáváme také v souvislosti
s Armádou spásy, která vznikla v Anglii v druhé polovině 19. století. Její zakladatel
kazatel William Booth reagoval na bídu v londýnských ulicích pod heslem „Mýdlo –
polévka – spása“. Zastával názor, že hladový žaludek slovo Boží neslyší (Co je Armáda
spásy 2005). Do Československa přišla Armáda spásy již v roce 1919, ale začátkem
padesátých let musela svoji činnost ukončit. Následně byla činnost zamířena především
na pomoc matkám v krizi: „První azylový dům pro matky s dětmi byl u nás založen
v 60. letech v Moravské Ostravě. Zřizování oficiálních domovů pro matky s dětmi bylo
povoleno až zákonem č. 121/75 Sb. o sociálním zabezpečení“ (Benešová, L., 1995, s.9).
Dále vzniklo několik domů pro matky s dětmi při velkých porodnicích, další pak v 80.
letech v Olomouci a Uhříněvsi.
Po roce 1989 nastaly v oblasti péče o bezdomovce zásadní změny.
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1.3 Vývoj azylové péče u nás po roce 1989

Na počátku roku 1989 se opět začínají aktivovat stará charitní zařízení a také
vzniká celá řada nových organizací jako reakce na nárůst sociálních problémů, mezi
které samozřejmě patří bezdomovectví. Transformace nového státu ukázala
neschopnost určité skupiny lidí přizpůsobit se novým podmínkám.
Transformované podniky již neměly povinnost zaměstnávat nadbytečné
pracovní síly. Privatizace různých podnikových ubytoven rapidně zmenšila prostory
k bydlení. Mnohé dnes slouží jako hotely či hostely, jiné se přizpůsobily trhu jinak.
Také odstranění paragrafu příživnictví odebralo jistou „motivaci“ zapojit se do běžného
stylu života. Veliký vliv mělo i několik amnestií, které byly uděleny po roce 1989.
Nedílnou součástí nárůstu bezdomovců byla samozřejmě zahraniční migrace a také
příchody uprchlíků zejména z východního bloku.
V polovině roku 1990 začaly obnovovat svoji činnost charitní, křesťanské
a misijní organizace a také vznikla řada nových nevládních organizací, jejichž
zakladatelé si uvědomili nutnost řešit problematiku bezdomovectví.
Česká katolická charita se vrátila ke své dobročinné činnosti a po první amnestii
po roce 1990 začala budovat azylové domy po celé České republice. Dnes již existuje
mnoho azylových domů pro muže, ženy, pro matky s dětmi a pro děti v tísni, které
uskutečňují charitně-sociální program (viz příloha - seznam azylových zařízení).
Významný podíl v péči o bezdomovce má občanské sdružení Naděje, které
vzniklo spontánně jako charitativní iniciativa a působí rovněž na území celé České
republiky. Azylová zařízení jsou zřizována také státem nebo přímo obecními úřady.
Nejrůznější typy azylových zařízení – ať už obecní, státní, azylová zařízení
provozovaná církvemi, nestátními organizacemi – sdružuje od roku 1993 organizace
Sdružení provozovatelů azylových domů – SAD. Jsou zde zastoupeny azylové domy
jak pro muže, tak i pro ženy a matky s dětmi. SAD, které je členem mezinárodní
organizace Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci
FEANTSA, zformulovala některé standardy azylové péče. Nabízí možnosti vzdělávání,
výměny zkušeností apod. (Příklady nejlepší praxe v boji proti bezdomovectví, 2003).
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1.4 Stav bezdomovectví v současné době a příčiny

Je zajímavé, že v České republice převažuje starší a střední věk lidí bez domova,
oproti „západoevropským zemím“, kde zhruba 70 % jsou lidé pod 40 let věku.
To však neznamená, že je to situace trvalá. V ČR se tato věková hranice také
snižuje a je velmi pravděpodobné, že do budoucna budou tato čísla naprosto stejná
nebo alespoň velmi podobná. Je několik možných důvodů, proč k tomuto jevu dochází.

1.

Naprostý nedostatek cenově přijatelných bytových jednotek
To zapříčiňuje růst cen za byty do výše, kterou si člověk na ulici nebo mladý

dospělý opouštějící ústavní výchovu nemůže dovolit. Půjčku mu žádný bankovní či
nebankovní sektor neposkytne, protože nemůže doložit praxi a výši pravidelného
příjmu.

2. Neukončené vzdělání – jeden ze stěžejních důvodů neschopnosti začlenit se do běžné
pracující populace. Dnes handicap, který se jen těžko dohání. Příslib slušnější práce je
téměř nulový, obzvláště pak při rozboření pracovních návyků.

3. Situace náboru nových zaměstnanců - jednoduchý příklad: ´Máš praxi – Nemám –
Nepřijmu´. Jak sehnat potřebnou praxi? Bludný kruh zisku zkušeností. U dětí z ústavní
výchovy je tento trend rizikovější o to, že mladý jedinec nemá čas hledat si práci, jak
dlouho potřebuje. Nemá oporu v rodině a dostává se tak mnohdy do finanční tísně, či je
nucen opustit svoji profesi a vzít práci jinou, nekvalifikovanou. Tímto se ale v tomto
problému neposunul a zůstává nadále bez praxe a zkušeností.

4.

Závislosti na návykových látkách a jiné závislosti - tímto fenoménem jsou

ohrožovány osoby stále nižší věkové kategorie. Tyto faktory však ovlivňují úplně
všechny.
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5. Psychické či tělesné poruchy – zvláště u mladých dospělých odcházejících z ústavní
výchovy, velmi často končí psychiatrická medikace. Z naší praxe víme, že velká část
těchto dětí zletilostí léky vysadí. Problémy se takto těmto lidem prohlubují a kumulují.
Jejich psychická destabilizace (způsobená i novými nejistotami života mimo zařízení
ústavní výchovy) se mnohdy prohlubuje do dalších psychiatrických chorob. Dle
Csémyho jsou duševní poruchy mezi mladými bezdomovci výrazně častější než u
běžné populace. Zdůrazňuje především depresivní a úzkostné poruchy a poruchy nálad.
Hovoří přibližně o jedné třetině mladých bezdomovců. S tímto souvisí i významně
častější výskyt suicidálního chování (Vágnerová, Csémy, Marek, 2013).

6. Násilné chování a brutalita – posledních 15 letech zaznamenává vysoký nárůst.
Ovšem v celosvětovém žebříčku nepatří ČR k problémovým zemím. Například Lewnes
hovoří o brutalitě spojené s životem na ulici v New Yorku (Lawnes, 2001) a jeho
statistiky hovoří o daleko vyšších číslech, než jaká jsou uváděna v ČR. Whitbeck, Hoyt
a Bao (2000) zjistili, že sexuální zneužití či znásilnění zažilo 20% mladých
bezdomovců a zhruba stejné procento zažilo brutální fyzický útok na svou osobu.

7. Rozpad primárního prostředí rodiny. V dysfunkčních či kriminalizovaných rodinách,
dochází k frustracím mladého dospívajícího, který sám raději odchází do nejistoty na
ulici, než by nadále setrvával v pro něj nepřijatelném prostředí. (Mallet, Rosenthal,
Keys, Averil, 2010). Patologické postoje jednoho nebo obou rodičů, vedou k přebírání
těchto modelů chování i u jejich dětí. Takto vzniklá patologická normalita je však
naprosto nepřijímaná v majoritní společnosti, čímž dochází k dalšímu sociálnímu
vyloučení. (Peterson in Whitbeck 2009 in Vágnerová, 2013).
Podle Koukolíka a Drtinové (1996) jsou hlavní příčiny vzniku bezdomovectví
následující:

1.

propuštění z psychiatrického zařízení bez zajištění náhradní péče – tento důvod je
charakteristický zejména pro USA a Velkou Britanii, kde došlo k hromadnému
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propouštění v rámci deinstitualizace a úsporných opatření. Na ulici se tak objevilo
velké množství lidí, kteří trpěli poruchami chování, duševními chorobami (schizofrenií,
poruchami osobnosti), alkoholismem apod.

2.

ekonomické vlivy – nezaměstnanost, neschopnost najít si práci či neschopnost si
práci udržet. Problém, který velmi často vytvářejí i zařízení ústavní výchovy, neboť je
velmi těžké a mnohdy i nemožné vštěpovat klientům v ústavní výchově pracovní návyk
a pracovní výdrž.
To vede ke stavu bídy a následnému vystěhování na ulici. Nedostatek sociálních
bytů pak jen dovršuje cestu k životu na ulici.

3.

sociální vztahy – absence rodiny a přátel neumožňuje využití sociálně
přijatelnějšího azylu v lidských podmínkách. Rodina a přátelé dávají mnoha lidem
šanci na nové začlenění se do společnosti bez peripetií života na ulici.

4.

úmyslné bezdomovectví – nejmenší část bezdomovecké populace, někdy také
nazývaná jako „epizodičtí bezdomovci“. Jsou to lidé, kteří čas od času přijmou život na
ulici za svůj, posléze se vracejí do svých rodin apod. Mnohdy to jsou lidé dobrodružné
povahy.

Zmíněná dvojice autorů uvádí jako hlavní důvod vzniku bezdomovectví u „bílých majoritních“ mužů drogy, u příslušníků ostatních ras, minorit a žen pak ekonomické
důvody. Rodiny podle nich přicházejí o domov v důsledku zvyšování nájmů, snižování
sociálních příspěvků a rozpadu manželství. (Koukolík, Drtinová, 1996)
Horáková soudí, že bezdomovci se rekrutují z řad lidí neschopných přizpůsobit se
rychlým proměnám společnosti, profesně neúspěšných, neschopných obstarat finanční
prostředky na získání a udržení bydlení. Dále jde o osoby mající zábrany vůči ne zcela
legálním způsobům opatření bytu, osoby v životní krizi (např. rozpad manželství,
bankrot), lidé neodpovědní, společensky nepřizpůsobiví, závislí, hazardující, duševně
nemocní či staří. Mezi ohrožené sociální skupiny patří absolventi dětských domovů,
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svěřenci ústavu sociální péče, osoby po rozvodovém řízení, propuštění vězni,
příležitostně bydlící, týrané ženy s dětmi a osoby v procesu soudního vystěhování
(Horáková, 1997).
Olomoucký seminář (1998) označil za příčinu bezdomovectví primární absenci
domova (siroba, nechtěné či odebrané děti) nebo nefunkční rodinu (chybný vzor rodiny,
opakující se modely chování v generacích). Jde o deformované a neúplné rodiny,
v nichž se vyskytuje alkoholismus, drogy, psychická porucha, zneužívání, týrání nebo
zanedbávání. Tyto vlivy navíc posiluje trend spotřebního životního stylu a egoismus
v partnerských vztazích (Hradecký, Nedělková, 1998).
Avramov charakterizuje typické klienty azylových domů jako mladé dospělé
z rozvrácených

rodin,

propuštěné

z institucí,

sexuálně

zneužívané,

trestance,

alkoholiky, závislé, mentálně retardované a týrané ženy (Avramov, 1998).
Umlaufová dále uvádí (1994), že lidé žijící na ulici a bez domova často
neukončili ZŠ či ZvŠ, měli problémy s kázní, neomluvené absence, objevovalo se
u nich záškoláctví, lhaní, krádeže, trestná činnost, později odnětí svobody. Pocházejí
z rozvrácených rodin, mívají problémy zdravotního rázu, často trpí psychiatrickým
a somatickým onemocněním. „Současně byly v této sociální skupině nalezeny znaky,
které jsou pro tyto jedince charakteristické – osamělost, absence citových vazeb,
defektní rodina, neschopnost postarat se sám o sebe, zanedbanost a nedodržování
osobní hygieny, problematický vztah k práci, častá závislost na alkoholu, drogách,
nevůle ke změně životního stylu“ (Umlaufová, A., 1994, s. 13).
Nejpodrobnější zpracování faktorů vyvolávajících fenomén bezdomovectví lze
najít

v publikaci

manželů

Hradeckých

(1996).

Rozlišují

faktory

objektivní

a subjektivní. „Faktory objektivní jsou ovlivněny sociální politikou státu, sociálním
zákonodárstvím apod. Naproti tomu faktory subjektivní jsou ovlivněny jednotlivci,
rodinami, společenskými skupinami, jejich schopnostmi, rysy, temperamentem,
charakterem, věkem apod.“ (Hradecký, I., Hradecká, V., 1996, s. 43). Objektivní
faktory se týkají dodržování lidských práv, integrity práva a zásady rovných příležitostí
pro všechny, nezaměstnanosti, sociální ochrany a zabezpečení ve stáří a v nemoci,
začleňování mládeže do trhu práce, vzdělanosti, integrace handicapovaných,
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kriminality, menšin, migrace apod. „Faktory subjektivní lze uspořádat do čtyř
kategorií:

a)

faktory materiální (ztráta bydlení, nejisté bydlení, ztráta zaměstnání, dlouhodobá
nezaměstnanost, nedostatečné příjmy, zadluženost, neschopnost obhospodařovat vlastní
rozpočet, tragická událost ve formě ztráty živitele, majetku apod.)

b)

faktory vztahové (změny struktury rodiny, rodinné nebo manželské problémy,
diskriminace ženy, porušené vztahy mezi partnery, mezi rodiči a dětmi, rozvod manželů,
rozchod partnerů žijících v kombinátu, rozdělení nebo rozpad rodiny, násilí v rodině,
sexuální zneužívání a znásilnění, osamělost)

c)

faktory osobní (mentální retardace, duševní či tělesná choroba, nesamostatnost,
osamělost, invalidita, alkoholismus a další závislosti, hráčství, sociální nezralost)

d)

faktory institucionální (propuštění z ústavu, z vězení, opuštění dětského domova)“
(Hradecký, I., Hradecká, V., 1996, s. 43,44).

Alkoholismus a závislosti na omamných a psychotropních látkách nejsou podle
Hradeckých nejsilnějšími spouštěcími vlivy. Základními elementy naproti tomu dle
nich jsou osamělost a izolace, a tak mohou reprezentovat v podmínkách bezdomovectví
důležitý faktor počátku vyloučení (Hradecký, Hradecká, 1996).
Zajímavé je také genderové rozlišení bezdomovectví. Muži se stávají
bezdomovci hlavně z materiálních a osobních příčin, ženy spíše z důvodu vztahových,
jejich bezdomovectví má méně veřejný charakter. U dětí a mladistvých převládá faktor
institucionální, problémy v rodině, závislost na návykových látkách, poruchy zdraví
a v poslední době též nezaplněný volný čas (Hradecký, Hradecká, 1996). Autoři dále
uvádějí charakteristické typy bezdomovců:

a)

osoby žijící na ulici, neschopné vytvořit osobní vztahy, trpící často mentální vadou,
přítomnou či minulou

b)

osoby společensky nebo mentálně neadaptibilní, charakterizované svou nestálostí
a nestabilitou, často při nárazu životem se rychle destabilizující a hroutící; osoby
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fyzicky postižené, skupina, do které můžeme zahrnout epileptiky a osoby postižené
vrozenými poruchami
c)

alkoholici, uživatelé omamných prostředků (drog), patologičtí hráči

d)

osoby ve stavu deprese, úzkosti, sklíčenosti, hledající pomoc a radu; osoby
nemocné mentální chorobou, osoby s chorobami somatickými či psychosomatickými

e)

mladí lidé nečekaně se ocitnuvší na ulici, nezaměstnaní, hledající, destabilizovaní

f)

ženy osamělé, s dětmi, těhotné, vyloučené rodiči z domova, ženy staré, osoby bez
trvalého bydliště, navíc nezaměstnaní, osamělí důchodci, toužící po lidském teple
a pochopení

g)

děti ulice, děti týrané a jinak frustrované, děti sociálně deprivované

h)

propuštění vězni, migranti

i)

slepí a hluší, nemocní AIDS, HIV pozitivní (Hradecký, Hradecká, 1996).
Značný nárůst bezdomovectví zaznamenáváme u lidí do 26. roku věku.
Vágnerová cituje M. Van den Bree a její spolupracovníky (2009), že 7,4 % dospělé
americké populace tvoří právě tito lidé. Dále se odvolává na absenci podobného
výzkumu u nás (Vágnerová, Csémy, Marek, 2013).
Ze zkušeností, které máme s odchody mladých dospělých z různých zařízení, je
předpokladatelné, že tento trend se bude postupem času americkému výzkumu
přibližovat.
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2. RIZIKOVÉ SKUPINY PRO BEZDOMOVECTVÍ

2. 1. 1. Ženy bez domova

Mezi lidmi bez domova se stále častěji objevují velmi mladé dívky. Přicházejí
z dětských domovů, výchovných ústavů či z domova, které pro nějakou příčinu
opustily, nebo byly z něho vyhnány. Netuší, že ulice, na kterou se vydaly, je ještě více
využije, někdy je nakonec zničí úplně. Bez jakéhokoli pocitu strachu střídají partnery
z part a jiných pouličních skupin. Čas uzrání nenechá na sebe dlouho čekat. Ulice má
svá pravidla a své podmínky. Jen za jejich dodržování je ochotna považovat tyto
přicházející dívky za své členy. V momentě, kdy je dívka již nevyužitelná, dochází
k vyloučení a odmítnutí. Klasickým příkladem je těhotenství, potřeby těhotné nejsou
saturovány a po porodu přichází opuštění dítěte a útěk zpět do ulic. Toto konání má
v mnoha případech cyklický ráz.
U mladých dívek má vliv na útěky z domova např. subjektivní špatné jednání
rodičů, kteří nesouhlasí s životními názory dcery, neuvážlivě ji trestají apod. Podle
Vágnerové jsou to velmi často staré křivdy ze strany rodičů, které vyústí až v otevřený
boj, kdy cílem je co nejvíce ublížit rodičům (Vágnerová, Csémy, Marek, 2013).
Starší ženy bez domova většinou pocházejí z nejvíce chudinské vrstvy společnosti.
Údaje o nich převážně dávají obraz nuzných majetkových podmínek, neuspořádaných
rodinných poměrů, nepřijatelného bydlení, obraz nízkého stupně vzdělání až
negramotnosti, často špatného fyzického i psychického zdravotního stavu.
Ženy zpravidla volí latentní formu bezdomovectví. Utajují svoji životní situaci a
situaci svých dětí. Pohled běžných lidí na ženské bezdomovectví je mnohem
exponovanější. Extrémní společenské vyloučení u žen je mnohem intenzivnější než
vyloučení u mužské populace.
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2. 1. 2 Matky s dětmi bez domova

Zvláštní kategorií tvoří matky s dětmi. Klientkami jsou nezletilé dívky,
neprovdané, rozvedené, ovdovělé, ale i vdané ženy, jejichž manžel si odpykává trest
odnětí svobody, je hospitalizován, nezvěstný, vzdálen či opustil rodinu.
Matky s dětmi v bezdomovectví se „rekrutují“ mnohdy velmi podobně, jako je to
popsáno v předešlé kapitole.
„Azylová zařízení pro matky s dětmi poskytují přechodné ubytování, poradenské,
sociální a případně výchovné služby osamělým matkám s převážně malými dětmi nebo
těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné nebo krizové situaci, již nemohou
a neumějí samy řešit“ (Obce, města, regiony a sociální služby, 1997, s.134). Provoz
vyžaduje nepřetržitou přítomnost služby – vrátné či pečovatelky, instruktorky pro
matky, sociální pracovnice, psychologa, účetní, ekonoma, údržbáře či správce a další
zaměstnance. Jejich kapacita by neměla přesáhnout únosnou míru, aby bylo možno
s klienty systémově pracovat. Zařízení tohoto typu se dělí do dvou druhů, a to na
ubytovnu (přechodné krátkodobé ubytování), nebo jako domov (vlastní pokoj s vodou,
kuchyňkou, sociálním zařízením). Ženy by měly mít v dosahu možnost nákupu,
lékařské péče, kulturního vyžití a dopravního spojení.
V těchto azylových domech platí řád, který stanovuje placení měsíčního
poplatku, vymezuje vstup cizích osob, místo a dobu přijímání návštěv, sledování
odchodů a příchodů matek, denní a noční klid vyhovující malým dětem. Pro klienty je
povinná účast na pravidelných setkáních s vedením či psychologem, sociálněvýchovných programech pro získání či rozvíjení zájmových činností, přípravu ženy na
úlohu matky, péči o dítě, zlepšení vztahu k němu a k partnerovi a rekvalifikaci a výuku
domácího hospodaření, přestože tyto aktivity nejsou matkami nijak zvlášť vyhledávány.
Stávající kapacity azylových domů pro matky s dětmi jsou již četnější, než tomu
bývalo na přelomu tisíciletí. Zařízení tohoto typu by mělo fungovat v každém okresním
či spádovém městě. Provozovatelé se potýkají s problémy s financováním, u jiných než
charitních zařízení s celorepublikovou působností je problém s umístěním matky bez
trvalého bydliště v daném regionu (Obce, města, regiony a sociální služby, 1997). V síti
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azylových domů též přibyla zařízení s utajenými adresami pro ženy s dětmi – oběťmi
domácího násilí.

2.2 Muži bez domova

Daleko více než u žen se bezdomovectví vyskytuje u mužů. Zahrnuje všechny věkové
skupiny. Evidentně ale narůstá bezdomovectví u mladých mužů. Jedná se zpravidla
o muže, kteří nikdy nebyli ženatí, mohou to ale být i jedinci rozvedení. Jsou to lidé bez
finančních zdrojů a materiálního zázemí, bez rodinného zázemí. Z toho mnohdy plyne
sklon k amoralitě (například afektivní labilita, mentální retardace, sociální nezralost
a emoční nevyrovnanost). Tyto sociální deficity (důsledky např. špatného zacházení
v dětském věku, nevhodné sociální prostředí atp.) zapříčiňují, že osoby tohoto typu
negativu působí na sociální poměry, dopouštějí se protispolečenského jednání trestného
charakteru, porušují trestní řád a končí v nápravných zařízeních.
Muži, kteří žijí na ulici či nádraží, často dávají najevo nižší stupeň schopnosti
spolupracovat, nízkou spolehlivost, ochotu a vůli jednat a chybí jim cílevědomost.
Projevují podrážděnost, úzkost, zaujatost, často nepřátelství vůči jiným osobám,
egocentrismus, cítí křivdy na nich spáchané, cítí se být poníženi a skepticky zatrpknou
po celkem krátkém čase setrvání na ulici.
„Nádražní populace“, lidé spící v parku či prostředcích městské hromadné
dopravy, lidé žebrající o peníze, to vše působí na veřejné mínění negativně. Společnost
má tendenci tyto lidi velmi tvrdě soudit.

2. 3 Mladí lidé s ukončenou ústavní či ochrannou výchovou

Velkou skupinu sociálně handicapovaných lidí tvoří právě mladí dospělí, kteří
opouštějí institucionální péči, ať již dětský domov či výchovný ústav. Jak uvádí
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Hradecký (1996), tato problematika nebyla celá léta zmiňována a jejímu řešení se
nevěnovala dostatečná pozornost.
Celá desetiletí se péči o děti a mládež zabývá několik ministerstev, v současnosti
je to především ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo práce a
sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra a ministerstvo
spravedlnosti.
Státy s většími zkušenostmi jsou schopny vytvářet funkční mezirezortní orgány
koordinující státní politiku oblasti problémů, které se nedají řešit z úzce rezortního
pohledu. U nás zatím těchto mezirezortních komisí není mnoho, přesto je možné uvést
např. Republikový výbor prevence kriminality nebo Mezirezortní protidrogovou
komisi. V současné době se ovšem chystá reforma, která by měla sektor péče o dítě
shrnout pod jeden orgán státní správy, a to pod ministerstvo práce a sociálních věcí, což
by mělo sjednotit postupy práce k dobrému.
U této kategorie lidí ohrožených bezdomovectvím a jinými patologickými jevy je
potřeba si uvědomit několik věcí. V souvislosti s ústavní výchovou se často mluví
o psychické deprivaci.

Pojednávají o ní zejména autoři Krejčířová, Langmeier

a Matějček. Matějček uvádí definici psychické deprivace takto: „Psychická deprivace
je psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, kdy subjektu není dána
příležitost uspokojovat některé základní psychické potřeby v dostačující míře a po dosti
dlouhou dobu.“ (Matějček, Z., Dítě a rodina v psychologickém poradenství, 1992 s.
115). V kontextu dané problematiky se psychická deprivace projeví tím, že jedinec
v důsledku dlouhého neuspokojování svých psychických potřeb (které by bylo žádoucí
pro vytvoření zdravé a v dané společnosti dobře integrované osobnosti) nebude schopen
přizpůsobit se situacím, jež jsou v této společnosti běžné. Následky deprivace mohou
negativně ovlivnit zdravý vývoj osobnosti. Projevem může být rovněž sociální
hyperaktivita dítěte, která se odhalí v navazování pouze povrchních a rychle končících
vztahů s dospělými. Dále se psychická deprivace může odrazit sociálními provokacemi
v podobě domáhání se pozornosti, agresivními projevy a zaměřením se na náhradní
biologické potřeby (např. jídlo). Často jsou projevy deprivace skryty v pasivitě
a nedostatečné iniciativě dítěte. (Říčan, Krejčířová, 2006).
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Nasycení těchto potřeb umožňuje jedinci rozvíjet svoje možnosti a schopnosti
a akceptovat vývoj osobnosti podle vývojových kroků.
Neuspokojení bazální potřeby má za následek nejprve jistou pohotovost
organizmu, což se projevuje většinou celkovým neklidem nebo napětím. V případě, že
dojde včas k nápravě a potřeba je nasycena, dochází opět k rovnováze. Je-li však
uspokojení potřeb trvale nedostačující, rovnováha je narušena trvale. Matějček (1974,
1997) se zmiňuje o 5 základních psychických potřebách.

1. Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů. Její
uspokojení umožňuje naladit organismus na určitou žádoucí úroveň aktivity. Jde
především o percepční stimulaci, kdy dítě potřebuje dostatečné množství vnějších
podnětů ke svému rozvoji. Jejich nedostatek, ale také jejich přebytek vyvolává na
straně dítěte útlumovou reakci, pasivitu a tím značně ovlivňuje jeho aktivní rozvoj.
2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech, tj. "smysluplného
světa". Uspokojení této potřeby umožňuje, aby se z podnětů, které by jinak byly
chaotické a nezpracovatelné, staly zkušenosti, poznatky a pracovní strategie. Jde tedy
o základní podmínky pro jakékoliv učení. Na základě vztahu s dospělými, jejich reakcí
a interpretací si dítě uspořádává svou koncepci světa. Nedává-li dítěti dospělý možnost
smysluplně uchopit vnější prostředí, je do značné míry negativně ovlivněn jeho
kognitivní vývoj.
3. Potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobě
matky a k osobám dalších primárních vychovatelů. Její náležité uspokojování přináší
dítěti pocit životní jistoty a je podmínkou pro žádoucí vnitřní integraci jeho osobnosti.
Až poté, co dítě dostane bazální jistotu toho, že svět je bezpečné místo, se může do
tohoto světa vydat. Tento prožitek dítě získává pomocí hlubokého vztahu s blízkou
pečující osobou a jeho nedostatek výrazně negativně determinuje vztah k sobě sama
a schopnost sociální interakce.
4. Potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty, z jejíhož
uspokojení vychází zdravé uvědomění vlastní identity. To je pak dále podmínkou pro
osvojení užitečných společenských rolí a hodnotných cílů životního snažení.
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5. Potřeba "otevřené budoucnosti" nebo životní perspektivy. Její uspokojení
dává lidskému životu časové rozpětí a podněcuje a udržuje jeho životní aktivitu
(Matějček a kol., 1997).
Vzhledem k tomuto je třeba si uvědomit, že někteří mladí dospělí prošlí
výchovnými ústavy, prošli také celým martýriem frustrací a deprivací, které mají vliv
na další edukaci a socializaci.
Pomoc těmto mladým lidem přichází někdy velmi „překotně“ a pro ně
neuchopitelně. Nejsou schopni registrovat a zachycovat informace, které jsou na ně
kladeny a které by byly běžně srozumitelné pro normálně se vyvíjejícího jedince.
Lidé v pomáhajících profesích musí reflektovat jejich schopnosti a podle jejich
možností k nim přistupovat. Jenom tak je možná změna k lepšímu. Pokud nepřichází
uchopitelná pomoc včas, dochází k poklesu ke kriminální činnosti. Gjuričová uvádí, že
až 51 % mladých lidí odešlých z nějaké formy ústavní výchovy se dopouští trestné
činnosti v souvislosti s neschopností zapojit se do běžného života (Gjuričová, 2007).
To prohlubuje pomyslnou propast mezi nimi a běžnou populací a mladí se tak
dostávají na úplný okraj společnosti (z naší praxe se nám tato čísla zdají poněkud
přehnaná, ale vycházíme pouze ze subjektivního vjemu).

2. 4 Společné znaky mladých bezdomovců ve věku 17 až 35 let

V polovině roku 2007 bylo provedeno šetření za účelem zjištění společných znaků
u mladých lidí bez domova (Hrubý, K., 2007). Vycházelo z hypotézy, že mladí
bezdomovci musí vykazovat některé společné znaky, na základě kterých by se dala
upravit příprava na budoucí život. Bylo hovořeno s dvaceti mladými lidmi bez domova.
Tyto hypotézy se v některých bodech v modelech chování a sociálním zázemí těchto
lidí potvrdily. Při pohledu na funkčnost rodin se u nezanedbatelné skupiny respondentů
objevil rodinný problém. Pouze 14 % respondentů uvádělo, že pocházejí z úplné
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funkční rodiny. Vezmeme-li v úvahu, že u naší populace je zhruba polovina manželství
rozvedena, u rodin mladých bezdomovců je to podle šetření celkem 86 %. Též se
potvrdilo, že naprostá většina respondentů pocházela z nepříliš majetných poměrů.
Největší část respondentů disponovala pouze základním vzděláním. Z rozhovorů při
vyplňování dotazníků ale vyplynulo, že nezanedbatelná část byla ze studií vyloučena.
Bohužel přesné číslo není možné poskytnout. Pouze desetina měla dokončené úplné
střední vzdělání. Vysokoškolské vzdělání neměl žádný z dotazovaných. Z výsledku též
vyplynulo, že je značná neochota se svým vzděláním něco dělat. Pouze asi třetina
respondentů připustila, že by byla ochotna svoji vzdělanost zlepšit. Lze předpokládat,
že pokud by přišel čas naplnit svůj záměr vzdělávat se, bylo by toto procento rapidně
menší. Prvek nevzdělanosti a neochoty ke vzdělání můžeme považovat za stěžejní
fenomén veškerého bezdomovectví.
Je zřejmé, že tito lidé žijí z velké části kriminálním způsobem života. Na druhou
stranu se zpravidla jedná o přestupky, a to převážně krádeže. Převážně je to způsobeno
zaopatřováním si peněz na drogy, ale i na jídlo a denní potřebu. Násilná trestná činnost
se nevyskytla ani v jednom případě. Je zde patrná souvislost s chováním rodičů
a prarodičů. To potvrzuje i šetření, které prováděli společně Wikström, Butterworth ve
Velké Britanii, a doslova hovoří o tom, že v mnoha případech jsou rodiče dokonce
hlavní příčinou nebo částí problémů mladých lidí. Pokud rodiče mají své vlastní
sociální a další problémy, které mohou být pro ně obtížně řešitelné, nelze čekat, že by
se zapojili do pomoci s řešením problémů dětí (Wikström, Butterworth 2006).
Ovšem naše údaje o kriminalitě a jiném patologickém chování mohou být
zkresleny, protože respondenti nemusí znát chování svých předků v minulosti. Asi
jedna desetina respondentů měla za sebou pobyt v ústavní výchově. Více než polovina
mladých bezdomovců byla konfrontována s násilným chováním v rodině, a to převážně
s útoky otce na matku. Závažnější psychiatrické diagnostiky u těchto mladých lidí
nebyly zjištěny. Je však zřejmé, že tito lidé většinou ani nebyli odborně vyšetřeni. S tím
souvisí další nezanedbatelný společný prvek a tím je závislost na alkoholu, drogách,
automatech a obecně hazardu. Je zřejmé, že závislost na ulici narůstá velice rychle.
Vezmeme-li průměrnou drogovou závislost u celkové mužské bezdomovecké populace,
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což je asi 10 % (Lichtenbergová, 2000), u mladých bezdomovců je to rapidní nárůst až
k hranici sahající někam mezi 60 – 80 %.
Z tohoto všeho tedy vyplývá mnoho společných prvků u mladé bezdomovecké
populace a je třeba se zjištěnými skutečnostmi dále preventivně pracovat. Zjištěné
prvky se zřejmě nedají zcela eliminovat, ale jistě lze mladé lidi na spoustu životních
situací v rámci možností připravit. Je zapotřebí lepší koordinace mezi všemi institucemi
zabývajícími se edukací a výchovou. Je zřejmé, že je potřeba lépe pracovat s dětmi
opouštějícími ústavní zařízení do běžného života.
Šetření mapovalo situaci poměrně malé skupinky mužů bez domova ve věku 17 – 35
let a bylo by dobré a přínosné takovéto nebo podobné a obsáhlejší výzkumy provést na
území celé republiky. Pak budou moci odborníci lépe zhodnotit možnosti pomoci těmto
lidem.
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3. PREVENCE A TYPY AZYLOVÉ PÉČE

Prevence probíhající ve všech rovinách využití – tedy prevence v primárním,
sekundárním a terciárním slova smyslu ještě nezajišťuje kvalitní socializaci či
resocializaci lidí ohrožených fenoménem bezdomovství. Ve všech třech aspektech však
výrazně zvyšuje eliminaci rizik spojených s odchodem na ulici.
Recidiva nefunkčních modelů chování může vést v kterékoli úrovni prevence
zpět do života bez domova, jak ukazuje tabulka. Marek popisuje proces reintegrace
jako „komplexní resocializaci osoby bez přístřeší“. „Jde o dlouhodobý proces, který
začíná na ulici a končí až několik let po opuštění ulice“.(Vágnerová, Csémy, Marek,
2013, s.205)

BYT
SOCIÁLNÍ BYT
UBYTOVNA
DŮM NA PŮLI CESTY
AZYLOVÝ DŮM

ULICE

(Naděje, pobočka Plzeň)

Tabulka popisuje možnost postupu ze života na ulici reintegračním procesem do běžného způsobu
života. Model vhodný pro vysvětlení mladým lidem odcházejícím z ústavní výchovy.

3.1 Současná situace azylové péče o bezdomovce na území České republiky

Poskytování azylové péče je specifickou službou. Azylová péče je v České
republice poměrně mladým typem aktivit v oblasti sociálních služeb. Téma pomoci
druhým je zvláště po zmatečných 90. letech velmi nutné.
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Poskytnutí azylové péče je elementárním projevem lidské solidarity. Jde ovšem
současně o velmi specifickou službu, reagující na často zcela specifické vlastnosti
občanů, jejich široké názory a mravní normy, které je dovedly do takového stavu, že
nejsou bez pomoci schopni dostát běžným zvyklostem života. To je vylučuje z běžné
společnosti, brání jim podílet se na hospodářském, kulturním i společenském životě
a při uplatňování jejich společenských práv. Extrémní chudoba, kterou pak reprezentují
i sociální vyloučení, jsou považovány za zdroj eroze demokracie a riziko pro její
budoucnost. Proto je této skupině lidí věnována v celé Evropě značná pozornost
odborné veřejnosti i politiků. Jako příklad lze jmenovat „Doporučení Evropského
parlamentu č. 1196 o extrémní chudobě a sociálním vyloučení“ (Evropský parlament,
Socioklub 2009).
Poskytování

péče

v azylových

zařízeních

vyžaduje

uplatnění

vysoké

profesionality a mnoho praktických sociálních dovedností a technik. Proto by
legislativní úprava i provozní normy měly umožňovat velmi pružná praktická řešení.
Obecně je třeba konstatovat, že jednoznačně výhodnější a provozně schůdnější je
proto provozování azylové péče prostřednictvím nestátních subjektů, a to minimálně
z pěti důvodů.

a) Azylová péče je službou, která zpravidla nemá zvláštní podporu občanů. Je to
aktivita, kterou financuje obec či stát. Nejlepší situací však je, když garance těchto
dvou subjektů není na prvním místě.
b) Nestátní sféra u těchto organizací funguje daleko pružněji. Je mnohdy ušetřena
zbytečných byrokratických kroků apod.
c) Nestátní subjekt může mnohem více a lépe využívat kvalifikace a dovednosti
sociálních pracovníků, než je tomu v rámci rozhodovacích schémat a kompetencí
systému obcí, krajů či státu.
d) Nestátní subjekt může spíše získávat pro svoji činnost sponzorskou podporu než
obec, kraj či stát.
e) Klienti raději vyhledávají azylovou péči v nestátních zařízeních.
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Poskytování azylové péče má i některé další vedlejší účinky a významy. Možnost
hygieny a vyprání prádla alespoň částečně zmírňují důvody, proč jsou tito lidé pouhým
pohledem vrháni na okraj společnosti. Možnost osobní hygieny, noclehu nebo získání
potravy odsouvá z lokalit, kde se tito lidé nacházejí, drobné krádeže, žebrání,
povalování se na lavičkách. Je patrné, že azylová péče je službou, která v sestavě
nejzákladnějších sociálních aktivit v obci či území nesmí chybět.

3. 2 Typy azylových zařízení
Azylová péče je poskytována v azylových zařízeních. „Azylový dům je reintegrační
zařízení. Svou činností zabezpečuje záchyt a ubytování bezdomovců a za pomoci širší
spolupráce pro ně hledá další uplatnění či zakotvení“ (Šuková, H.,1997, s. 15).
„Azylová zařízení je třeba vymezit jako zařízení, která slouží pro sociální práci s lidmi
bez přístřeší a nabízí jim rovněž potřebnou péči, jejíž součástí je i zabezpečení
základních lidských podmínek“ (Obce, města, regiony a sociální služby, 1997, s. 117).
Listina základních práv a svobod a Evropská sociální charta dává každému člověku
zákonný nárok na elementární pomoc a zabezpečení podmínek na přežití. „Pojem
podmínky na přežití je definován jako zabezpečení jednoho teplého jídla denně,
oblečení odpovídající ročnímu období (nikoli nutně nového) a poskytnutí noclehu. Také
se v těchto návrzích objevuje podmínka osobní hygienické čistoty a prokázání totožnosti
při poskytnutí noclehu“ (Obce, města, regiony a sociální služby, 1997, s.124).
Z hlediska sociální sanace měst se uvádí, že: „možnost dostupné osobní hygieny,
přespání, zabezpečení základní stravy odsouvá z center měst, nádraží, levných
restaurací takové jevy, jako jsou drobné krádeže potravin, přespávání na lavičkách,
žebrání apod.“ (Obce, města, regiony a sociální služby, 1997, s.116, 117).
Podle orientačních údajů statistiky MPSV ČR o výskytu potřeby sociálních služeb
v oblasti sociální prevence pro osoby vyžadující azylové ubytování připadá na 10 000
obyvatel 10 bezdomovců, 4,5 matky s dítětem, 19 osob po propuštění z výkonu trestu
a 12 – 24 osob z důvodů závislosti na drogách. „Okres, který má 100 000 obyvatel, by
měl mít 100 lůžek pro bezdomovce, z toho 50 v noclehárnách.“ (Obce, města, regiony
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a sociální služby, 1997, s.35). Průměrný okres by měl mít minimálně 50 lůžek
v azylovém domě, 50 lůžek v noclehárně a 50 lůžek pro matky s dětmi. Realita je však
poněkud jiná, neboť azylová péče je u nás stále rozvíjející se aktivita. Za minulého
režimu byla přehlížena a byla nahrazována různými podnikovými ubytovnami
a ubytovnami pro lidi bez přístřeší, psychiatrickými léčebnami a věznicemi. „Po roce
1989 byl pojem bezdomovectví či bezdomovectví a azylová péče rehabilitován“ (Obce,
města, regiony a sociální služby, 1997, s.115).
Azylová zařízení u nás začala vznikat živelně, klienty byli často nejen
bezdomovci v produktivním věku, ale i starobní důchodci, neplatiči apod. Proto byla
zavedena podmínka prokázání totožnosti, čímž došlo k vyloučení nežádoucích situací,
jakými je levné ubytování zahraničních dělníků, turistů, trestně stíhaných a azylová
turistika. V roce 1991 obnovila u nás činnost Armáda spásy a další zařízení
provozovaná SAD (Sdružení zástupců provozovatelů azylových domů). Ty jsou dnes
na úrovni západoevropských zemí identickou typologií činnosti, blízkými pracovními
metodami a provozními principy, blízké jsou i důvody bezdomovectví, je třeba pouze
budovat síť zařízení.

3. 3 Koncepce azylových zařízení

Vlastním smyslem azylových zařízení je poskytování pomoci – azylové péče
bezdomovcům. Viděno v širších souvislostech můžeme říci slovy definice SAD, že se
jedná o zařízení, která slouží k sociální práci s bezdomovci a nabízí jim rovněž
potřebnou péči, jejíž součástí je i zabezpečení základních životních podmínek
(www.azylovedomy.cz). Jejich podstatným rozlišovacím znakem je skutečnost, že jsou
v nich vůči klientům uplatňovány odborné postupy sociální práce, že nejde jen
o ubytování a jídlo, ale také o určitý sociální program (Hartl, 1997). Podle rozsahu
účasti na sociálním programu se určuje i rozsah a kvalita sociální péče. Nároky toho,
kdo není ochoten vykonat nic pro řešení své situace, se omezují na základní péči
noclehárny. V rámci prevence se pracuje jak na úrovni primární (přechod klientů
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z ústavní výchovy do běžného života, kdy se klient zdržuje jen velmi krátce),
sekundární (klasická pomoc bezdomovcům z ulice), tak i terciární (poradenství
a pomoc lidem, kteří již mají pobyt v azylovém zařízení za sebou a žijí na vlastních
nohou).

3. 3. 1 Cíle koncepce azylového domu

Koncepce azylového domu sleduje uspokojování potřeb lidí bez přístřeší, bez
rodinného zázemí, lidí v nouzi.
•

Uspokojování základních fyziologických potřeb
Člověk bez domova má jako všichni lidé své fyziologické potřeby. Potřebuje jíst,

potřebuje spát, potřebuje se ohřát, potřebuje ošacení a osobní hygienu. Nenajde-li teplé
a suché ubytování, postačí mu posezení a odpočinek v čistém a přívětivém prostředí. To
obyčejně nabízí azylové zařízení typu noclehárny a pro denní pobyt, jež může být
součástí azylového domu. V případě extrémních podmínek to samozřejmě může být
azylový dům sám.
Takřka každý bezdomovec je nějakým způsobem nemocný a potřebuje ošetření,
případně i dlouhodobou léčbu. Do určité míry tuto jeho potřebu uspokojuje i azylové
zařízení, které mu lékařskou pomoc zprostředkuje. (Je nutné zdůraznit potřebu
kooperace zájmů mezirezortních spoluprací, která je stále naprosto nedostatečná.) Jeho
pracovníci reagují často již při prvním kontaktu, a to navíc z důvodu určitého nebezpečí
nákazy ostatních klientů různým virovým onemocněním, nebo napadení parazity (vši,
svrab). Též je nutné, aby samotní pracovníci byli schopni před těmito nemocemi
uchránit sami sebe.
•

Uspokojení potřeby „formálního, základního“ začlenění
Bezdomovec je často bez dokladů. Pro jeho návrat do společnosti je jejich
znovuzískání přímo nezbytnou záležitostí. Jedná se zejména o rodný list, občanský
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průkaz, zápočtový list z předchozích zaměstnání. Dále je zapotřebí zajistit výuční list,
průkaz zdravotní pojišťovny a jiné. Nutno dodat, že se samozřejmě zpravidla bude
jednat o duplikáty. Pro nejednoho bezdomovce je kontakt s úřady a úředními
dokumenty značně složitý a nepříjemný. Pomoc pracovníků azylového domu při
jednání s úřady je přímo nutná.
U dětí vycházejících z ústavních zařízení je velmi často problémem běžné
začlenění a vnímání příslušnosti k určité skupině. Zde je velkou oporou, pokud sociální
pracovníci dokážou navázat vztah s rodinami, které velmi často tito klienti mají. Pokud
se mladý dospělý začne cítit začleněn do nějaké skupiny (v nejlepším případě je to
rodina), je možné, že jeho „pouliční epizoda“ brzy skončí.
•

Potřeba finančních zdrojů
Pokud má klient všechny potřebné úřední doklady, může si zažádat o své příjmy.
Jedná se především o dávky důchodového a sociálního zabezpečení. Někteří klienti,
a není to zanedbatelné procento, již dosáhli důchodového věku, jiní potřebují přiznat
důchod invalidní nebo vyřídit umístění v ústavu sociální péče či v domově důchodců.
Mnohdy nejsou schopni si sami vyřídit potřebné náležitosti a pomoc pracovníků
azylového domu je opět na místě.
Klienti v produktivním věku mají často problémy se získáním zaměstnání či
s jinými formalitami spojenými s pracovní činností. Povinností pracovníka azylového
domu by mělo být nasměrovat klienta v rámci jeho možností a schopností správným
směrem, případně mu konkrétně pomoci svou účastí při jednání např. na úřadu práce
nebo u zaměstnavatele.

•

Uspokojování potřeby citového vztahu, jistoty a bezpečí
Člověk bez domova obvykle žádné stabilní a spolehlivé citové vazby nemá.
Nemá ani jistotu soukromí domova. Výsledkem je strádání a otupělost, v lepším
případě sentimentalita, která je jen povrchním emočním projevem. Mezi bezdomovci je
vysoká četnost emočně deprimovaných lidí, kteří nikdy kvalitní domov neměli, nemají
a s velkou pravděpodobností mít ani nebudou.
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Dlouhodobé citové strádání vede až k přeměně této potřeby a k náhradnímu
uspokojování na úrovni nižších potřeb, a to potřeb „vypovídat se“. U těchto lidí se
objevuje idealizace minulosti, vzpomínky na dětství a domov, rodiče, pokud je vůbec
znali, určité „milostivé“ nalhávání jako obranná reakce na jejich tíživou současnou
situaci. Toto jsou momenty, které by měl pracovník azylového domu podchytit
a s klientem navázat konstruktivní terapeutickým způsobem vedený kontakt k další
sociálně-výchovné práci. Vhodná je také individuální psychoterapie, která však patří do
rukou odborníků – interních nebo externích spolupracovníků, psychoterapeutů.
V některých případech vyplňuje potřeby citové vazby zvíře. Mnohdy nejlépe
dostupný psychoterapeut. Tento fakt však může v azylových zařízeních činit určité
organizační problémy. Je proto dobré, když je k dispozici alespoň výběh pro psy. Zvíře
má pro člověka bez přátel (ale i s přáteli) funkci společníka. Do jisté míry kompenzuje
určitý pocit zodpovědnosti a potřebnosti. Zvíře není kritické, přizpůsobuje se stylu
života a svému pánovi projevuje sympatie. Ne všechna azylová zařízení to však
umožňují. V rámci možností by měla azylová zařízení vycházet lidem se psy vstříc a
výběhu pro psy vytvořit.
•

Uspokojení potřeby seberealizace
Potřeba seberealizace bývá velmi často potlačena, nebo není naplňována
a zvýšená frustrace způsobuje, že bezdomovec zpravidla nemá vyhlídky na zlepšení své
sociální pozice v budoucnosti. S tím souvisí nízké sebevědomí a sebeúcta. To je do jisté
míry fenomén, který by se měl narušit, nabourat a probudit v bezdomovci asertivnější
pohled na sebe a své schopnosti. Snažit se dodat mu sil k překonání této bariéry.

•

Uspokojení potřeby otevřené budoucnosti
Tato potřeba je v rámci nepříznivé životní zkušenosti potlačována jako způsob
obrany před hlubším emočním zraněním, obrana vlastního já, vede ale k hlubší
frustraci. Bezdomovci o budoucnosti neuvažují, ani ji neplánují, žijí přítomností. Jsou
schopni uvažovat jen ve velmi krátkém časovém horizontu. Jejich ohraničené spektrum
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rozhledu jim ani nedává příliš krásné vyhlídky do budoucnosti. Žijí tak, jako by se
jejich život neměl nikdy změnit. Takový přístup souvisí s jejich neschopností řešit
vlastní život jiným způsobem.
•

Sociální program
Azylové domy kromě uspokojení základních potřeb lidí bez domova a v tísni
nabízejí sociální program, v rámci kterého jim pomáhají nalézt východisko z jejich
situace. Tento program vedou obyčejně odborní sociálně-právní externí i interní
pracovníci azylových zařízení.

•

Sociální práce
Sociální práce, má-li být opravdu platná a využitelná, musí mít alespoň tři
opěrné body.

1.

bod tvoří všechny zákony, předpisy, povinnosti a samozřejmě možnosti, které
z nich vyplývají. Jedná se zde o normy společnosti. Jsou to společenská pravidla,
standardy představující přípustné hranice ve vztazích mezi lidmi, potažmo mezi klienty
azylových domů.

2.

bod představuje klientovy způsoby chování, jednání, myšlení, přání atd., které
z člověka bez domova činí klienta. Klient je tedy osoba, která potřebuje ve svých
způsobech pomoci. Člověk se stává klientem, když se jeho způsoby nesrovnají
s normami.

3.

bod, který je nutný ke stabilizaci předchozích dvou, představuje odbornost
pracovníků a jeho zkušenosti, tj. vzdělání a praxe.
Pro úspěch v sociální práci je důležitý již první kontakt pracovníka azylového
domu s klientem. První přijetí klienta, které je někdy pomíjeno, může být zpravidla to
nejdůležitější. Pokud mu není věnována dostatečná pozornost, může si klient vytvořit
určitou bariéru, která se později jen velmi těžko odbourává, často je již nerozbitná.
Pracovník by se měl snažit o to, aby klient od něho odcházel vždy v lepším
psychickém stavu, než když k němu přišel. Klient by měl poznat, že potkal lidi, kteří
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jen nezastupují policejní složky, zákon a omezující vyhlášky, ale odborníky, kteří ho
chápou, cítí s ním, kteří ho vyslechnou a povídají si s ním nebo spolu prostě jenom
posedí a pomlčí. To je někdy, zvlášť pro introvertně laděné lidi, velice důležité
a v počátečním kontaktu stačí, když vnímají, že nejsou odmítáni.
To, že do sociální práce pracovníka patří také v rámci možností vyřizování
základních dokladů, mapování sociální situace rodiny, nemoci, pomáhá řešit právní
záležitosti, a to vše samozřejmě velmi diskrétním a slušným způsobem, je uvedeno již
výše.
•

Pomoc při řešení zaměstnání
Samozřejmě do sociálního programu patří také pomoc při hledání zaměstnání.
Tato oblast pomoci může být aplikována při osobním zájmu klienta, ovšem pracovník
by měl být striktnější a pokusit se klienta přesvědčit, že je to pro něj důležité. Ideální je,
pokud se azylovému domu podaří navázat spolupráci přímo s úřadem práce. Pružnost
umístění klienta je potom daleko rychlejší. Pomoc při uzavírání pracovních smluv by
měla být samozřejmostí.

•

Duchovní péče
Tato péče je založena na čisté dobrovolnosti. Mělo by ji nabízet každé azylové
zařízení. V některých je dokonce zřízena kaple, což samozřejmě tomuto typu péče
ulehčuje práci. Alespoň jedenkrát týdně je vhodné nabídnout bohoslužbu a následně
zpověď či osobní rozhovor s duchovním. Není nutné, aby byl rozhovor pouze o víře,
ale může být i o obyčejných záležitostech všedního dne.
Duchovní může lidem ukázat cestu, jak řešit jejich problémy, jak nalézt smysl
bytí, jak si uvědomit hodnotu sebe sama.
Je důležité také upozornit na to, že lidé v krizové životní situaci mohou být oběťmi
různých sekt či pochybných náboženských spolků. Jejich bezvýchodná a zoufalá pozice
z nich dělá ideální terče. Je proto třeba v rámci duchovní péče mapovat aktivity těchto
skupin.
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•

Kulturní a vzdělávací činnost
I zde se jedná o dobrovolnou činnost. Vzdělávání se týká především mladších
lidí, kteří opouští dětské domovy s velkým handicapem zejména v praktických
životních zkušenostech a dovednostech.
Mladí lidé by se měli učit novým věcem v domovech na půl cesty. V rámci
možností by se mělo toto zařízení objevovat i v azylových domech a již dříve
zmíněných dětských domovech. V posledně jmenovaných by měly mít spíše statut
startovacího bytu, nad jehož hospodařením by stále měli dohled pracovníci dětského
domova. Jinými slovy by mladí dospělí platili výlohy na bydlení ústavu a ústav by
peníze posílal dále (poplatky za plyn, elektřinu, nájem apod.) Tímto by bylo ošetřeno
první selhání klientů před tím, než se dostatečně naučí hospodařit a stanou se přirozeně
zodpovědní sami k sobě i v tomto ohledu. Je nutné spolupracovat s úřady práce na
různých možnostech rekvalifikačních kurzů. Někdy je možné zajistit určité vzdělávání
přímo v azylových zařízeních.

Ke kulturní činnosti patří kromě duchovních aspektů také další aktivity. Mezi ně
patří například knihovna, či různé sportovní aktivity, jako je např. stolní tenis nebo
fotbal. Je možné pořádat různé turnaje v oblíbených činnostech. Ukazuje se, že to mezi
azylanty vytváří zdravé soutěžení, které jim v jejich životě velmi často chybí. Je dobré
pravidelně pořádat přednášky na aktuální témata azylantů.

3. 3. 2 Sociální program jako součást azylové péče

Nedílnou součásti azylové péče je kromě zabezpečení základních životních potřeb
sociální program, který zahrnuje:
-

sociální práce – obsahuje mimo jiné pomoc při vyřizování dokladů, zajišťuje
sociální zázemí nebo směřuje klienta k aktivitě, pomáhá s právními otázkami.
Naprostou nepřehledností v systému jsou handicapováni samozřejmě i mladí
bezdomovci, tedy mladí lidé, kteří například vyšli z ústavních zařízení, atd.
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-

pomoc při řešení otázek zaměstnání – jde o pomoc při vyhledávání práce a při
uzavírání smluv či dohod, organizování činnosti v samotné organizaci atp.

-

vzdělávací činnost – tyto aktivity jsou dobrovolné, vycházejí ze zájmů klientů, např.
vyhledávání rekvalifikací, školní vzdělávání jako takové a různou zájmovou činnost
a samozřejmě i jisté duchovní aktivity. Mnohdy mladí bezdomovci teprve po „testovací
dráze na ulici“ si uvědomí, že vzdělání je pro jednodušší život potřeba. Zde je ještě
prostor začlenit mladé lidi bez domova do některých edukačních programů.

3.3.3 Zařízení dům na půl cesty

Jedná se o zařízení pro klienty, jejichž závislostní styl života jim nedovoluje se
zapojit do společnosti, ve které by měli náhle začít „fungovat“. Jejich schopnost žít
samostatně a nezávisle není ověřena, popřípadě sociální dovednosti nejsou fixovány,
a proto je třeba je upevnit nebo rozvinout. Důvodů k takovéto životní situaci může být
mnoho. Například svěřenci dětských domovů mnohdy nejsou kvalitně vedeni ke
schopnostem postarat se „sám o sebe“. Nutno dodat, že zvláště v poslední době je snaha
tento neblahý trend zlepšovat. Obdobně jsou na tom i osoby, které mají za sebou
několikaleté tresty.
Tímto typem zařízení je zpravidla objekt s několika malými pokojíky.
Obyvatelé si spravují svoje osobní záležitosti, ovšem za dohledu a kontroly odborného
pracovníka. „Již sám název – dům na půl cesty – vyjadřuje smysl těchto projektů. Tyto
domy jsou na půl cesty mezi ubytovnou či azylovým domem a samostatným stylem
života. V České republice je několik typů domů na půli cesty. Rozdíl je v jejich
klientech. Většina těchto domů je určena pro muže a ženy, kteří prošli institucionální
péčí. Po dosažení věku 18 let již nemohou zůstat v dětském domově a musí odejít. Další
skupinou klientů jsou muži a ženy propuštění z věznice. Mnoho z těchto lidí strávilo
dlouhou dobu v izolaci od okolního světa a naše země se velmi rychle mění. To
způsobuje problém, že lidé nevědí, kam jít pro sociální pomoc, jak komunikovat
s různými úřady atd. Během několika posledních let vyvstal problém, který bych označil
za ´syndrom institucionální závislosti´. To znamená, že klienti, kteří byli zvyklí žít
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v různých azylových domech a noclehárnách, ztratili svou schopnost starat se sami
o sebe“ (Janoušek, P., Sborník ze semináře, 2003, s.49).

3.3.4 Ubytovny pro matky s dětmi

Tato zařízení jsou určena pro matky s dětmi, které se dostaly do situace nouze
a nemají zabezpečeno bydlení. Určeny jsou rovněž pro nastávající matky, které se
z důvodu těhotenství ocitly v mimořádně náročné krizové životní situaci, jíž nemohou
nebo neumějí samy řešit. U nezletilých dívek vyvstává problém ochranného dohledu
a plnění povinné školní docházky. U těchto typů azylových zařízení se zpravidla jedná
o dokonalejší pomoc, a to nejen v otázkách střechy nad hlavou, jídla a pití, ale také
o aktivitu poradenství a výbavy jako takové. Tyto ubytovny mohou zprostředkovávat
pomoc při dokončování vzdělání, různé zájmové činnosti, ale také terapie a sociálně
výchovné programy. Také se zde mohou matky naučit všechny základní domácí práce,
jako jsou šití, vaření a jiné hospodaření v domácnosti.

3.3.5 Krizová lůžka

Jedná se o lůžka, která jsou k dispozici pro případ ubytování, kdy se osoba ocitne
z různých důvodů bez střechy nad hlavou. Mohou to být děti na útěku nebo matky
utíkající s dětmi z domu před násilnickým otcem atd. Krizová lůžka by měla být
samozřejmostí v každém azylovém zařízení. Bylo by dobré, pokud by tato lůžka byla
zřízena i při dětských domovech. V prostředích, která by nebyla pro děti tolik
frustrující, jako mnohdy nevábně vyhlížející azylové domy.

3.3.6 Azylové domy

Jsou určeny k přechodnému pobytu osob bez domova, žel ve skutečnosti často
dlouhodobému. Od obyvatel azylových domů se očekává, že budou pracovat buď
v rámci jejich vlastních výdělečných činností, nebo mimo ně. Provoz těchto zařízení je
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zpravidla zabezpečován vlastními obyvateli. Práce má v tomto směru pro tyto osoby
a jejich budoucí návrat do vlastního bytu a samostatný život specifický význam. Od
obyvatel se očekává účast na různých sociálních programech, do nichž může patřit
účast na skupinách, výcviku sociálních dovedností, vzdělávání, rekvalifikaci atd. Pobyt
v azylových domech si obyvatelé hradí sami.

3.3.7 Chráněné byty

Jde o samostatné byty, které mají k dispozici především mentálně a fyzicky
handicapované osoby, které k samostatnému, respektive relativně samostatnému životu
potřebují určitou asistenci. V zahraničí funguje systém převedení bytu na klienta,
organizace obdrží od obce nový, bez tohoto ventilu je systém odsouzen k nezdaru.
„Buď nebude kam dočasně obyvatele odsunout, v zařízení zůstanou a zablokují jeho
kapacitu, nebo zůstanou po propuštění na ulici. V této situaci vyvstává potřeba
vymezení části bytového fondu jako sociálních bytů pro sociální účely“ (Obce, města,
regiony a sociální služby, 1997, s.120).
Dobré by bylo, kdyby dětské domovy mohly disponovat tzv. „startovacími byty“. Jde
o to, že klient opouštějící ústavní výchovu by získal jakési ochranné časové pásmo, kdy
by se staral sám o sebe, pouze správa bytové jednotky by šla přes dětský domov. Jinými
slovy klient by skládal peníze na účet dětského domova, a ten by posléze posílal peníze
na poplatky dále.

3.3.8 Noclehárny

Noclehárny poskytují ubytování v zásadě na jednu noc. Od klienta se očekává
nanejvýš absolvování vlastní hygieny, střízlivý stav a symbolická částka za pobyt.
Nocležník může dostat kromě noclehu, jídla a pití i nějaký oděv. Ráno zařízení opouští.
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3.3.9 Denní pobyty pro bezdomovce

Tato azylová zařízení jsou jakousi „odnoží“ nocleháren. Poskytují všechny denní
základní potřeby člověka, jako jsou hygiena, levné jídlo, sociální poradenství. Denní
pobyt je zpravidla v „symbióze“ s noclehárnou. Musí být vytyčena jasná pravidla
azylovým domem. Tato zařízení můžou nabízet další služby, jako je vyplácení denních
dávek financí z důvodů, aby klient nemohl vše utratit za jeden den.
Ekvivalentem pro děti a mladé dospělé jsou různá nízkoprahová zařízení, která se snaží
ovlivňovat myšlení a rozvíjet sebe obslužnost, ale také i nadání jedinců.
Je smutnou skutečností, že trvale roste počet osob potřebujících azylovou péči,
zejména lidí mladších 20 let. Máme nedostatek zařízení na půl cesty, chybí otevřenost
systému s možností získání bytů. Nebyla potvrzena existence kritických území – síť
azylových zařízení všech typů musí být ve všech krajových uspořádáních. Mělo by
dojít k jejich propojování a koordinaci proti zneužívání cestováním po zařízeních.
Důležitým faktorem fenoménu bezdomovectví je také čas: „Uspokojivé vyřešení tíživé
situace by nemělo trvat dlouhou dobu. Je známo, že po určité době se i aktivní člověk,
který se snaží zlepšit svou situaci a z nějakého důvodu se mu to nedaří (např. zdlouhavé
soudní jednání apod.), rezignuje“ (Šuková,H.,1997,s.63).

3. 4 Regionální situace

V této kapitole je vycházeno především ze sčítání bezdomovců, které vedl
Hradecký v roce 2004.
V lůžkových zařízeních sociálních služeb pro bezdomovce (noclehárny, azylové
domy, domy na půli cesty apod.) bylo pro jednu noc ubytováno 719 osob, z toho 610
mužů (85 %) a 109 žen (15 %). V denních centrech (bez lůžek) nocovalo na židli nebo
na podlaze 411 osob, z toho 337 mužů (82 %) a 74 žen (18 %).
Sčítání proběhlo také v institucích - v nemocnicích, psychiatrických léčebnách,
věznicích a protialkoholní záchytné stanici. Zde bylo zjištěno 98 bezdomovců, z toho
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96 mužů a 2 ženy. Z hlediska věkové struktury bylo 78 osob ve věku 25 až 60 let, 11 do
25 let a 9 nad 60 let (Hradecký a kol., 2004).

absolutně
instituce

muži

ženy

osoby

celkem

celkem

celkem

Věznice a vazební věznice

37

0

37

Psychiatrické zařízení

47

2

49

Nemocnice

12

0

12

Protialkoholní záchytná stanice

0

0

0

Celkem

96

2

98

Sumarizace zjištěných klientů v dalších zařízeních

Sčítání v terénu, jehož úkolem bylo zjistit počet bezdomovců v kategorii Rough
sleepers (spící venku), se uskutečnilo trojím způsobem:
1. ve vozidlech městské dopravy,
2. v ulicích, parcích a na dalších veřejných místech ohraničených okrsky,
3. metodou samosčítání.
Sčítání v městské dopravě se provedlo na všech linkách tramvaje a v konečných
stanicích metra. Identifikovány jako bezdomovci a sečteny byly 323 osoby, z toho 287
mužů a 36 žen.
Terénní sčítání se uskutečnilo v 83 okrscích, které pokryly relevantní většinu
území města. V terénu byli zaznamenáni 1 054 bezdomovci, což představuje 34 %
z celkového počtu, z toho bylo 910 mužů (86 %) a 144 žen (14 %).
Terénní samosčítání provedli spolupracující bezdomovci na místech obtížně
dostupných nebo nebezpečných, údaj byl korigován pro vyloučení duplicity.
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Zaznamenán byl celkem 491 bezdomovec, což představuje 16 % z celkového počtu,
z toho byli 422 muži a 69 žen.
V rámci sčítání bezdomovců byla zjištěna skutečnost, že určitá skupina
bezdomovců je i pro odborníky, včetně terénních sociálních pracovníků, prakticky
nezachytitelná. Žijí v extrémním sociálním vyloučení na obtížně dostupných a skrytých
místech, především v kanalizaci, v teplovodech, větracích šachtách, v podzemních
systémech chodeb, v opuštěných domech apod. Obyvatelé takových míst zpravidla
nevyhledávají pomoc žádných organizací, případně se programově nabízené pomoci
vyhýbají. Neexistují ani přesnější informace o těchto komunitách. Podle sdělení
bezdomovců, kteří spolupracovali na realizaci sčítání, dosahuje počet přežívajících na
skrytých místech řádově stovek osob.

3.5 Prevence pracovníkům v pomáhajících profesích

Většinou je pomoc určena těm, kteří ji potřebují (hladoví, chudí, alkoholici
atd.). Ovšem existuje také pomoc pro toho, kdo pomáhá. Pracovníci by měli mít
k dispozici několik různých způsobů pomoci. Především všichni pracovníci
v pomáhající profesi by měli pracovat pod supervizí. Mělo by jim být umožněno další
vzdělávání nejen pro jejich lepší pracovní výsledky, ale také pro jejich vlastní ochranu
(asertivní trénink, trénink motivačních rozhovorů, psychoterapeutické výcviky apod.)
Tyto rozpracované metody mají společné jedno – rozvoj osobnosti
pomáhajícího jedince tak, aby jeho pomoc byla skutečnou pomocí a zároveň, aby
pomáhající rostl v osobnost, která umí sama zacházet se svým vlastním potenciálem co
nejlépe a smysluplně.
Pomoc a především zdroj energie může pro některé pracovníky představovat
také upřímné praktikování některého z náboženství. U nás přichází v úvahu především
katolické, evangelické, českobratrské, adventistické vyznání, ale mohou to také být
budhistické či taoistické filozofie. Zde bych nejspíše uvedl slova Svatošové, která
mluví o víře a věřících jako o těch, jež z víry žijí (Svatošová, 2009).
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Pomoc pracovníkům v oblasti pomáhajících profesí je potřeba mimo jiné
vzhledem k velkému ohrožení tzv. „syndromem vyhoření“. Jeho projevy jsou deprese,
lhostejnost, cynismus, stažení z kontaktu, ztráta sebedůvěry, časté nemoci atd. Do
syndromu vyhoření je vždy vpletena otázka po smyslu vlastní práce. Souvisí
s motivací, s intenzitou a nadšením, které prožíváme ve vztahu k zaměstnání. Neméně
podstatný je zde náš vlastní vztah k životu vůbec, případně vztah k Bohu. Také souvisí
se ztrátou ideálů. I dnes známý workholismus, jakási nutná potřeba hodně pracovat,
bývá příčinou syndromu vyhoření. Dostat se však z této závislosti, která hrozí
případným zhroucením pracovníka, je zároveň příležitostí pro zmíněnou „pomoc
pomáhajícím“. Je zapotřebí vyhledat odbornou pomoc mimo zařízení, kde člověk
pracuje.
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4. ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM V NOUZI

4. 1 Armáda spásy
Armáda spásy je: „hnutí, založené v Londýně v roce 1865 Williamem Boothem,
které se rozšířilo do mnoha částí světa. Cílem je šíření křesťanského náboženství,
vzdělání, odstraňování bídy a další charitativní cíle, které jsou prospěšné pro
společnost a lidstvo jako celek“ (Co je Armáda spásy, 2005 s.1). Deklaruje se jako
součást všeobecné křesťanské církve.
Členové se nazývají salutisté, od roku 1878 má Armáda spásy polovojenskou
strukturu. Řídí ji generál, jenž je volen radou sídlící v Mezinárodním ústředí
v Londýně, dalšími členy jsou důstojníci (jsou současně kazateli a zaměstnanci)
a vojíni, kteří slouží ve volném čase. Příslušníci nosí uniformu a vyznávají symboly –
znak, vlajku a štít. Ženy jsou rovnoprávné, důležitou roli hraje hudba.
Financování pochází z místních středisek, organizace je téměř soběstačná.
Využívá výpomoci místních stipendií, dávek vládních úřadů a osobních příspěvků
členů. Armáda spolupracuje s mezinárodními institucemi i vládami: Sociální služba
pokrývá potřeby a specifické krize na celém světě, konkrétně na pěti kontinentech v 99
zemích světa. Služby Armády spásy jsou nabízeny všem lidem bez rozdílu rasy,
vyznání, barvy, věku nebo pohlaví. Armáda spásy je domovem pro více než 34 000 lidí
během jednoho kalendářního roku. Více než 700 hostelů je za tímto účelem udržováno
v provozu (Co je Armáda spásy, 2005).
K aktivitám organizace patří zakládání pracovních úřadů, hostelů pro
bezdomovce a bank pro chudé, vyhledávání postrádaných osob a ohrožených mladých
lidí např. na nádražích, péče o vězně, o propuštěné vězně, o rodinu v krizi – nabízí azyl
pro matky s dětmi na útěku. Cílem rozdávání polévky a jídla je kontakt s lidmi, podpora
a poradenská služba. Filozofie pomoci bezdomovcům je obsažena ve větě: „Nejprve
bylo potřeba dát ubytování a pak školení – aby byl člověk schopen vydělávat na
živobytí důstojným způsobem….“(Co je Armáda spásy, 2005, s.24).
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Od roku 1919 do roku 1950 působila Armáda spásy na našem území, poté byla
její činnost zakázána, roku 1990 opět obnovena a funguje do dnešních dnů.

4. 2 Naděje
„ Naděje je dobrovolné sdružení občanů, založené podle zákona č. 83/1990 Sb.,
registrované dne 21.8.1990 u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem VSP/12274/90-R“ (Hradecký,I., Hradecká,V., 1993, s.1). Sdružení je apolitické, s působností
na celém území ČR. Jeho cílem je vybudování a rozvoj sítě služeb lidem v nouzi všeho
druhu, pomoc hmotná, morální, zdravotní, právní, duchovní apod. Vzhledem k duchu
spolkové činnosti neexistuje placený aparát. Nejvyšším orgánem je valná hromada,
která volí předsednictvo.
Naděje vznikla spontánně v roce 1990, kdy její zakladatelé zorganizovali pomoc
rumunským uprchlíkům, zřídili provizorní uprchlický tábor, v němž poskytovali
šatstvo, stravování, duchovní péči a vzdělávání. Postupně však začali převažovat
českoslovenští bezdomovci. Na jaře 1991 získala Naděje pro svou činnost první
nebytové prostory v Praze. „Jedná se patrně o první program svého druhu
v polistopadovém Československu a ubytovna Šafaříkova je pravděpodobně první
nestátní azylový dům, který byl v Československu otevřen“ (Hradecký,I., Hradecká,V.,
1993, s.4).
V Naději funguje stupňovitý systém :
a)

nultý stupeň – znamená první kontakt v terénu, pomoc v akutní tísni a získání
informací.

b)

1. stupeň – nabízí krátkodobé společné ubytování, alespoň příležitostnou práci a je
zároveň sítem pro ty, kdo se nechtějí integrovat.

c)

2. stupeň – poskytuje delší společné ubytování, stálé zaměstnání a hledání trvalého
bydlení.

d)

3. stupeň – obnáší stálé zaměstnání a ubytování v malých samostatných pokojích
s kontrolou sociálních pracovníků.

47

e)

4. stupeň – klienti bydlí samostatně, s občasným kontaktem sociální pracovnice
nebo sociálního pracovníka.

Naděje vyvíjí misijní a charitativní iniciativu, nabízí 6 programů:
a)

Program pro seniory – domy „pokojného stáří“, ošetřovatelská a pečovatelská
služba, denní stacionáře, společné stravování.

b)

Program pro rodiny – vznikl na podporu náhradní rodinné péče jako alternativy pro
opuštěné děti přijetím do otevřené rodiny. Součástí tohoto programu je také „Mateřské
centrum“. Cílovou skupinou jsou maminky na mateřské dovolené, které mohou vnímat
pocity osamění.

c)

Program pro děti a mládež – program zaměřený na prevenci sociálně
patologických jevů u mládeže. Vznik nízkoprahových zařízení.

d)

Program pro hendikepované – dětský domov, náhradní rodina, stacionář
a chráněné pracoviště, rekondiční pobyty, péče o osoby s kombinovanými vadami
a o týrané děti, osoby s tělesným a smyslovým postižením.

e)

Integrační program – první sociální pomoc, azylové ubytovny, zprostředkování
práce.

f)

Misijní program – křesťanská duchovní péče, šíření bible, evangelizace.
(WWW.nadeje.cz/program_cinnosti,)

Integrační program začal fungovat pro bezdomovce po amnestii v roce 1990, pro
migranty a uprchlíky, nezaměstnané přicházející o podnikové ubytovny a desítky
bezdomovců ročně odcházejících z dětských domovů. Naproti tomu se pomoc
neposkytuje

příživníkům,

tulákům

z přesvědčení,

lidem

odmítajícím

pomoc,

neochotným akceptovat integrační program, nepotřebujícím pomoc a zvířatům
(Hradecký, Hradecká, 1993).
Mezi nabízené služby patří sociální pomoc, ubytování ve společné ubytovně
s řádem, stravování, ošacení, obuv, osobní hygiena, sociální poradenství a společenská
výchova, právní poradenství, zprostředkování práce, pastorace a výuka češtiny pro
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uprchlíky. Služby jsou poskytovány bezplatně, nebo s přispěním klientů. Šatstvo
pochází z vlastních sbírek a darů komerčních subjektů. Potravinová pomoc je
zajišťována z dodávek od výrobců nebo obchodníků a prostřednictvím potravinových
bank. Terénní pomoc zahrnuje sociální depistáže, balíčky a dopisy do věznic. Jako
doplněk k integračnímu programu jsou klientům poskytovány speciální zdravotní
služby (Hradecký, Hradecká, 1993).

4.3 Česká katolická charita

„ČKCH je účelovým zařízením římskokatolické církve“ (Umlaufová,A., 1994,
s.4). Ústředí se nachází v Praze, sdružuje diecézní a arcidiecézní centra v Brně,
Českých Budějovicích, Hradci Králové, Litoměřicích a Olomouci. Jejich programem je
zajištění nasycení, ošacení, menší finanční výpomoci, ubytování, ústavní péče, zásilek
pro strádající v zahraničí a domácí péče (charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba)
potřebným bez ohledu na rasu, náboženství, a národnost (Umlaufová, 1994). Zaměřuje
se na péči o bezdomovce a lidi v momentální nouzi, o staré a postižené lidi a o vězně
(Kolář, Tošner, 1998).

4.4 Diakonie českobratrské církve

„Diakonie ČCE byla založena v roce 1989 jako nestátní, nezisková, veřejně
prospěšná organizace. Ve své činnosti navazuje na tradici České Diakonie, která u nás
působila v letech 1903 až 1949, poté byla její činnost násilně přerušena“ (Šuková,H.,
1997, s.41). Je účelovým zařízením církve, jehož posláním je sociální, zdravotnická
a výchovně vzdělávací péče o potřebné v jedenadvaceti střediscích (Kolář, Tošner,
1998; Umlaufová, 1994).
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4.5 Diakonie a misie církve československé husitské

Diakonie nabízí sociální pomoc všem potřebným, tedy lidem postiženým, starým,
sociálně slabým, bezdomovcům a všem, kdo se dostávají do tíživé situace, dále pak
humanitární pomoc do zahraničí. Cílem je poskytnutí včasné a kvalifikované pomoci,
finance pocházejí z darů od obyvatelstva (Kolář, Tošner, 1998).

4. 6 Projekt Emauzy ČR

„Projekt Emauzy ČR je realizován od září roku 1997 a je zaměřený na řešení
problematiky občanů na okraji společnosti, především tzv. bezdomovců. Společenství
Emauzy ČR je občanské neziskové sdružení, jehož sídlo je v Rychnově nad Kněžnou“
(Kolátor,T., 1998, s.17). Společenství spolupracuje s úřady práce a využívá především
veřejně prospěšné práce. Klienty jsou občané po ukončení výkonu trestu odnětí
svobody, bezdomovci, alkoholici, toxikomani apod. V rámci projektu je jim poskytnuto
ubytování, strava a pracovní zařazení (Kolátor, 1998). V ČR má projekt pobočky
v Rychnově nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Mostě, další Emauzské domy vznikají v
okrese Prachatice, v Praze sídlí sociální středisko pro závislé. Projekt vychází
z filozofie francouzského kněze a politika Abbé Pierra, jenž nechal vybudovat po druhé
světové válce na předměstí Paříže první emauzskou komunitu (Simon, 1970). U nás na
jeho činnost navázal biskup Fridolín Zahradník. V současné době má organizace
existenční starosti. Některé její aktivity převzala společnost „K srdci klíč“.

4. 7 Společnosti sdružující organizace pomáhající potřebným

Vzhledem k důležitosti spolupráce provozovatelů azylových zařízeních vznikla
u nás společnost Sdružení azylových domů SAD, na mezinárodní úrovni pracuje
federace FEANTSA. Nyní se tedy zaměřme na charakteristiku uvedených subjektů.
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•

FEANTSA
FEANTSA je zkratkou pro Evropskou federaci národních organizací pracujících
s bezdomovci (Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les
Sans-Abri), jež byla založena v roce 1989 (mezinárodní rok bezdomovství) a sídlí
v Bruselu. „Je zaměřena na odstranění bezdomovectví v Evropě. FEANTSA koordinuje
aktivity národních sdružení pracujících s bezdomovci a podporuje je v jejich úsilí
o potírání společenského vyloučení. Za tímto účelem přesvědčuje evropské instituce
a vlády členských zemí o nutnosti pomoci bezdomovcům v členských zemích
a podporuje výměnu zkušeností mezi neziskovými organizacemi“

(Hradecký, I.,

Hradecká,V., 1996, s.79). Je mezinárodní nevládní organizací, sdružující více než 100
členů

z více

než

20

zemí

EU,

USA

a

střední

a

východní

Evropy

(http://www.azylovedomy.cz/feantsa/informace-o-feantse/). „Členy jsou národní nebo
regionální sdružení pracující s bezdomovci, federace azylových domů, organizace
sociálního bydlení, noviny pro bezdomovce. V roce 1991 vytvořila síť národních
korespondentů, kteří monitorují vývoj bezdomovectví v členských zemích Evropské unie.
Ta publikuje každým rokem zprávy členských zemí o fenoménu bezdomovectví a
vyloučení a analýzy v kontextu EU“ (Hradecký, I., Hradecká,V.,1996, s.79,80).
FEANTSA získala status konzultanta při Radě Evropy, je podporována
Evropským parlamentem a financována Evropskou komisí (zejména oddělení pro
otázky sociální sféry a zaměstnanosti). Nejvyšším orgánem je valná hromada, která volí
předsednictvo a výkonný výbor. Každoročně jsou organizovány tématické semináře pro
členy (Hradecký. Nedělková, 1998).
Čtyřikrát ročně vychází v angličtině a v francouzštině zpravodaj „Bezdomovci
v Evropě“. FEANTSA trvá na uznání bezdomovců a bídně ubytovaných jako obětí
vyloučení ze společnosti, podle ní je přístup ke slušnému bydlení základní podmínkou
účasti na společenském životě v civilizované moderní společnosti (Bezdomovci
v Evropě, 2004).
Od roku 1993 spolupracuje sdružení FEANTSA s Evropským koordinačním
výborem pro sociální ubytování CECODHAS (jež je ve spojení se 47 institucemi
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pronajímajícími 25 milionů domů) a Evropskou odbornou konfederací EUTC (zástupce
53 milionů lidí) na programu IGLOO (celková integrace prostřednictvím ubytování
a zaměstnání – Insertion Globale par le Logement et l’Emploi). Jeho náplní je
propagace projektů sociální podpory, slušného ubytování, kvalifikačních školení
a pracovních příležitostí pro lidi vyloučené ze společnosti, muže i ženy s nízkou
kvalifikací a starší dlouhodobě nezaměstnané. Snahou IGLOO je vybudovat účinnou
síť na všech úrovních.
Základními funkcemi IGLOO jsou:

a.

Stálá sociální a psychologická podpora formou služeb podle konkrétních potřeb
jednotlivce s osobními, zdravotními a rodinnými problémy.

b.

Řešení nabídky kvalitních ubytovacích jednotek pro lidi s omezeným příjmem

(svobodní i rodiny) – jak rekonstrukce, tak novostavby.
c.

Kvalifikační a rekvalifikační kurzy – oblast stavebních prací, renovování

nábytku, péče o děti.
d.

Vytváření nových pracovních míst souvisejících s poskytovaným ubytováním

(stavební a renovační práce, místní obecní služby).

Od října 1997 funguje v Bruselu evropská kancelář IGLOO s mezinárodním
týmem. K jejich aktivitám patří koordinace, poradenství, praktická podpora, výměna
informací a know-how, projednávání návrhů ohledně legislativy a postupů na státní
i evropské úrovni. Mezinárodní koordinace je financována z rozpočtu na zdroje nových
zaměstnání Evropského sociálního fondu (European Social Fund), místně z různých
zdrojů na místních a státních úrovních a z programů EU, např. European Community
Programmes (Bezdomovci v Evropě,2004).
•

Sdružení zástupců provozovatelů azylových domů (SAD)
Toto sdružení vzniklo na jaře roku 1993. Sdružuje azylové domy státní, nestátní,
obecní a církevní, pro muže a ženy a pro matky s dětmi. SAD je členem FEANTSA.
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Poskytuje pomoc při zakládání azylových domů a třísemestrální vzdělávací kurz pro
vedoucí na ostravské univerzitě, jednou ročně pořádá semináře (Kolář, Tošner, 1998).
„Členem SAD se může stát dům, který má určitou koncepci. Nejedná se tedy
o ubytovny. Podmínkou je resocializační program. V čele SAD stojí sedmičlenný výbor
volený na 2 roky. Zde jsou paritně zastoupeny základní typy azylových domů. Členové
se scházejí čtyřikrát ročně na valné hromadě.“ (Kolátor,T., 1998, s.17).
SAD úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem MPSV ČR a organizacemi
pracujícími s toxikomany a alkoholiky (Hradecký, Nedělková, 1998).

Z výše uvedeného výčtu organizací je patrné, že se daleko více angažují církevní
spolky a zařízení, než stát. Je zapotřebí, aby se stát víc zapojil do pomoci potřebným.
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5. SYSTÉM
MLADÝCH

POMOCI

STÁTNÍ

BEZDOMOVCŮ

SPRÁVY

U

PROPUŠTĚNÝCH

POTENCIONÁLNÍCH
Z ÚSTAVNÍ

PÉČE

A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE U NÁS A V ZAHRANIČÍ

Přestože rozhodnutím soudu, který děti umístil do ústavu, na sebe převzal stát
odpovědnost za jejich zdravý a spokojený vývoj, jedinou povinností dětského domova
při odchodu mladého dospělého z ústavu do reálného života je vyplatit mu až 15 000
Kč v hotovosti podle vyhlášky ministerstva školství č.64/1984 Sb., o školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Mladí dospělí tak dostávají výbavu
do prvních dnů. Z výchovného ústavu pro mládež odchází klienti v osmnácti letech.
V případě nutnosti může být prodloužena o jeden rok, na vlastní žádost s pádným
odůvodněním (studium vysoké školy) až do dvaceti šesti let. Sociální pracovníci se pak
snaží navázat kontakt s původní rodinou, ta je však většinou nadále neschopna
poskytnout klientovi zázemí. Kromě toho se může jedinec stát obětí zneužívání ve
smyslu „zotročování“ (rodina ho vydírá tím, že pokud nebude pracovat a odevzdávat
peníze, bude z ní vyloučen). Ve chvíli, kdy se nepodaří navázat kontakt s rodinou
a klient je za branou dětského domova či výchovného ústavu pro mládež, pokouší se
sociální pracovnice najít pracovní příležitost s možností ubytování.
Zkušenosti pracovníků krizových center vypovídají o tom, že velký počet těchto
mladých se tak ocitá doslova na ulici, ve společnosti bezdomovců, prostitutek,
narkomanů nebo končí ve vazbě a vězení.
Další součástí pomoci mladým lidem bez domova jsou orgány obvodního úřadu či
jiného spádového úřadu. Zákon č. 114/1988 Sb. vymezuje působnost okresních úřadů
následovně. Úřad pečuje o to, aby děti, které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí
svobody, byly přijaté do škol nebo zařazené do vhodné přípravy na povolání či do
pracovního poměru. Nejčastěji tuto práci vykonává oddělení sociálně právní ochrany
dětí a mládeže a oddělení sociální prevence (OPD).
Další důležitou funkci má sociální kurátor či kurátor pro mládež, který dohlíží na
socializaci mladého dospělého po opuštění zařízení ústavní výchovy podle vyhlášky
č.182/1991 Sb. Spolupráce s kurátorem je na dobrovolné bázi. Mnoho klientů ale
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o takové možnosti vůbec neví. Podle vyhlášky č.64/1981 Sb. zařízení oznámí
kurátorovi ukončení pobytu klienta s uloženou ochrannou výchovou. Většinou však
dojde ke kontaktu až ve chvíli, kdy se mladý člověk dostane do rozporu se zákonem.
Sociální pracovnice ústavu by měla spolupracovat se sociálním kurátorem, pracovníci
ale hovoří o velmi slabé spolupráci. V § 23 odst. 6 citované vyhlášky se dozvíme, že
zařízení ve spolupráci s orgánem péče o dítě a s národním výborem příslušným podle
místa bydliště klienta, který skončil pobyt v zařízení, sledují jeho další vývoj po dobu
nejméně dvou let. Toto ustanovení se zdánlivě jeví jako významné, nicméně při
vytížení a podmínkách práce dnešních oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
(dále jen OSPOD) nepomáhá tato právní úprava k integraci mladých dospělých,
odcházejících z ústavů. Tato většinou nemotivovaná skupina klientů vyžaduje
systematickou a praktickou péči, na kterou OSPOD nemá podmínky.
Komplikací při integraci mladých dospělých může být také jejich trvalé
bydliště. Zpravidla ho klienti mají v místě svého narození, kde však často dlouhodobě
nepobývali (klienti dětských domovů) nebo v místě posledního bydliště jeho rodiny, se
kterou ale není v kontaktu. Trvalé bydliště může mít též v místě ústavu, který se
v našich podmínkách nachází i v lokalitách, které nenabízejí žádnou pracovní
příležitost.
Proto jsou důležitou možností pro lidi opouštějící ústavní výchovu výše zmíněná
azylová zařízení a krizová centra pro mládež. V lepších případech se klienti dostanou
do různých programů a projektů zaměřených na zmíněnou problematiku.

5.1

Projekt DOM

Projekt DOM (Dům opuštěné mládeže) vznikl v úzké spolupráci se střediskem
pro mládež Klíčov a občanským sdružením Prám, které provozuje FARAHOME
v Křešicích. Navazuje na jejich dlouholeté zkušenosti.
Obsahem projektu je praktické provádění sociální práce s bezprizorními mladými
lidmi formou chráněného bydlení.
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Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé, kteří splňují tyto podmínky:
Klient musí být ve věku 17 – 24 let s absencí kvalitního rodinného zázemí, či je
vystaven selhání širšího sociálního zázemí. Jeho problematika a situace přesahuje
možnosti docházení do ambulantní péče. Klient nesmí být závislý na návykových
látkách, alkoholu, patologickém hráčství.

DOM je zařízení specifické nízkým počtem bytů, a to maximálně pro 10 klientů.
Poskytuje tyto psychosociální služby:
a)

ubytování na 1-2 roky

b)

individuální vedení klienta po celou dobu ubytování

c)

individuální spolupráce a poradenství při řešení osobních i rodinných problémů

d)

pomoc při dokončení nebo doplnění vzdělání a rekvalifikaci

e)

kontinuální spolupráci s klientem i po ukončení ubytování

f)

pomoc při zařazení do práce v rámci zvláštního programu JOB (viz dále).

Cílem projektu je:
a)

ověření modelu tohoto zařízení a zvolených metod práce v praxi

b)

iniciace vzniku dalších zařízení podobného typu podle potřeb různých regionů

c)

koncepční a konzultační práce v rámci dané problematiky.

5.2.

Program JOB

Jedná se o chráněné brigády ve spolupracujících firmách s možností okamžitého
výdělku, který může sloužit na počáteční vyřízení osobních dokladů. Tato forma může
být dobrým předstupněm pro stálý pracovní úvazek a návyk.
„Stěžejní myšlenkou programu je trpělivé a postupné doprovázení klienta na cestě
od osamělosti k samostatnosti“ (Ing. Michaela Svobodová, autorka projektu, leták
2007).
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5.3. Projekt Dětský domov Lety a rovné příležitosti ve vzdělávání

5.3.1.

Poradenství, reedukace a prevence náprav před zahájením školní

docházky

V Dětském domově Lety jsou do péče projektu děti vytipovány na návrh
vychovatelů. Rodičům dětí mimo zařízení představí speciální pedagožky možnosti péče
během zápisu do 1. tříd blízkých škol, u kterého budou přítomny, nebo na třídních
schůzkách v mateřských školách v okolí.
Testování dítěte je provedeno předškolní speciální pedagožkou k tomu vhodnými
metodami a pomůckami. Klasická diagnostika v pedagogicko-psychologické poradně
se v tomto věku ještě neprovádí. Je však možné si ji vyžádat.
Tým aktivity připravuje na 2-4 měsíce individuální plán (dále jen IP), který
obsahuje celkový cíl na základě výsledků testování, psychického stavu a rodinné
anamnézy, a obsahuje velmi konkrétní cíle pro dané období. S ním seznamuje rodiče.
IP určí konkrétní postupy práce předškolního speciálního pedagoga s dítětem v daném
časovém úseku. Na jeho konci se tým znovu sejde ke zhodnocení dosažených cílů
a následně stanoví postup na další období. Plán může obsahovat i další indikované
metody – relaxaci, terapii apod.
Vzhledem k rozličným handicapům a současně ještě nevyvinutým sociálním
dovednostem dětí mají předškolní speciální pedagožky možnost případových
konzultací se Speciálně pedagogickým centrem v Litoměřicích, které se jako jediné
v ČR zabývá všemi oblastmi speciální pedagogiky.
Předškolní přípravu a vzdělávání realizuje předškolní speciální pedagog; relaxace
i zaškolení vychovatelé, psychologickou péči poskytuje psycholog a doporučuje
vhodné postupy s dítětem jak rodině, tak vychovatelům. Také si vyměňuje poznatky se
speciálními pedagogy.
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5.3.2. Poradenství, reedukace, nápravy a individuální přístup ke školákům se
speciálním vzdělávacím programem (dále jen SpVP)

Další následná péče je věnována dětem v ZŠ, ZŠP, ale i středoškolákům. Adepty
péče vytipovávají vychovatelé DD na základě zkušeností s domácí školní přípravou,
eventuálně na upozornění učitele na poradě. Diagnostické vyšetření provádí
psycholožka zařízení. V případě, že shledá indikaci, doporučí vyšetření v poradně
a s týmem projektu formuluje zakázku poradně. Poté pedagog obdrží návrhy náprav
a doporučení postupu s dítětem. Ty tlumočí týmu a všem v dětském domově, kteří
s dítětem pracují.
U

některých

dětí

se

využívá

služeb

občanského

sdružení

ROST,

s celorepublikovou působností (www.rost.wz.cz) jehož výhodou je komplexnost
poskytovaných služeb. Dítě s předepsanou nápravou z poradny navštěvuje ROST
přibližně 5x v potřebném časovém horizontu, kde s ním nápravy vzorovou formou
započnou. Po celou dobu je přítomen pracovník dětského domova, čímž dochází
k zaškolení.
Plnění individuálního studijního plánu (dále jen SIP) vyhodnocuje s učitelem
speciální pedagog. Podle aktuálního počtu dětí a rozsahu potřebné péče se připravuje na
příští časové období rozvrh služeb asistentů, kteří péčí o ostatní děti ve výchovné
skupině v daný den a hodinu umožní speciálnímu pedagogovi výkon náprav,
individuální domácí školní přípravy s jedním konkrétním dítětem, nebo skupinovou
relaxaci. Na jeho konci se tým znovu schází ke zhodnocení dosažených cílů a stanovuje
postup na další období, nebo požádá o rediagnostiku v poradně nebo rozhoduje
o ukončení speciální péče.
IP může zahrnovat domácí školní přípravu, konkrétní nápravy SPU, individuální
nebo skupinové relaxace, informování rodiny a event. indikovanou psychologickou
péči pro dítě nebo i rodinu.
Nápravy s dítětem realizuje speciální pedagog, relaxace, individuální přípravy
mohou později provádět i další v projektu vyškolení vychovatelé. S rodiči se pravidelně
setkává jeden člen realizačního týmu a zprostředkovává jim informace o funkci náprav
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a o zadání, které má dítě splnit během dovolenky u rodiny (školní příprava,
procvičování jemné motoriky…) Protože děti žijící v ústavu mívají rozličné poruchy,
diagnózy a jejich kombinace, mají členové týmu možnost pracovat s více poradenskými
pracovišti tak, aby pokryly šíři handicapů.

5.3.3. Práce s dítětem, rodinou a školou jako prevence nebo následná péče
předčasného odchodu ze vzdělávání

U vytipovaných dětí je předpokládána těsnější spolupráce mezi dětským
domovem a základní nebo střední školou, kterou dítě navštěvuje. Člen týmu této
aktivity například častěji telefonuje se školou, s konkrétním učitelem, zavítá nejen na
třídní schůzky, ale i na případové konzultace, sleduje prospěch a chování dítěte.
Vychovatelé zamezují prospěchovým nebo jiným důvodům, které by mohly vést
k opuštění studia (nebo nepřijetí na něj). Výhodou je i to, že dítě dlouhodoběji sleduje
jedna osoba, která zná kontinuitu příběhu.
Děti žijící v ústavní výchově mají jak z doby před nařízením ústavní výchovy, tak
během ní, slabou možnost poznat obsah různých profesí. Nemají obvykle z rodin ani
motivaci ke studiu. Aby dítě kompetentně zvolilo obor, který ho bude bavit, a tedy
nebude mít důvod ho při první příležitosti opustit, je potřeba děti dlouhodobě
motivovat, vést s nimi rozhovory o jejich představách, korigovat je, poskytovat jim
dostatek srozumitelných informací. Je jim představována profese, vykonávaná při
vystudování vybraného oboru, dítě vždy navštíví provoz, v kterém se uplatňuje jím
zvolený druh studia. Navštěvují s pracovníkem domova střední školy v dostupném
okruhu kolem dětského domova a konzultují tam konkrétní podmínky pro dané dítě
a jeho konkrétní handicap (sociální, zdravotní, psychický…) Práce je zahájena
u každého dítěte individuálně, nejdříve však na počátku 8. ročníku ZŠ.
Pokud má na dítě vliv jeho rodina, je během období výběru střední školy a během
studia na střední škole přizvána ke spolupráci. Cílem je poskytnout rodině dostatek
informací a tím případně podpořit i motivace dítě ve vzdělávání ze strany rodiny.
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Pracovníci takto motivují i rodiny náhradní.

V součinnosti s touto aktivitou také vzniká databáze poskytovatelů středního
stupně vzdělávání v okruhu DD Lety.
Databáze zachycuje všechny střední školy a učiliště v okruhu přibližně 60 kilometrů
a identifikuje kritéria rozhodující pro specifickou skupinu dětí - děti žijící v ústavní
výchově. Mezi kritéria patří zejména dopravní dostupnost, konkrétní profilace školy,
podmínka internátních pobytů, rozsah, dostupnost a podoba praxe, uplatnitelnost
studijního oboru v regionu, studijní náročnost, ochota a možnosti spolupráce mezi
vychovateli z dětského domova a pedagogy školy. Tato databáze je k dispozici i dalším
ústavům.
Během využívání databáze do ní pracovníci doplňují nově získané informace.

K posilování osobnostního rozvoje klientů žijících v dětském domově Lety je
několikrát do roka zorganizována výjezdová „otužovací“ akce pro přibližně 5 dětí na
dva až tři dny s pracovníkem projektu. Jejich obsahem jsou prvky zážitkové a také
zátěžové pedagogiky, prostřednictvím nichž je dětem umožněno poznání, že mohou
překonávat překážky, že jsou schopny dosahovat cílů, posouvat své limity a tímto je učí
překážky překonávat a nikoli je obcházet.

5.4. „The Arrupe Society“ (Arrupova společnost), Dublin, Irsko

Projekt je ukázkou dobré pomoci mladým bezdomovcům z Irska, konkrétně
z Dublinu.
Organizace založená v roce 1983 poskytuje ubytování a další služby pro mladé
muže, kteří se objevili na ulici jako bezdomovci. Specializuje se - pro jejich
specifičnost - právě na skupinu mladých bezdomovců. Mnohdy se jedná o problémové
lidi závislé na alkoholu a tvrdých drogách, kteří jsou kvůli těmto neřestem často
vylučováni z jiných azylových zařízení. Stávají se tak bezprizorními a tím se prohlubují
jejich sociální problémy a mnohdy spouštějí kriminální způsob života.
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Organizace má několik programů. Jeden z nich se věnuje drogově závislým
a charakterizuje jej několik stupňů pomoci. Nejprve je to tzv. „Drug house“(drogový
dům). Zde jsou klienti, kteří procházejí etapou přípravy k léčbě. Pravidlo je „žádné
drogy v domě“, ale i zde je možno udělat výjimky u obzvlášť složitých případů. Tyto
výjimky jsou ale vykoupeny ochotou k pravidelným dobrovolným a hlavně aktivním
terapiím. Dále klienti procházejí několikatýdenním detoxikačním oddělením, které
organizace spravuje, a následně odcházejí až k šestiměsíčnímu pobytu do tzv. „After
drug house“(následně po drogový dům), kde se se závislostmi pracuje na psychické
rovině.
Dle aktuálních potřeb zřídila organizace také denní centrum, které funguje na
principu drop-in. Dále spravují denní centrum pro klienty, kteří chtějí svou situaci řešit,
a bezplatně pro ně zřizují různé vzdělávací kurzy.
Mnozí zaměstnanci jsou bývalí klienti, kteří se takto navíc dostali k práci, ve které
jsou považováni za odborníky na problematiku mladých bezdomovců.
Dle slov zakladatele McVerryho má organizace při vracení lidí z ulice do
běžného života bez drog úspěšnost okolo 75 %, ale ve většině případů až po druhé nebo
třetí léčbě (Sociální práce 4/2006).
5.5. „Home-Start“ (Doprovázení při rodičovských dovednostech) Leeds, Velká
Britanie
V březnu 2011 jsem měl příležitost navštívit služebně Anglii, konkrétně Leeds
a dobrovolnickou organizaci „Home-Start“, která se zabývá sanací rodin a předcházení
odchodů dětí z rodin. Dále se věnuje vyhledávání a proškolování budoucích pěstounů.
Organizace je postavena především na práci s dobrovolníky, kterých dnes má jen
v Leedsu okolo 300.
Spřízněnou, ale nezávislou organizací je „Browning house“ (Browningův dům).
Tato instituce pracuje s mladými lidmi přímo ohroženými životem na ulici, kteří se
dostali do komplikované životní situace, do brzkého mateřství.
V zařízení kromě mladých matek mohou žít i jejich mladí partneři, otcové dětí.
Filozofií zařízení je nejen naučit mladé matky starat se o svoje děti, ale pracují tu
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i s vytvořením přirozených vazeb dítěte na matku, a to různými technikami, jako jsou
např. dětské masáže. Mladé maminky mají možnost si tu v chráněném prostředí v klidu
zažít a zvnitřnit roli matky, na kterou by na ulici neměly prostor a hrozilo by odebrání
dítěte. Každá maminka má svůj malý byt, kde se učí denním pracím spojeným
s výchovou dětí. Klient takto získává čas na další spolupráci se sociálním oddělením,
které se snaží v součinnosti se zařízením hledat dopředu přijatelné řešení, aby se
předešlo recidivě a návratu k životu na ulici.
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II. PRAKTICKÁ ČÁST

Mladí bezdomovci velmi často přicházejí na ulici z různých zařízení ústavní
výchovy. Je nutné vyvíjet snahu tento trend snižovat.
V praktické části se tato práce zabývá především využitím preventivních programů
v primární, sekundární i terciární rovině a nahlíží na fenomén bezdomovství jako
takový a na možnosti péče.
Praktická část se zaměří především na prevenci primární, a to ve smyslu průzkumu
priorit práce s dětmi v ústavních zařízeních před odchodem do života. Kvalitativně
zaměřený výzkum poukáže na stěžejní nedostatky při přípravě na odchod ze zařízení a
stejně tak na přístupy, které pozornost v takové míře a takovým způsobem, jak
dostávají, nepotřebují. Kvalitativně zaměřený výzkum sleduje edukaci a sekundární
socializaci u dětí před ukončením a po ukončení ústavní výchovy a zároveň směřuje
k prevenci rizika bezdomovectví.

6.

METODIKA ŠETŘENÍ

V první kapitole praktické části je představena metodika šetření. Nejprve
ukotvujeme cíl šetření, který vychází z pohledu respondentů a na který dále v kapitole
navazuje vymezení úkolů předkládaného šetření. Dále je představen sledovaný vzorek
respondentů (mladí dospělí, kteří prošli v průběhu svého života ústavní výchovou), a
to nejen jeho struktura a charakteristika, ale také způsob, jakým byl vzorek vybrán a
sestaven. V rámci kapitoly vymezující metodiku šetření reflektujeme také rozhovor,
tedy metodu, která byla využita ke sběru dat, a dále přibližujeme způsob
kvalitativního zpracování získaných dat, kde bylo využito zejména otevřeného a
selektivního kódování.
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6.1. Cíl šetření

Cílem tohoto šetření je zmapovat postoje bývalých klientů ústavních zařízení, ke
způsobům jakým bylo s nimi pracováno a co jim to v životě přineslo pozitivního či
negativního. Na základě zjištěných skutečností budou přehodnoceny některé přístupy
k výchově. Na poradách týmů i na konferencích se neustále hovoří o potřebách dětí a
mladých dospělých, které je potřeba naplňovat. Hovoří se o nových metodách, ale
zpravidla se vždy jedná o náhled na problém ve vztahu k aktuální klientele ústavních
zařízení.
Toto šetřeni, má za úkol, podívat se na problém z „druhé strany“. Vycházíme z
přesvědčení, že jedinými opravdovými odborníky na začlenění mladých dospělých
vyrůstajících ve výchovných ústavech či v dětských domovech jsou pouze tito samotní
mladí lidé. Proto jsme se rozhodli oslovit je a zjistit, co jim opravdu v následném životě
chybělo, co jim kladlo v životě největší překážky.
Z praxe je patrné, že vychovatelé někdy ulpívavě trvají na svých zažitých
způsobech práce a velmi často jim uniká vývoj v sociálních vztazích a interakcích.
Tento výzkum nemá nikterak kritizovat práci pedagogických pracovníků. Má jen
odhalit překážky a úskalí, které často musí mladí lidé překonávat a na které je možné je
v průběhu ústavní výchovy připravit.
Domníváme se, že dobře složené prádlo ve skříňkách, zastlané postele, perfektně
vytřená podlaha, nádherně umytá kuchyňská linka jsou do života rozhodně potřebné
věci, ale v reálném životě to moc nepomůže, pokud mladý člověk nemá dosažené
střední vzdělání, a co je možná důležitější, neumí toto střední vzdělání prodat na trhu
práce.
Myslíme, že z jednou z klíčových otázek pro předpoklad, že dítě jednou zvládne
přechod do běžného života a nekončí na ulici jako bezdomovec, je kompetentní výběr
navazujícího středního vzdělávání. Potom může lépe zvládnout přechod do pracovního
procesu, který ho bude v rámci možností naplňovat nejen po materiální stránce, ale i po
stránce smysluplnosti. To vše předpokládá, že se s dítětem nezačne pracovat na konci
osmé třídy nebo v polovině deváté. Příprava musí v podstatě probíhat po celou dobu
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primárního vzdělávání. Děti z ústavní výchovy bývají velmi často zanedbané a
především deprivované, a to s sebou nese komplikace při běžném edukačním procesu.
Je třeba, aby tyto děti měly možnost handicapy odbourat, a tím dosáhnout co nejlepších
výsledků. Dítě musí zažít i co nejvíce úspěchů, které jsou, jak se domníváme, pro další
vývoj klíčové. Jen takto ošetřené dítě může rozšířit svůj horizont výběru středních škol.
Myslíme, že je třeba, aby klient měl co nejjasnější představu o tom, jak školy, které pro
něho připadají v úvahu, vypadají, a jak vypadá jejich budoucí činnost a odbornost –
praxe. Jen takto zainteresované dítě je připravené ke kompetentnímu, osobnímu výběru
školy. Jedním z cílů této práce tedy bude prozkoumat souvislost mezi našimi
subjektivními názory a skutečnostmi v životě jedinců, kteří systémem ústavní výchovy
prošli.
Dalším z cílů bude najít souvislosti vztahů mezi klientem a jeho primární, resp.
pěstounskou rodinou.
Domníváme se, že lepší práce s rodinami pomůže v rámci možností zamezit
přetrhávání intrarodinných vazeb, které jsou později klíčové v momentu, kdy mladý
člověk vstupuje do života. Z praxe víme, že klienti se velmi často vracejí do primární
rodiny (nebo alespoň do primárního prostředí) a do blízkosti svých rodin. Jedním z cílů
bude tuto skutečnost ověřit. Je tedy zapotřebí se neustále pokoušet zapojit členy rodiny
do výchovy a další edukace svého potomka. Zároveň samozřejmě dochází naprosto
přirozeně i k tomu, že se rodiče a děti učí vzájemnému kontaktu a spolupráci, která byla
mnohdy umístěním dítěte do ústavní výchovy poškozena nebo zanikla úplně. Myslíme
si, že pokud dítě ví naprosto přesně, kam se vrací, není překvapeno atmosférou a
laděním domácího prostředí a je daleko více pravděpodobné, že v tomto úseku života
nedojde k selhání a dítě se neobjeví bez přístřeší, potažmo na ulici. Je třeba si
uvědomit, že děti si svůj „domácí krb“ mnohdy idealizují, a často tak dochází k další
frustracím. Chybí práce s rodinou, jak o tom hovoří zpráva ombudsmana (Tisková
zpráva ombudsmana, 2011).
Následně toto šetření sleduje faktory, které poukazují na mnohdy naprostou
nepřipravenost klienta na potřeby nezbytné pro úspěšný život mimo zařízení. Zajímáme
se o ochotu zařízení ústavní výchovy spolupracovat s dalšími organizacemi, které jsou
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připraveny dát svoje finanční prostředky a čas do sociálního vzdělávání klientů.
Chceme ověřit často mediálně prezentované názory odborné veřejnosti, že ústavy jsou
výchovně koncipovány jako „sterilní skleníkové prostředí“. Běžný denní režim
vychovatele je obvykle tak přeexponován, že na učení prosociálních dovedností prostě
není čas. Pokud děti dostávají v kanceláři jen pouhou informaci o tom, že existuje
systém, který spravuje nějakým způsobem bydlení, že existují úřady práce a z toho
vyplývající určité povinnosti, že platební transakce se dají dělat mnoha způsoby
a jakými, že je třeba pracovat se svými dokumenty tak, aby je nikdo nemohl zneužít, že
je možnost profesního růstu apod., tak si toho zpravidla moc nezapamatují. Je zapotřebí
využívat interaktivních metod – workshopů. Je třeba, aby děti byly do těchto
přípravných her vtaženy se zápalem, jinak se nikdy nesžijí a neztotožní s podanými
informacemi a nebudou řádně vtaženy do zodpovědnosti za svůj život. Jedním z cílů
tohoto výzkumu je tak odhalit aspekty, které mladým dospělým jedincům v životě
nejvíce pomohly, a naopak věci, které jsou buď nepoužitelné, nebo jsou prostě jen
přežité. Rádi bychom zmapovali náchylnost klientů dětských domovů a výchovných
ústavů k nástrahám hospodářských pastí, jako jsou například dluhy u různých
bankovních i nebankovních domů, případně lichvářů apod. Chceme zmapovat snahu
výchovného personálu o možné učení dětí ve vztahu k hospodaření s penězi a svými
věcmi.
Šetření bude dále sledovat vztah mezi zájmovou činností a využitím této činnosti
v dalším životě.
Posledním cílem této práce je zmapování nejrizikovějších faktorů vedoucích
mladé lidi k životu na ulici, potažmo k závislostem na sociální pomoci či návykových
látkách a ke kriminalitě. Poukáže na jejich znalosti v přehledu sociálních sítí a systémů.
Dále bude sledovat schopnost udržet si bydlení a schopnost zamezení tápajících migrací
z bytu do bytu a vyvodí tak rozdíl mezi našimi zkušenostmi z odchodu z domu a
zkušenostmi našich vrstevníků a klientů odcházejících z ústavní výchovy. Přirozeně
toto porovnání bude velmi subjektivní, protože budeme vycházet z osobních
zkušeností. Přesto by to mohl být zajímavý ukazatel.

66

6. 2 Charakteristika sledovaného souboru

K našemu průzkumu jsme si vybrali 20 respondentů. Tito lidé prošli ústavní
výchovou po celé republice. K tomuto výběru bylo přistoupeno proto, aby nebyla
zpochybňována práce jednoho či druhého kraje a okresu.
Jedná se o mladé lidi, které jsme limitovali věkem do 35 let. Přičemž
respondentovi, který je v běžném životě mimo ústavní výchovu nejdéle, je 32 let. Starší
respondenti, jak se domníváme, by již pro nás neměli validní a objektivní odpovědi
vzhledem k době, která uběhla od jejich odchodu. Je zapotřebí si uvědomit, že nejstarší
respondenti opustili ústavní výchovu přibližně v roce 1999. Domnívám se, že i za tuto
dobu se přístup k výchově dost změnil. Spodní limit doby odchodu byl stanoven
přibližně na jeden rok.
V genderovém rozdělení byla snaha dostat se k počtu deseti žen a deseti mužů.
Též jsme chtěli docílit podobného věkové rozvrstvení. Bohužel se tyto limity ukázaly
jako příliš komplikované a těžko splnitelné a nebylo jednoduché potřebné respondenty
zajistit. Výsledky jsou následující:
Oslovili jsme pro průzkum devět mužů a jedenáct žen. Pokud bychom je
rozvrstvili věkově do dvou skupin, tak u žen je do 24 let věku (včetně) 6 respondentek,
u mužů jsou pak v této skupině 4 respondenti. U věkové skupiny 25 let a více to je u
žen 5 respondentek a u mužů 5 respondentů. Aby věková hranice zůstala zachována,
bylo nutné některé repsondenty odmítnout.
Při hledání vhodných respondentů jsme zvolili především telefonickou formu
jednání s řediteli ústavů. Dále jsme kontaktovali pracovníky společnosti „Home-start“
ČR. Navázali jsme spolupráci s Azylovým domem v Hradci Králové a Domem na půli
cesty v Pardubicích. Projednali jsme spolupráci také v domě s léčebným režimem
„Cesta“ Řevnice, který pracuje s mladými narkomany, potencionální respondentka,
bývalá narkomanka, se však přes předešlou dohodu po telefonu nedostavila. Diakonie
Českobratrské církve

evangelické nám umožnila kontakt s mladým

mužem

z chomutovského dětského domova. Další respondenti jsou z Karlových Varů, Teplic,
Svitav, Berouna, Roudnice, Mělníka, Liberce, Prahy, Příbrami, Českých Budějovic a
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Plzně. Největší procento bývalých klientů, tj. 4 respondenti, byli z Dětského domova
Lety u Dobřichovic. Největším problémem se ukázalo vyhledání bezdomoveckých
klientů, kteří prošli ústavem. Byly osloveny mladé potulující se skupinky lidi v okolí
Anděla a Hlavního nádraží v Praze. Ukázalo se, že z přibližně 20 oslovených splňovali
potřebná kritéria pouze 2 respondenti.
Jedna žena a jeden muž tvoří manželský pár. Současně spolu vychovávají 5 dětí.
Někteří z respondentů se znají, ale nejsou spolu v kontaktu.
Téměř všichni respondenti v ústavním zařízení zletili nebo odešli jako zletilí po
ukončení přípravy na povolání, tj. po ukončení středního vzdělávání. Jedinou výjimkou
je respondent, který ukončil pobyt v 17 letech po soudním rozhodnutí o zrušení ústavní
výchovy.
Další souvislosti v popisu souboru jsou čistě náhodné. Doba, po kterou
respondenti žili v ústavním zařízení, se pohybuje od 3 do 25 let. Tři respondenti strávili
v ústavním zařízení tři roky, jiní čtyři respondenti pak 5 let. 7 let žil v ústavu jeden
respondent, 8 let také jeden respondent, 9 let dva respondenti, 10 let jeden respondent,
11 let dva respondenti, 14 let dva respondenti, 16 let jeden respondent, 17 let jeden
respondent, 20 let jeden respondent a 25 let také jeden respondent.
Zařízení opouštěli v následné věkové skladbě: v 17 letech 1 respondent,
v 18 letech 8 respondentů, v 19 letech 7 respondentů, ve 20 letech 3 respondenti a ve 25
letech 1 respondent.
Pokud jde o důvod ukončení pobytu v ústavním zařízení, je rozložení sledované
skupiny následující: 10 respondentů dokončilo studium v terciárním vzdělávání a po
dobré vzájemné dohodě se svým zařízením. Po ukončeném středním vzdělávání, kdy
došlo ke konfliktu a neudržení klienta v zařízení, odešli 3 respondenti. Po
nedokončeném středním vzdělávání odešli bez konfliktu s ústavem 3 respondenti a po
konfliktu a selhání ve střední škole odešli zletilostí 4 respondenti. Celkem
13 respondentů si myslí, že odešli v dobrém čase, 5 respondentů si myslí, že odešli
brzy, a jeden pozdě. Jeden respondent to neumí vyjádřit.
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Dále 9 dotázaných strávilo v ústavních zařízeních více než polovinu svého života
před zletilostí, 8 klientů žilo v ústavních zařízeních alespoň čtvrtinu svého života před
zletilostí a méně než čtvrtinu tam strávili 3 klienti.
Všichni respondenti byli spolupracující a ochotní.

6.3 Metoda šetření

Jako metodu jsme zvolili polo strukturovaný rozhovor – s prvky narativní
biografie, tedy účastník výzkumu vyvolává skrze vyprávění životního příběhu a
minulých vzpomínek jedince životní příběh a vzpomínky se tak stávají společnou
činností nejen účastníka, ale i samotného výzkumníka (Langhojerová 2011). Rozhovor
byl tvořen 33 otázkami, které byly potom doplňovány dalšími otázkami, případně
respondenti rozšířili své výpovědi sami.
Tato metoda umožnila lépe vyčerpávat témata otázek. Je více přímá v osobním
kontaktu s respondentem a dovoluje větší variabilitu ve výsledných odpovědích. Dalším
důvodem, proč byla zvolena tato formu sběru dat, je skutečnost, že mladí a velmi často
zaneprázdnění lidé jsou více ochotni pro spolupráci, jestliže se bude jednat pouze o
rozhovor, nikoli však o vyplňování dotazníků, případně jiné písemné formy. Ty by
pravděpodobně respondenty obtěžovaly a získat data touto cestou by bylo stěží
dostupné.
Byly voleny otázky, které vedly pokud možno co nejpřímější cestou k odpovědím
v oblastech, které jsme si vytýčili v cílech této práce.
První skupinu otázek jsem koncipoval pro seznámení se s respondenty. Vedou ke
zjištění aktuálního věkového rozvrstvení a ke zjištění doby zkušeností s pobytem
v ústavních zařízeních. Jedná se hlavně o otázky: „Jak dlouho jsi byl v ústavní
výchově?“ a „V kolika letech jsi opustil zařízení ústavní výchovy?“. Důvody ukončení
pobytu jsou zajímavé především ve spojitosti s následnou doprovodnou péčí a pomocí
po odchodu z dětského domova. Těmi je myšleno především poradenská intervence a
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případně pomoc v krizi v zařízeních, o kterých pojednává předchozí teoretická část této
práce.
Další okruh otázek se úzce dotýká spolupráce s primárními nebo pěstounskými
rodinami. Pokusíme se ukázat, že zapojení rodičů do edukačního a výchovného procesu
může vést ke zlepšení vztahů a spolupráce přímo v jednotlivých rodinách. A zároveň
může docházet i k přirozené a nenásilné sanaci rodiny. Otázkou zabývající se vzory a
ovlivněním jedince budeme sledovat, zdali délka umístění v ústavním zařízení
koresponduje nějakým způsobem s tím, že se přirozené ovlivňování dětí rodiči
nepřesouvá na vychovatele. Což samozřejmě není zcela špatně, ale někdy to může
narušovat intrarodinné vztahy. S nezájmem rodin se také vyvíjí frustrace a následné
deprivace z neuspokojování základních životních potřeb.
Dále byl v průzkumu kladen důraz na zjištění stavu přípravy na povolání. Zajímá
nás, jakým způsobem zařízení přistupují k výběru středního vzdělávání a jaká je
úspěšnost v dokončení studia vzhledem k tomuto výběru. Také se toto šetření pokusí
zmapovat náhled respondentů na efektivitu získaného vzdělání. K tomuto patří otázka:
„Považuješ vzdělání za důležité, nebo více v životě spoléháš na své schopnosti?“. Ke
zmapování výběru byla volena otázka: „Měl jsi dostatek prostoru na výběr dalšího
vzdělávání a cítíš se k němu dostatečně kompetentní, nebo máš pocit, že jsi byl do
tohoto výběru spíše vmanipulován?“
Otázka „Před odchodem jsi plánoval scénář svého dalšího bytí, nebo jsi odešel
spontánně bez většího přemýšlení?“ sleduje, jakým způsobem se mladí dospělí
rozhodují k nevratnému kroku opuštění ústavního zařízení. Dále touto skupinou otázek
bude sledováno, co mělo nebo nemělo pro děti přínos při pobytu v zařízení. Co jim to
dalo, co se jim zdá zbytečné a přežité, co jim naopak nejvíce chybělo po odchodu, zdali
je napadne něco, co se mohly ještě naučit a z nějakého důvodu to neudělaly. Zajímá nás
přínos zájmové činnosti a kroužků ve vztahu k pozdějšímu využití v životě. Též nás
zajímá jejich připravenost na hospodaření ve svém životě.
Dále se chystáme mapovat vztah a náhled klientů na výchovný personál. Zajímají
nás jejich názory na způsoby práce vychovatelů, co by dělali jako vychovatelé jinak, co
by nedělali vůbec a obecně co považují ve výchově za nejdůležitější a stěžejní.
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V rámci dalších rizikových faktorů bude důležitá informace o zdravotním stavu,
přístupu k návykovým látkám a jejich vlivu na život. Chceme mapovat, jejich
schopnost pracovat s plány dopředu, a zda umí kontrolovat své dluhy.
V závěru se pokusíme vysledovat jejich orientaci v sociální síti. Jakým způsobem
jsou schopni řešit různé situace a jak jsou po informační stránce připraveni. Jak se
dozvídají o azylových zařízeních a zdali byli někdy soudně trestáni a za co.
Závěrem mají respondenti možnost vyjádřit se k celému rozhovoru a případně
něco doplnit nebo vzkázat dětem, vychovatelům nebo někomu jinému.
Všechna tato data byla sebrána při osobních setkáních s respondenty, zpravidla
v jejich prostředí. Polo strukturovaný rozhovor byl nahráván na diktafon. Rozhovor byl
dlouhý od 12 minut (u méně komunikativních respondentů) až po 45 minutový
rozhovor, který byl nejdelší. Zpravidla se ale většina rozhovorů pohybovala mezi 20 a
23 minutami.

6.4 Zpracování dat

Audio nahrávky byly přepsány do tištěné podoby (viz. přílohy). Rozhovor s sebou
nesl obtížná specifika. Vyjadřovací schopnosti určitých respondentů jsou na velmi
nízké úrovni, a některá prohlášení tak naprosto postrádala smysl. Stalo se, že
respondenti odpovídali na úplně něco jiného, než jsme se ptali (občas to bylo
přínosem, rozšířili jsme tím konverzaci o nové téma). Též byl zachován hovorový
jazyk, občasné vulgarismy nejsou výjimkou. Určití klienti v době rozhovoru normálně
pracovali ve svém zaměstnání, takže byly zaznamenány i jejich pracovní konverzace.
Všechny získané a přepsané informace byly zkompletovány na velké plachty
slepené z balicího papíru tak, abychom měli v horizontální poloze seřazenu vždy jednu
otázku od všech 20 respondentů a ve vertikále všech 33 otázek od jednoho respondenta,
příklad uvádím v tabulce (viz tabulka č.1 v příloze).
Získali jsem tak názorný přehled všech odpovědí, jenž nám pomohli při
vyhledávání a porovnávání jednotlivých odpovědí.
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Tímto způsobem byla vytvořena sumarizace základních odpovědí k obsahové
analýze. Na základě toho bylo určeno 5 kategorií výzkumu.

1. kategorie je kategorií pro vyhodnocování jednotlivých výzkumných výstupů.
Zajímavé je, že do ukončení nařízené ústavní výchovy strávila takřka polovina
respondentů, tj. 9, v zařízeních ústavní výchovy polovinu a více než polovinu svého
života. A u dalších 8 respondentů to byla více než čtvrtina života. Tedy pouze tři
respondenti byli ve chvíli odchodu z ústavní výchovy v zařízeních méně než čtvrtinu
života. Z této kategorie lze vyčíst, že zkoumaný vzorek se skládá z respondentů, kteří
bezesporu mají velké zkušenosti se životem v dětských domovech a výchovných
ústavech. Dále lze vyvodit, že velká část respondentů neukončila střední vzdělávání (7
respondentů). Naprostá většina respondentů opustila zařízení mezi 18. a 19. rokem
svého života. 13 respondentů se domnívá, že odešlo ze zařízení v pravý čas, 5
respondentů se domnívá, že příliš brzo, a jeden si myslí, že v zařízení byl déle, než bylo
zapotřebí.
Bezkonfliktní odchod ze zařízení po ukončení přípravy na povolání absolvovalo 10
respondentů. Pouze 3 dokončili školu a opustili zařízení s konfliktním jednáním. Další
tři respondenti nedostudovali a odešli ve spolupráci se zařízením. 4 respondenti, kteří
selhali v přípravě na povolání, opustili zařízení v konfliktu (viz tabulka číslo 2 v
příloze).

2. Kategorie má 3 podkategorie.

1. podkategorie se zabývá biologickou rodinou a životem mimo ústav.
Pravidelný kontakt s širší rodinou (to znamená s bratry, sestrami, tetami a strýci,
s prarodiči) měli pouze dva respondenti. Pravidelný styk alespoň s jedním z rodičů
mělo 5 respondentů. 6 jich mělo kontakt nestabilní, nepravidelný a konfliktní. Dva
z respondentů měli kontakt pouze se sourozencem. Dalších 5 respondentů nemělo
žádný kontakt s kýmkoli z rodiny.
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Téměř polovina, tj. 9 respondentů, vyrůstala před umístěním do některého
z ústavních zařízení bez režimu a mantinelů. Pouze jeden měl režim tvrdší než v ústavu.
Jeden z respondentů popisoval ve výchově znaky týrání. Pouze jeden uvádí, že pravidla
a důslednost byly obdobné, srovnatelné se zařízením.
Na výchově a edukaci se podíleli rodiče pouze u 2 respondentů, další 2 uvádějí, že
byl malý zájem. U více než poloviny, tj. 11 respondentů, nebyla spolupráce a žádný
zájem.
2. podkategorie se zabývá vychovateli a jejich požadavky.
Zde vnímá naprosto diametrální rozdíl mezi výchovou v zařízeních a výchovou
v biologických rodinách celkem 8 respondentů. Pouze jeden respondent uvedl, že jeho
pěstouni mají přísnější přístup k výchově. U biologických rodičů uvedl také pouze
jeden respondent srovnatelnost s výchovou vychovatelů.
Vnímání komunikace mezi rodiči nebo pěstouny a zařízením je takové, že 11
respondentů tvrdí, že to pro ně nebylo nikterak zatěžující nebo to vůbec nevnímali. Na
druhé straně tři hovoří o velmi nepříjemných a frustrujících zážitcích.
Ovlivnit někým z rodiny se v životě nechali 4 respondenti, stejný počet se nechal
v životě ovlivnit vychovateli. 6 respondentů vnímá ovlivnění své osoby více lidmi.
Naprosto neovlivněno se cítí 5 dotázaných. Zajímavé je, že jen jeden respondent se cítí
ovlivněn pouze kamarády.
3. podkategorie sleduje vztah mezi vychovatelem a rodinou.
Ve vnímání „alibismu vs. poslání“ uvádí 9 respondentů, že vychovatelé se snažili
poskytnout dětem co nejlepší přípravu na odchod z ústavní výchovy. Naopak pouze
jeden cítí, že se nesnažil žádný z vychovatelů. 4 dotázaní si myslí, že výchovný
personál se snažil, ale málo, 5x jsem se setkal s odpovědí, že v jejich zařízeních se
snažil zhruba každý 5. zaměstnanec. Jeden z dotázaných uvedl, že v jeho životě se
snažilo asi 60 % dospělých. Vzory mělo nebo má pouze 6 dotázaných. 14 jich uvedlo,
že nikdy vzory neměli.
Na otázku: „Co bys jako vychovatel dělal jinak?“ uvádí 7 respondentů, že nic.
Zajímavé je, že čtvrtina odpověděla, že by nerozmazlovala a neulehčovala život ve
vztahu k přípravě na odchod ze zařízení. 2 respondenti by se více věnovali hrám
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s dětmi. 1 by byl více kamarád než autorita. Zajímavé je dále také to, že pouze jeden
respondent uvedl, že by aplikoval svoje zkušenosti z pobytu v dětském domově do další
práce s klienty. Co by jako vychovatelé nedělali při výchově vůbec, odpovědělo 6
dotázaných, že by nic nevyřadilo, že všechno mělo nějaký smysl, 3 odpověděli, že by
neulehčovali život a více ukazovali život takový, jaký je. Neuklízet v přehnané míře a
netrestat uvedli pak dva respondenti. Zajímavé je, že při vnímání nejdůležitějších věcí
při výchově uvádí 7 respondentů, že preferuje především lásku a důvěru. Samotnou
přípravu na život vnímají jako nejdůležitější 3 respondenti. 2 vnímají jako stěžejní
prvek ve výchově disciplínu, důslednost a respekt. Další dva preferují individuální
přístup (viz tabulka č.3 v příloze)

3. kategorie se zabývá přípravou na povolání a výběrem středního vzdělávání jako
prevencí selhání v dalším životě.
Přípravu na odchod ve spolupráci s jinými organizacemi využili pouze tři
respondenti. 1 nabídku měl, ale tu nevyužil. 16 takovou nabídku nedostalo.
Přípravu na povolání dokončilo celkem 13 respondentů, z toho 10 uvedlo, že je
škola bavila a že jsou spokojeni se svou profesí. 3 respondentky se svou profesí
spokojeny nejsou. 7 respondentů disponuje pouze základním vzděláním různého
stupně.
Kompetentní při výběru navazujícího studia se cítí pouze 8 respondentů. 11 se cítí
být do školy vmanipulováno, z různých důvodů.
Preference vzdělání nebo schopností jsou uvedeny v tab. č.4. Vzdělání preferuje 6
respondentů, schopnosti také 6 respondentů. Kombinaci vyvážených preferencí 50 %
ku 50 % uvádí také 6 respondentů. (viz tabulka č.4 v příloze)

4. kategorie se zabývá přípravou klienta na vstup do běžného života. Mapuje, co se
respondent naučil a co se nenaučil. Co musel v životě později dohánět. Zdali dostal
dostatečné základy pro práci s penězi. Také vyhodnocuje vliv volno časových aktivit na
začlenění se do společnosti.
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Přípravou na odchod ze zařízení se 5 respondentů nezabývalo vůbec.
6 respondentů se připravovalo asi 1 rok, 2 uvádějí, že přibližně 2 roky. Pouze
2 respondenti uvádějí, že si myslí, že se připravovali na odchod po celou dobu pobytu
v zařízení. 1 pak uvádí, že se připravoval pouze pár týdnů.
Jako „největší přínos od ústavu“ pro další život jsou odpovědi vyváženě
rozvrstvené. 5 respondentů vnímá jako největší přínos pro sebe, že se naučili v zařízení
komunikovat a že se naučili intersociálnímu chování. 2 uvádějí, že pro ně bylo
nejdůležitější naučit se vařit a hospodařit. 2 respondenti vidí největší přínos ve
vystudování a v řidičském průkazu, který si mohli v ústavu udělat. 2 respondenti
vnímají jako nejdůležitější pro život, že se naučili pravidelnému režimu, pořádku
a čistotě. 2 si myslí, že si uvědomili, že „nic není zadarmo“. 4 respondenti neuvedli nic.
1 uvádí manuální zručnost.
Naopak za nesmyslné považuje 6 respondentů nucené kroužky, kde nebyl zájem
dětí, a skupinové programy bez zájmu. Dva považují za nesmyslné některé tresty, jako
je zákaz volných vycházek. 1 uvádí přehnané úklidy – doslova hovoří o „komíncích“ ve
skříni. 10 respondentů si myslí, že v zařízeních nic vyloženě „nesmyslného“ nebylo.
Zajímavé byly odpovědi na otázku: „Co vám po odchodu nejvíce chybělo z věcí,
které jste se v zařízení nenaučili?“ Téměř polovina, tj. 9 respondentů, uvedla přípravu
na běžný život a pocity samoty a ztracenosti. 2 klienti uvedli nedokončené vzdělání.
3 si myslí, že se naučili všechno.
Koníčky pěstovalo v nějaké formě 19 respondentů. Z toho 14 hovoří o tom, že je
zájmová činnost do života obohatila, a myslí si, že jim i v současné době k něčemu je. 3
si myslí, že je koníček pouze v inkriminované době obohatil, ale dnes mu k ničemu
není. Pouze dva to považovali za nesmyslné. 1 respondent nikdy žádné zájmy
nepěstoval.
9 respondentů si myslí, že v zařízení ústavní výchovy dostali dostatečné základy
pro hospodaření. 11 si naopak myslí, že byli připraveni velmi špatně. (viz tabulka č.5 v
příloze)
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5. kategorie se zabývá dalšími vlivy na rizika spojená se selháním a životem na ulici.
Zjišťuje zdravotní stav, četnost stěhování a migrace, mapuje závislostní situaci, dluhy a
schopnost postarat se o sebe v případě špatné životní situace. Tato kategorie též sleduje
konflikt se zákonnými normami a jeho četnost.
Zdravotní stav je u 18 respondentů dobrý bez výhrad. 2 uvádějí, že mají problémy
s kardiovaskulárním systémem. Všech 20 respondentů uvádí, že jejich zdravotní stav je
nikdy nediskriminoval v životních situacích.
Četnost míst, kde bydleli po odchodu z ústavu, je následovná: na prvním místě,
kam odešli po ukončení ústavní výchovy, žijí 4 respondenti. Dvě místa vystřídalo
7 dotázaných. Na třech místech bydleli 3 respondenti. 4 místa osídlili 4 dotázaní. Na
více místech bydleli 2. Zajímavé je, že z celkového počtu se k primární rodině, alespoň
na krátký čas, vrátilo 8 dotázaných. K vlastnímu bydlení či vlastnímu pronájmu se
propracovalo 7 respondentů.
Na ulici se v průběhu doby po ukončení ústavní výchovy objevila polovina, tj. 11
respondentů. Z nich 10 hovoří o přínosu pro jejich další životní vývoj. Takřka žádný
z nich na to nevzpomíná rád.
Azylové zařízení někdy samo vyhledalo 8 respondentů, další 4 prošli nějakou
formou azylu ještě s rodiči.
Návykové látky zcela odmítá 1 respondent. Jeden přiznává pravidelnou konzumaci
tvrdých drog, 1 pravidelnou konzumaci marihuany. 2 respondenti kouří občas THC. 14
dotázaných konzumuje příležitostným způsobem alkohol, tabák, kávu, čaj apod. 1
respondent uvádí hodně intenzivní konzumaci alkoholu.
Dluhy nemá pouze 5 respondentů. Ze zbylých 15 uvádí 5 dotázaných, že se jedná
o dluhy, které si zavinili vlastní laxností a „hloupostí“, ale nemají problém s řešením
dané situace. Dalších 6 respondentů uvádí, že se jedná o nezbytné náklady na život
(bydlení apod.) a nemají žádný problém se splácením. 3 respondenti jsou zadluženi
takřka neřešitelným způsobem. Tuto skutečnost vnímají jako stěžejní problém ve svých
životech. Jedna dotázaná odmítla uvést charakter svých dluhů.
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Konflikt se zákonem, který byl řešen až u soudu, měli dva respondenti. Jednomu
byl nejprve podmíněný trest soudem proměněn ve výkon trestu odnětím svobody.
Druhý respondent vyvázl s podmíněným trestem. (viz tabulka č.6 v příloze)

6.5 Úkoly šetření

Úkol šetření 1
Dítě, které se podílí na výběru své školy a dalšího vzdělávání, školu dokončuje
častěji, než klient, který se na výběru dalšího vzdělání nepodílí, resp. jej za něj vybere
personál dětského domova bez spolupráce s dítětem.
Na základě projektu, který vznikl při Dětském domově Lety, „Dětský domov Lety
a rovné příležitosti ve vzdělávání“ (viz Kapitola 5.3.) jsme vytvořili hypotézu, že dítě,
které je od počátku vtaženo do výběru svého povolání, a tudíž je více kompetentní ve
vztahu k svému životu, je také daleko zodpovědnější za toto rozhodnutí, a tudíž i
odolnější při překonávání překážek ve studiu. Je důležité, aby potencionální student měl
jasné informace a srozumitelné podklady k objektivnímu výběru své další životní cesty.
V naší praxi se velmi často setkávám s fenoménem, kdy je dítě spíše vmanipulováno do
výběru středního vzdělávání s ohledem na geografické položení ústavu či z nejistoty,
která by později zahlcovala starostmi pracovníky ústavů. V této kategorii se pokusíme o
ověření či vyvrácení tohoto faktu a zkusíme najít souvislost mezi zkušenostmi
projektového týmu Dětského domova Lety a dvaceti respondenty, které jsme oslovili.
Zároveň bychom chtěli ověřit, zda klienti, kteří po kvalitním výběru školy
a posléze po jejím dokončení, odcházejí ze zařízení do „běžného“ života ve spolupráci
se zařízením. Předpokládáme, že v rámci možností tak můžeme v součinnosti ošetřit
případné rizikové faktory, jako jsou například hledání bydlení, hledání zaměstnání,
pomoci při řešení konfliktu v rodině, na úřadech, vedoucí k selhání jedince ve
společnosti a případné cestě k životu na ulici – k bezdomovectví.
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Úkol šetření 2
Dítě, které je vzděláváno a vychováváno v ústavním zařízení ve spolupráci
s rodičem, se lépe po odchodu ze zařízení v důsledku zrušení z ústavní výchovy vrací
do rodiny, než dítě bez zájmu rodiny.
Předpokládáme, že pokud je rodič po celou dobu pobytu vtažen do studia
a vývoje svého potomka, lépe se zachovávají sociálně-rodinné vazby. Tudíž i moment,
kdy klient opouští zařízení ústavní výchovy, není tak rušivým elementem pro primární
rodinu a opět se tím předchází selhání klienta při vstupu do běžného světa. Kromě toho
rodič, který je společně s odborníky vtažen do problematiky výchovy a vzdělávání
svého potomka, se zároveň učí, jak pracovat na vztazích a zároveň si je udržet. Teprve
po odchodu si mladí dospělí uvědomují, že se vlastně tak úplně nevracejí do vysněného
a z dětství zidealizovaného domova. Konfrontace s realitou je přirozeně frustruje a
mnohdy nutí k odchodu z domu. Velmi často to pro ne zcela připraveného mladého
jedince bývá začátek problémů. Jak o tom mluví např. ombudsman ve své tiskové
zprávě, což poukazuje na aktuálnost problému: „Potvrzuje se nedostatek, na který
ochránce upozorňuje průběžně již několik let, a to nedostatečná sociální práce
s rodinou. Ochránce je přesvědčen, že řada dětí by v případě stálé, průběžné
a intenzivní sociální práce nemusela být do zařízení umisťována. Poté, co dojde
k umístění, pracuje se téměř vždy pouze s dítětem v zařízení. Pro práci s rodinou tak,
aby se dítě mohlo vrátit zpět, chybí kapacity sociálních pracovníků a taktéž odborné
ambulantní

služby.“

(Tisková

zpráva

Veřejného

ochránce

práv

17.5.2011,

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/poznatky-ochrance-znavstev-zarizeni-pro-deti/ .)
Zabýváme se myšlenkou, že i dítě odcházející z ústavní výchovy může mít
podobný statut jako dítě odcházející z běžné, normálně fungující rodiny, pokud nějakou
samozřejmě má (dítě odešlé z rodiny na internát a vracející se v pátek po vyučování
domů a v neděli večer opět odjíždějící.).
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Úkol šetření 3
Dítě, které je včas připravováno na odchod z ústavního zařízení, neselhává
a zařazuje se do běžného života lépe než dítě bez přípravy.
Pokud je dítě řádně v rámci svých možností (inteligenční schopnosti,
psychosociální dovednosti, rodinné vazby atd.) soustavně připravováno na vstup do
svého dospělého života, je možné, že selhání bude přiměřeně ke schopnostem
eliminováno a mladý jedinec v životě uspěje a neskončí na ulici. Dále si myslíme, že
osobní rozvoj a následné vybavení klienta informacemi záleží z velké části na
dlouhodobé a systematické přípravě na následný život.
Na základě praxe v oblasti institucionální péče pro děti s nařízenou ústavní
výchovou si myslíme, že tato příprava je zpravidla nedostačující a že nároky některých
zařízení dogmaticky stagnují v zaběhlých a mnohdy přežitých nárocích. Jak zmiňuje
např. ombudsman ve své tiskové zprávě: „Roztříštěnost systému se stejně závažně
projevuje i ve chvíli, kdy tyto děti školské zařízení opouští po dosažení 18 (popř. 19 let).
V řadě případů se nemají kam vrátit, ale současně nejsou natolik soběstačné (právě
např. s ohledem na mentální postižení), aby mohly využít služeb domů na půli cesty,
příp. chráněného bydlení. Zde je třeba apelovat nejenom na zařízení, ale především
na orgány sociálně-právní ochrany dětí, aby situaci takového dítěte řešily
s dostatečným časovým předstihem.“ „Rovněž by měly být provedeny změny v systému
péče o děti, které by kladly větší důraz na rodinu a rovněž by zajistily bezproblémový
odchod dětí ze zařízení po dosažení plnoletosti.“ (Tisková zpráva Veřejného ochránce
práv 17.5.2011, http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/poznatkyochrance-z-navstev-zarizeni-pro-deti/)

Úkol šetření 4
Dítě připravené a znalé rizik selhání a s přehledem v systému sociální záchranné
sítě má větší šanci se z případné krizové situace vymanit, než dítě, které tyto znalosti
objevuje až na ulici.
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Velikým fenoménem doby je bezhlavé zadlužování se. Mezi nejrizikovější
skupiny lidí patří především lidé s nižším intelektem a vzděláním a dále mladí lidé
odcházející z ústavní výchovy a lidé vyloučení ze společnosti (Hodnocení systému péče
o ohrožené děti odboru prevence kriminality MVČR, 2007). Dalším rizikem jsou
závislosti. Dítě, se kterým jsou pravidelně vedeny kvalitní preventivní programy na
drogovou a závislostní problematiku, má větší šanci těmto patologiím nepodlehnout.
K rizikovým faktorům patří časové prodlení mezi momentem, kdy se mladý
dospělý objeví bez přístřeší na ulici, a dobou, než ho zachytí nějaká forma sociální
záchranné sítě. Mladý člověk znalý možností, jak využít služeb této sítě, prakticky
eliminuje čas, který je pro rizikové faktory nejvíce nebezpečný, a má větší šanci tento
neutěšený stav řešit.
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7. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

K interpretaci výsledků použijeme výše uvedené kategorie a tabulky, ve kterých je
přehledně zobrazeno, jak respondenti odpovídali. K hlubší analýze se vrátíme v rámci
přepisů rozhovorů (viz příloha č. 1).
Průměrná délka pobytu dosažených v ústavu činí 10,6 let, přičemž průměrný věk
při odchodu činil cca 19 let.
Jak zde již bylo uvedeno, z dvaceti dotázaných respondentů strávilo více než
polovinu svého života v zařízeních ústavní výchovy téměř polovina respondentů, tj. 9.
Alespoň čtvrtinu života v ústavní výchově do ukončení ÚV strávilo 8 respondentů. 3
respondenti byli v ústavní výchově méně než čtvrtinu svého života do ukončení ÚV.
To poukazuje na vyváženost a důvěryhodnost zkoumaného vzorku. Respondenti mají
dlouhodobé zkušenosti se životem v ústavních zařízeních. Zároveň ve vzorku jsou lidé
s bohatými zkušenostmi mimo ústavní zařízení.
Šest respondentů z devíti, kteří byli v ÚV polovinu života a více, považují za
dobrý čas, kdy odešli z ÚV. Dva si myslí, že to bylo brzo, pouze jeden považuje
odchod za zbytečně odložený. Ze šesti včas odešlých jich 5 zdárně dokončilo střední
vzdělání a všichni odešli bez konfliktu se zařízením (jedna z nich považuje za
konfliktní rozchod s pěstouny, kteří se v průběhu ÚV vyskytli v jejím životě). Jeden,
který odešel, nedostudoval, ale odešel také bez konfliktu. Zajímavé je zjištění, že
respondenti, kteří považovali svůj odchod za brzký či pozdní, se všichni rozešli
v konfliktu se zařízením a doučil se z nich pouze jeden. Vyskytuje se souvislost mezi
dlouhodobou vztahovostí dětí a výchovného personálu, přípravou na povolání
a úspěšností absolvování středního vzdělávání. Oba respondenti, kteří v této skupině
považovali svůj odchod za brzký, byli v průběhu studia vyloučeni ze školy.
Z 8 respondentů, kteří žili v ústavním zařízení alespoň čtvrtinu života, považuje za
dobrý čas odchodu 7 respondentů, z nichž 5 dostudovalo a odešlo bez konfliktu.
1 respondent odešel dle svého názoru brzo a nedostudoval a odešel v rozepři, která se
časem upravila. Všichni tito respondenti absolvovali výběr středního vzdělávání
v ústavním zařízení. Zde se mírně snižuje počet respondentů a počet z toho
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dostudovaných vzhledem ke skupině, která byla v ústavní výchově déle než půl života.
Nelze však tomuto přikládat větší váhu.
Ze 3 respondentů, kteří byli v ÚV méně než čtvrtinu života, a to je zajímavé,
dostudoval pouze jeden respondent. Všichni odešli bezkonfliktně. Je zde patrná
souvislost. Děti, které se v zařízení připravovaly déle a soustavněji, byly úspěšnější než
děti, které byly v zařízení krátkou dobu a pravděpodobně neměly po celou dobu studií
soustavnou péči a dohled dospělé osoby. Lze tak usuzovat z rozhovorů s jednotlivými
respondenty, kdy se u jednoho vyskytovalo domácí násilí v rodině a u druhého vážná
nemoc v rodině.
Mohlo by se tedy zdát, že ústavy byly poměrně úspěšné, přesto z celkového počtu
20 respondentů nedostudovalo 7. Přestože u tohoto výzkumu nejde o kvantitu, lze
bohužel konstatovat, že se zde nedoučilo 35 % dotazovaných. Zajímavé je, že poměr
konfliktní/nekonfliktní odchod je naprosto stejný, tj. 13/7. Ze 7 nedostudovaných se
více než polovina, tj. 4 respondenti, rozešla s ústavem v konfliktu a již nikdy kontakt či
spolupráci nenavázala. Ze 3, kteří dostudovali, a přesto odešli v nedobrém, se jeden
z respondentů po čase do kontaktu s ústavem dostal (i když jen formou přátelské
návštěvy, nikoli spolupráce). Na těchto poměrech je tedy jasné, jak výsledek vzdělávání
v průběhu ÚV koresponduje s následným vztahem s ústavním zařízením, ze kterého
klient odešel do života.
Klient, který ze zařízení odchází v přátelské atmosféře s nabídkou pomoci při
řešení problémů, se pro radu vrací. Tento vztah může napomoci další návazné
pomoci a prevenci selhání jedince ve společnosti.
Kontakt s rodinou alespoň částečně udržovalo 15 respondentů. Z těchto 15-ti měli
ale pouze 2 komplexní kontakt s celou širší rodinou a pouze 5 respondentů alespoň
s jedním rodičem. 2 respondenti udržovali kontakt pouze se sourozenci. Tedy pouze
7 respondentů mělo běžným způsobem navázány přirozené intrarodinné vazby, které
nemuseli pracovníci ústavů nijak intenzivně prohlubovat či udržovat. V pěti případech
byly děti umístěny ze sociálně ekonomických důvodů. Z toho ve čtyřech se jednalo o
rodiny bez domova a jednou šlo o rozpad manželství a opuštění rodiny matkou, kdy
otec nebyl schopen se o dítě postarat a dostal se na ulici také. Všichni zmiňovaní
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respondenti se takto dostali do určité formy azylové péče a současně všichni uvádějí, že
tato zkušenost byla pro ně v životě přínosem. Uvědomují si, že jako bezdomovci
dopadnout nechtějí, a jsou motivováni k zodpovědnějšímu přístupu k životu. U dalších
případů, kdy byl kvalitní kontakt a styk s dítětem udržován, hrálo u prvního roli násilí
v rodině ze strany nevlastního otce, kdy dítě bylo odebráno na žádost matky. A druhý
případ představovala vážná nemoc matky, kdy bylo dítě odebráno na čas do ústavní
výchovy. Oba poslední zmiňované pobyty patří k těm nejkratším ve sledované skupině
respondentů. 6 respondentů mělo kontakt s rodinou nepravidelný a plný konfliktů.
Určitý zájem o školu a výchovu ze strany rodičů reflektovali pouze 4 respondenti,
z nich měli všichni dokončené střední vzdělání, přičemž jeden ho dokončil těsně po
odchodu z ústavní výchovy. Je zajímavé, že všichni čtyři komunikovali s rodiči o
školních výsledcích, byli rádi za pochvaly a všichni participovali na výběru svého
povolání. Z 11, kteří uvedli nezájem rodičů o jejich vzdělávání, dokončilo školu 8 a
pouze 5 z nich se cítilo kompetentní k tomuto výběru. 3 si myslí, že byli do oboru
vmanipulováni a jsou s tímto oborem nespokojeni. Z těchto výsledků usuzuji, že
zájem rodičů je velkým přínosem ke zdárnému ukončení středního vzdělávání. Ze
čtyř respondentů, jejichž rodiče se zajímali o studium jejich potomka, se cítí životně
ovlivněni rodičem dva. Dva se ovlivněni necítí. I když vzorek těch, kteří měli někoho
z rodičů za vzor či jím byli ovlivněni, je malý, dá se poukazovat na to, že vzhlížení
k osobnosti rodiče, který se zajímá o studium, je pro dítě motivující.
Vzory si ve svém životě drží či drželo 6 respondentů a výsledky nikterak
neprokázaly, že by vzory vzhledem k celé skupině 20 respondentů posilovaly
cílevědomost respondentů. Nepodařilo se mi najít přímou souvislost mezi úspěchem při
vzdělávání a respondenty, kteří vzory měli. Přesto 4 respondenti z 6, kteří vzory mají,
tvrdí, že je rozhodně posunuly, či je nějak posouvají směrem vpřed.
V této studii jsme se dále zaměřili na souvislost mezi komunikací rodičů
a zaměstnanců zařízení, zdali tato komunikace není pro klienty nepříjemná. V praxi
jsou patrné momenty, kdy se dítě za své rodiče stydí a neztotožňuje se s postojem, který
má rodič k pracovníkům zařízení, které si klient mohl během pobytu oblíbit. Tuto
skutečnost se mi jednoznačně potvrdit nepodařilo. Pouze 3 respondenti cítili kontakt
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mezi rodičem a zařízením jako nepříjemný. Někteří se za rodiče styděli, ale zásadní
problém v tom necítili. Z těchto tří měla jedna dotazovaná svůj postoj spojen (dle
našeho názoru) s neprofesionálním postupem ředitele zařízení, který po ní vzkazoval
matce, že dluží ústavu peníze. Druhý respondent poukazoval spíše na to, jak tuto
komunikaci prožívali jeho mladší sourozenci. On sám to příliš vážně nebral. Ačkoli to
jsou jen tři respondenti z 15, kteří byli s někým z rodiny v kontaktu, je důležité, aby i
tento fakt byl zařízením reflektován.
Ke vnímání práce a aktivit vychovatelů respondenty odpovědělo 9 z nich, že
všichni zaměstnanci se velmi snažili. V otázkách zaměřených k tématu, zda by klient
jako vychovatel něco změnil a přistupoval ke své práci jinak, odpovědělo
6 respondentů, že by v přístupu k práci neměnili nic nebo neví, co by se dalo změnit.
V otázkách, které měly zmapovat, co by na místě vychovatelů „nedělali vůbec“, pak
odpovědělo „nic“ nebo „nevím“ také 6 respondentů. (Nebyli to vždy stejní respondenti.
Někteří by „něco“ dělali jinak, ale z výchovy by nevyřadili nic a obráceně.) Tedy
zhruba polovina dotázaných je zcela spokojena s průběhem práce, kterou společně
s vychovateli odváděli během pobytu v ústavu. Drobné nespokojenosti či nesouhlasy se
u těchto respondentů objevily především typu: „více se individuálně věnovat dětem“,
„nepřehánět úklidy nad rámec běžného standardu“. Jeden naprosto spokojený klient
hovořil o tom, že by v žádném případě nedělal fyzické tresty za přestupky proti
vnitřnímu řádu. Jeden dotázaný by významně posílil přípravu na odchod ze zařízení.
Odpověď jednoho respondenta mne velmi zaujala, neboť hovořil o tom, že by zapojil
své zkušenosti s pobytem v dětském domově.
Bývá přínosem, když v zařízení pracují také odborníci, kteří sami prošli nějakou
formou ústavní výchovy a mohou se z vlastních zkušeností inspirovat a motivovat
klienty k lepším výsledkům. Ukázat jim, že život se dá úspěšně zvládnout i z takto
těžkých „startovacích“ míst.
10 respondentů hovoří o tom, že přístupy jednotlivých pracovníků se velmi lišily.
Až na jednoho respondenta ale každý mluví o někom v zařízení, kdo se mu hodně
věnoval a posunul ho dále. Tito respondenti pak nejvíce vychovatelům vyčítali malý
zájem o problematiku dětí, o jejich „dětské starosti“. 3 respondenti by nenutili do
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aktivit za každou cenu. Jeden by jasněji upravil pravidla. Celkem u 4 respondentů
z těchto deseti se objevil nesouhlas s tím, jak vychovatelé ulehčují dětem život
v zařízeních a tím je v dobré víře handicapují do běžného života mimo zařízení.
2 respondenti kritizovali strukturované programy a jejich nevariabilitu. Je třeba
zohlednit, že možnosti porovnávat přístupy vychovatelů jsou u dětí z ústavní výchovy
velmi omezené. Mohou srovnávat výchovné postupy, asertivitu, důslednost apod. pouze
v případě, že strávily v přirozeném, dobře fungujícím rodinném životě dostatek času či
migrovaly po více zařízeních. Někteří mohou srovnávat s různými azylovými
zařízeními. V tomto případě se ke srovnávání nehodí výchovný postup, ale spíše
prostředí, běžná komunikace mezi lidmi a podobně. Z vlastní praxe vím, že tyto možné
pohledy dětí na přístupy výchovy jsou zpravidla silně zkreslené.
Zásadně nespokojený respondent s přístupem pedagogických pracovníků ke své
práci

byl

pouze jeden.

Shodou

okolností nejstarší

ze všech

respondentů

(nezodpovězenou otázkou zůstává, jak moc byla v době jeho umístění výchova jiná).
Z 9 respondentů, kteří byli spokojeni s fungováním zařízení, se doučilo ve
středním vzdělávání 7.
U otázky na preference při výchově 7 z dotázaných poukazuje na důležitost lásky,
důvěry, aby na sebe byli lidé hodní a chovali se k sobě slušně. Tomu oponuje pohled
pragmatičtější, a to jsou preference důslednosti, disciplíny, respektu, přípravy na
odchod z ústavní výchovy a individuálního přístupu, jež upřednostňuje také 7
respondentů. 2 preferovali kombinaci výše napsaných preferencí. 4 nevěděli nic. Při
zhodnocení středoškolské úspěšnosti u první skupiny zjistíme, že ze 7 dotázaných
dostudovalo 5 respondentů. U druhé ze 7 dostudovalo také 5 respondentů. Z této studie
tedy nevyplývá, zdali je dětmi preferovanější výchova pragmaticky vedená, či výchova
zaměřená více na duševní stránku osobnosti. Zaujala mne práce Gilernové, která ve
svém výzkumu způsobů výchovy v současné české rodině odkazuje na trend ve
výchově posouvání se více směrem k emocionalitě. Výsledky tohoto výzkumu se do
práce nepromítly (Gilernová, 2004).
Z dvaceti oslovených respondentů je 8, kteří participovali na výběru svého dalšího
vzdělání, a všichni shodně uvádějí, že nejenže školu dokončili, ale že je i bavila, a jsou
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spokojeni s tím, jaký obor zvolili. Zároveň 5 z nich preferuje při hledání práce
„vzdělání“ nebo „kombinaci vzdělání a schopnosti“. Další tři, kteří při kompetentním
výběru a úspěšném absolvování preferují pouze „schopnosti“, jsou ve svém
dosavadním životě velmi úspěšní. Dva z nich jsou soukromými podnikateli, velmi
dobře finančně ohodnoceni ve svých profesích. Většina z těchto osmi žije bez dluhů,
které by jim komplikovaly život. Ti, kdo dluhy mají, je mají jako investice do života
nebo investice do zdroje příjmu (půjčka na vlastní bydlení, formátovací pilu, pracovní
auto apod.)
Z 11 klientů, kteří byli do výběru středního vzdělávání vmanipulováni, ať už
z jakéhokoli důvodu, se doučilo pouze 6. Z těchto 6 jsou se svým oborem nespokojeni
dva respondenti. Jinými slovy z 11 respondentů, kteří byli do středního vzdělávání
vmanipulováni a doučili se, jsou spokojeni se svou profesí pouze 4, zatímco
z 8 participujících na výběru středního vzdělávání jsou všichni dostudovaní a spokojení
se svou profesí. Je tedy zřejmé, že dát časový prostor pro výběr školy a nechat
klienta participovat na celém průběhu výběru školy, ale i na samotném přijetí do
školy, je velmi přínosné a efektivní především pro samotného klienta.
Vzhledem k přetíženosti vychovatelů a přeexponování jejich pracovního dne je
zapotřebí vyhledávat spolupráci dalších neziskových organizací. Je zapotřebí si
uvědomit, že vychovatel musí během svého pracovního dne zvládnout ošetřit mnoho
úkolů související s domácností a školou a následně pak musí mít čas na individuální
práci s klientem.
Je tedy jednoznačně zapotřebí vybrat kvalitní a co nejlépe prověřené společnosti,
které mohou připravovat klienty na odchod ze zařízení prosociálním směrem. Jedná se
například o seznámení se systémem státní správy, bankovnictví, ale i např. o prevenci
nechtěné kriminality.
Pouze tři respondenti připustili spolupráci s jinými nestátními organizacemi při
sociálním vzdělávání (přípravě na odchod). Ti měli také určitou přípravu v dětském
domově. Všichni tři souhlasně tvrdí, že tato aktivita pro ně byla velkým přínosem.
Všichni tři nemají žádné dluhy a jsou zařazeni v pracovním procesu. Obývají svoje
podnájmy. Jeden z respondentů nabídku vzdělávání v sociálních dovednostech odmítl.
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Dalších 16 se s touto možností nikdy nesetkalo. Naprostá většina z těchto 16 (12
respondentů) tvrdí, že systematickou prosociální přípravou na život nikdy nepotkala ani
ve svém „domácím“ ústavu. Někteří připouštějí útržkovité informace, které ale brzy
zapomněli. 2 respondenti měli systematickou přípravu pouze v dětském domově. U
dvou respondentů nelze vyčíst, zdali k nějakému vzdělávání došlo. Je věcí diskuze,
zdali třicetiletí respondenti měli ve své době přístup k takovýmto informacím (existence
organizací). Možnost vzdělávat se v sociálních dovednostech v dětském domově či
výchovném ústavu by ale dostupnou mít měli.
Z celkového pohledu na přípravu k odchodu ze zařízení hovoří většina
respondentů o období jednoho až dvou let, kdy se nad svým odchodem zamýšleli
a plánovali jej. Z celkového počtu respondentů plánovalo scénář svého odchodu 9.
Z těchto devíti byli 2 nuceni vyhledat azylové zařízení. Ze zbylých 11 respondentů,
kteří neplánovali odchod a odešli ze zařízení, muselo spontánně vyhledat nějaké
azylové zařízení 6 dotázaných. Další 4 navštívili taková zařízení ještě v doprovodu
svých rodičů před nařízením ústavní výchovy či předběžného opatření. 8 respondentů
pak nikdy v žádném azylu nebylo.
Je zjevné, že tendence nesměřovat k zajištění bydlení nebo směřovat k životu
na ulici, mají především děti, které svůj odchod neplánují a nejsou k odchodu
systematicky vedeni. Je tedy třeba o těchto informacích mluvit otevřeně dlouho před
tím, než možnost odchodu nastane. Z praxe víme, že mnohdy klient projeví zájem
studovat dále či další obor a příprava na odchod se tím automaticky posouvá. To jsou
velice zrádné a nebezpečné postupy, neboť v momentě selhání ve studiu je již klient
obvykle plnoletý a musí zařízení opustit ihned (legislativní dopad – zákon nedává jinou
možnost). Cesta do života bez předešlé přípravy ve smyslu nalezené práce nebo
zajištěného bydlení bývá velice těžká a často končí životem na ulici bez prostředků.
Další zajímavou spojitostí, kterou jsme shledali, je fakt, že ze 13 respondentů,
kteří dokončili střední vzdělávání, se dostali do určité formy azylového zařízení
pouze 2. Poslední z dotázaných, který dokončil vzdělání, odešel do sociální ubytovny
ihned po ukončení ústavní výchovy. Tato ubytovna byla rezervována ještě pracovníky
dětského domova a nelze tento krok vnímat jako sociální výkyv.
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Polovina respondentů ze všech si myslí, že v zařízení nebyla aktivita, která by byla
považována za nesmyslnou, což koresponduje i s názory, kdy se měli respondenti
vyjádřit k činnostem pedagogického personálu. Potvrzuje se tím pevný postoj v názoru
na celkovou práci dětských domovů a výchovných ústavů.
Jak již bylo řečeno, tak 9 respondentů z celého spektra se domnívá, že dostali
dostatečné základy pro hospodaření s penězi. Z těchto devíti současně nemá žádný dluh
nebo má dluh, který je pod kontrolou a určený na podstatné životní výdaje, celkem 7
respondentů, což ukazuje na vcelku úspěšný náhled na své hospodářské schopnosti.
Ze zbylých 11 dotázaných, kteří si myslí, že nedostali dostatečné základy pro
hospodaření, mají 2 dotázaní velké, obtížně řešitelné dluhy. Přičemž další 4 respondenti
mají dluhy byť zvládnutelné, ale nesmyslné, tzn. nesouvisející s pokrytím nezbytných
nákladů na život. 1 respondent, který si myslí, že nemá dobré základy pro hospodaření,
má velké dluhy, ale odmítl sdělit jakého charakteru.
Vyplývá z toho, že kladení důrazu na hospodářskou přípravu a na přípravu
na odchod z ústavní výchovy se pozitivně projeví u odešlých klientů a potažmo i
v praxi jednotlivých zařízení.
5 respondentů odpovědělo, že součástí jejich života jsou návykové a psychotropní
látky. Dalších 14 dotázaných hovoří o běžném příležitostném konzumování alkoholu,
tabáku, kávy a čaje. Pouze jeden drogy odmítá zcela.
Z pěti konzumentů, kteří považují drogy či alkohol za běžnou součást svého
života, dokončili vzdělání pouze 2 respondenti, kteří nejsou ve styku s drogou denně.
Tento

malý

vzorek

samozřejmě

není

zcela

průkazný,

ale

poměr

konzument/dostudovaný 5/2 je rozhodně pozoruhodný a pracovníci v ústavní
výchově by ho měli reflektovat a provádět pravidelnou prevenci na téma
závislostí.
Konflikt se zákonem měli pouze dva respondenti. Vždy se jednalo o trestné činy
krádeží. V jednom případě se jednalo o porušení podmínečného trestu za stejný čin
a podmínka byla proměněna v šestiměsíční výkon trestu odnětí svobody.
Jednalo se o dva bývalé klienty, z nichž ani jeden nedokončil střední vzdělávání a
oba odešli z ústavu v konfliktu. Kontakty s rodinou udržoval - velmi nepravidelně
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a konfliktně - pouze jeden. Druhý respondent neměl žádný kontakt. Ani jednomu se
nedostalo žádné přípravy na odchod z ÚV. Oba vystřídali více míst bydlení, než byli
schopni vyjmenovat. Značnou část života strávili na ulici. Jeden respondent je dle své
výpovědi zřejmě závislý na alkoholu, druhý užívá nepravidelně tvrdé drogy. Zřejmě
u něj ještě k tvrdé fyzické závislosti nedošlo, neboť udává, že intoxikuje pouze
v případě, když má peníze. Ve výkonu trestu nebyl zařazen do detoxikačního oddělení.
Oba tito respondenti jsou velmi vážně zadluženi.
Je zřejmé, že podcenění všech výše popsaných faktorů ve výchově může vést
k naprostému propadu až na úplné dno společnosti. Na druhou stranu ale není
také jisté, že kvalitní a systematická příprava na odchod do života skýtá záruku
úspěchu. Je pravděpodobné, že klienti vyrůstající v ústavech, jsou rizikovému
chování vystaveni více, a výchova nemá vždy patřičné „způsoby“ korekce, které
by zaručovaly jisté vyhnutí se sociálnímu výkyvu či selhání.
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8. ZÁVĚR ŠETŘENÍ

Výsledky tohoto šetření ve vztahu k úkolu šetření číslo jedna se ztotožňují se
zjištěnými realizacemi projektového týmu Dětského domova Lety (projekt„Dětský
domov Lety a rovné příležitosti ve vzdělávání“, viz kapitola 5.3.). Zaměstnanci tohoto
projektu uvádějí poměr klientů, kteří nikdy nedokončili vzdělání před zavedením
systému kvalitního kompetentního výběru, a klientů, kteří byli do tohoto projektu
zařazeni, ve svých průběžných závěrech pro Krajský úřad Středočeského kraje.
Před zahájením práce projektového týmu bylo přijato na střední školu v průběhu
dvou let celkem 10 klientů a pouze 2 klienti dokončili střední vzdělávání v zařízení,
jeden dokončil školu po skončení ústavní výchovy.
Za necelé dva roky realizace projektu nastoupilo do vzdělávání prostřednictvím
kompetentního výběru i znalosti oboru a školy 10 klientů a zatím žádný z nich školu
neopustil. Jeden změnil školu ve spolupráci s projektem.
Je zde patrná zjevná shoda s výsledky mého výzkumu. Z 20 respondentů jich 8
uvedlo, že měli naprostou volnost a dostatečně velký náhled na výběr středního
vzdělávání. Všech 8 těchto respondentů je ve své práci spokojeno a jsou rádi, že
vystudovali právě svůj obor. Jsou ve svém nynějším životě relativně spokojeni. Nemají
problémy s návykovými látkami, nemají dluhy, které by jim komplikovaly život.
Oproti tomu z 11 klientů, kteří byli do výběru středního vzdělávání
vmanipulováni, dokončilo střední vzdělávání pouze 6 respondentů. Z těchto 6 jsou dva
se svým vzděláváním nespokojeni a pracují v jiném oboru.
Lze tedy konstatovat potvrzení úkolu šetření, že „Dítě, které se podílí na výběru
své školy a dalšího vzdělávání, školu dokončuje častěji než klient, který se na výběru
dalšího vzdělání nepodílí, resp. je za něj vybere personál dětského domova bez
spolupráce s dítětem.“
Ačkoli by se to mohlo zdát samozřejmé, v praxi na to není kladen důraz, a proto
je důležité to zdůraznit.
Je tedy zapotřebí se více věnovat přípravě na povolání. Je nutné začít pracovat
s klienty včas, a to ještě na základní škole. Klient, který má učinit dobré rozhodnutí,
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musí znát náplň práce ve svém budoucím oboru a rozumět jí. Je dobré, když má
představu, jaké požadavky na něho budou kladeny, jaké předměty ho ve škole čekají.
Musí být přesvědčen o smyslu svého rozhodnutí při výběru školy. Klient, který je
ztotožněn se svým rozhodnutím, má větší snahu překonávat překážky ve studiu. Bere
celé studium více osobně a je úspěšnější. Klient, který zdárně dokončí přípravu na
povolání, se obvykle rozchází se zařízením v dobrém, bezkonfliktně a udržuje kontakt
s ústavem i po svém odchodu. To napomáhá dalším intervencím v případě potřeby
a podpoře klienta.

Druhý úkol šetření se nám nepodařilo zcela prokázat. Důvodem je nevelký
počet respondentů, kteří by ve svém životě zaznamenali zájem rodičů o jejich následné
vzdělávání a výchovu.
Dílčí úspěšný závěr ale doložitelný je. Ukázalo se, že klient, u kterého jeví
rodiče zájem o jeho vzdělávání, bývá úspěšnější v přípravě na povolání. Z naší studie
vyplývá, že klient, který je také ovlivňován rodiči a jejich pochvalou a uznáním, je
motivovanější v přístupu ke studiu. Mladí dospělí, kteří jsou se studiem spokojeni
a studia dokončí, jsou úspěšnější v dalším životě, nejsou zpravidla existenčně závislí na
svých rodičích a mají lepší a jednoduší pozici při návratu do primární rodiny, případně
do její blízkosti.
Příprava na odchod byla u většiny respondentů velmi podceněna nebo nebyla
vůbec. Velká část respondentů se nikdy nesetkala s žádnou systematickou formou
přípravy na povolání, a to u některých vedlo k sociálním výkyvům. Značná část
souhlasně hovořila o nedostatečné přípravě na odchod a o tom, že jim vychovatelé
zbytečně ulehčovali život. Cítili se nesmyslně ochraňováni, což po odchodu vnímali
jako velký handicap. Někteří respondenti se dostali do obtížně řešitelných situací.
Naopak respondenti, kteří prošli přípravou na odchod ve svých ústavech či
spolupracovali s neziskovými organizacemi, zabývajícími se problematikou sociálního
vzdělávání před odchodem klientů z ústavní výchovy, souhlasně tvrdí, že tato příprava
pro ně byla velkým přínosem a ulehčením v návazném životě. Tito respondenti dnes
nejsou v neřešitelných ekonomických situacích a byli se schopni od začátku zařadit do
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systému státní správy bez větších potíží. Myslím tedy, že předpoklad šetření „Dítě,
které je včas připravováno na odchod z ústavního zařízení, neselhává a lépe se
zařazuje do běžného života než dítě bez přípravy“ se v naší práci potvrdil.

Mladí dospělí lidé, kteří nejsou prosociálně vzděláváni, často tápou v kritických
etapách svého života, a prodlužují tak dobu řešení, čímž se jejich problémy mohou
prohlubovat. Je zapotřebí pracovat na finanční gramotnosti klientů a nenechat je
bezhlavě se zadlužit, jak se stalo některým respondentům. Všichni dotázaní, kteří se
dostali po ukončení ústavní výchovy do azylového zařízení, museli projít cestou života
na ulici, než potkali někoho, kdo jim řekl, co mají dělat. Ani jeden respondent
nehovořil o spontánním jednání, které by korespondovalo se vzděláváním v sociální
záchranné síti a jejích možnostech. V lepším případě se jedna respondentka dokázala
spojit s kurátorem, ovšem až po několikatýdenním pobytu na ulici. Další byli zachyceni
terénními pracovníky neziskových organizací. Ani jeden z těchto respondentů neprošel
systematickým vzděláváním ve svých ústavech. Pokud bude eliminována doba od
momentu, kdy se člověk dostane na ulici, a chvílí, než je zachycen sociální sítí, zmenší
se rizika vzniku nějakého sociálně-patologického jevu. Sklon k závislostnímu typu
života je u mladých dospělých lidí opustivších ústavní výchovu patrný. S tímto
související úkol šetření č. 4 (viz str. 68) se nám nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. A to
proto, že všichni respondenti, kteří byli v zařízeních ústavní výchovy vzděláváni a
připravováni na „odchod do života“, se nedostali do životní situace, která by
vyžadovala intervenci nějakého subjektu spadajícího do sítě azylových zařízení.

Pro praxi je v naší práci hmatatelně a dobře uchopitelný především závěr, že dítě,
které má možnost dobrého a objektivního výběru středního vzdělávání, je v praxi
úspěšnější. Klient, který se cítí být kompetentní k tomuto výběru, se snaží naplňovat
cíle svého výběru a obvykle zdárně ukončí studium. Ve své praxi se setkáváme
s výběrem škol „překotným způsobem“ a ve velké většině to vede k ukončení studií či
přechodu na jinou školu. Pracovníci by si měli více uvědomovat váhu kroku, který
klient při výběru školy dělá. Mnohdy to je krok, který bude ovlivňovat celý jeho život.
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Čím dříve začnou vychovatelé s dítětem diskutovat na téma výběru budoucí profese,
tím promyšlenější krok potom klienti udělají. Mohlo by se zdát, že je to práce navíc,
obtížně zvládnutelná v již tak mnohdy přeexponované pracovní době, ale jedná se jen o
to, že kroky, které by se později dělaly, se rozmělní do většího časového prostoru. Je
potřeba, aby klient fakticky věděl, co v praxi znamená slovo zedník, elektrikář,
prodavač apod. To pochopí, pouze pokud bude mít možnost nahlédnout do praxí
jednotlivých oborů. Slovně zprostředkované informace jsou zpravidla zavádějící a
abstraktní.
Je zapotřebí se s klienty více připravovat na možné krizové scénáře, které je
mohou po odchodu z ÚV potkat, a vychovatel si toho má být vědom. Klient musí jasně
znát kroky, které je třeba učinit po odchodu z dětského domova nebo výchovného
ústavu. Z našeho šetření je patrné, že tato příprava je minimální a naprosto
nedostatečná. Ukázalo se, že zařízení, která participují na prosociálním vzdělávání
svých klientů i s jinými neziskovými organizacemi, jsou pružnější a úspěšnější
v přípravě klienta na odchod ze zařízení. Bylo by dobré, kdyby se ústavy více otevřely
spolupráci.
Dalším nedostatkem v praxi je rozhodně malá spoluúčast rodičů na výchově
a vzdělávání klientů. Z našich šetření a závěrů, které uvádíme, je patrné, že klient, který
byl motivován rodičem k výkonu, byl úspěšný. Klient lépe udržoval rodinné vazby a po
ukončení ústavní výchovy se vracel alespoň na část života domů. Snaha o částečnou
sanaci rodinných vazeb se v našich zařízeních zatím drží jen ve velmi okrajových
rovinách. Ústavy zřejmě nemohou dostatečně vtáhnout rodiče do spolupráce.
Pochopitelně tu hrají velkou roli ochota rodičů ke spolupráci a finanční a personální
možnosti jednotlivých zařízení.
Tyto závěry z této práce budou prezentovány na setkání pracovníků v ústavní
výchově, která jsou nepravidelně organizována v rámci rezortních i mimorezortních
setkání
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9. DISKUZE

K našemu šetření jsme zajistili rozhovory od 20 respondentů. Je možné diskutovat
o tom, zda je tento počet dostatečný, či malý. Při plánování koncepce tohoto šetření
jsme se zabývali teoretickými podklady cílů, jichž jsme chtěli dosáhnout. Jsme
přesvědčeni, že počet respondentů byl k našim záměrům dostatečný. Nelze sice ověřit
dílčí závěry, avšak základní teze se prokázaly dostatečně. Během vývoje rozhovorů a
vyhodnocování souvislostí mezi jednotlivými odpověďmi se ukázalo, že jednotlivé
podskupiny, které selekcí vznikaly, byly malé a závěry z nich mohou být nepřesné.
V těchto případech by k prokázání daného dílčího závěru bylo žádoucí mít více
respondentů. Pro určitou část této práce by bylo zajímavé mít další skupinu 20
respondentů, kteří by byli všichni bezdomovci či měli zkušenosti z výkonu trestů odnětí
svobody apod. Pak by se dala celá problematika mladých dospělých odcházejících
z ústavní péče a mladých bezdomovců zkoumat do detailů. Bylo by rozhodně možné
zodpovědět více zajímavých otázek, které se během tohoto výzkumu vyjevily. Mnohdy
nebylo možné či zcela korektní na ně odpovídat z důvodu neověřitelného malého
vzorku, kterým bychom mohli tyto nové otázky podpořit. Jednou z oblastí, kterou je
možné se dále zabývat, je například otázka rizik spojených se závislostmi. Vzorek
respondentů ukázal však příliš malý počet osob, které drogám propadly tak, aby jim
nějak komplikovaly život.
Současně to však poukázalo na náš dlouhodobý a naprosto subjektivní
předpoklad, že děti v ústavní výchově nejsou tímto problém natolik ohroženy, protože
fakticky na drogy nemají peníze. Pochopitelně jsme si vědomi, jaká rizika s sebou
nesou drogy a alkohol v případě života na ulici.
Myslíme, že výzkum širšího spektra by byl opravdu zajímavým počinem pro osoby
zabývající se reformami ústavního vzdělávání. Kvalitní a hlavně smysluplný výzkum
by mohl odhalit problémy, které s sebou dnes systém péče o dítě nese, a problémy,
které tento systém neřeší. Je k diskuzi, má-li smysl do budoucna rušit instituce a
výchovné postupy, které v ústavní výchově fungují, a zda se tímto způsobem raději
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nezaměřit na posun a zlepšení konkrétních kroků výchovné práce, které lze dnes
považovat za „zkostnatělé“ a nefungující.
Dalším diskutabilním bodem je náhled na určité prvky práce s klienty v různých
etapách. Je zřejmé, že ne na všechny otázky mohli odpovědět kladně respondenti, kteří
odešli z ústavu např. před 10 a více lety, protože možnosti, na které se ptám, v té době
nemusely existovat nebo teprve vznikaly. Je otázkou, zdali třiceti letí respondenti, měli
ve své době přístup k neziskovým organizacím a jejich službám, jak je známe dnes.
Zdali nějaké existovaly a zdali již tehdy mohly být považovány za kvalitní a prověřené,
tudíž důvěryhodné pro jednotlivé ústavy.
Jako velký problém jsme při tvoření této práce cítili nedostatek studijního
materiálu a materiálu, kterým bychom mohli podpořit či vyvrátit jednotlivé výsledky
tohoto výzkumu. Opíráme se především o zkušenosti z praxe s dětmi a mladistvými
v diagnostických ústavech a dětských domovech a znalosti z oboru etopedie, kterými se
v tomto směru zabýváme. Přestože se jedná o aktuální téma, myslíme, že není ještě
dostatečně teoreticky ukotvené. Literatura a výzkum se poměrně v hojném počtu
zabývá dětmi v ústavní výchově. Dá se hovořit i o zlepšení dostupnosti informací
věnujících se bezdomovectví a životu na ulici. Bohužel, fáze mezi těmito dvěma
fenomény (ústavní výchovou a bezdomovectvím) chybí. Není zmapováno období
přípravy na odchod, odchodu samotného a následných frustrujících zážitků, které tato
skupina mladých lidí může zažít. Myslíme, že poměrně dobře je v literatuře teoreticky
ukotvena následná péče, jakou jsou domy na půl cesty apod.
Další bod pro diskuzi představuje využití našich závěrů v praxi. Myslíme, že
v cestě k okamžité realizaci výsledků práce v našem případě nic nebrání. Otázkou
zůstává, co by mohli využít a co využijí kolegové z jiných dětských domovů
a výchovných ústavů. Je zřejmé, že od zásadních zjištění z tohoto výzkumu až
k realizaci může vést dlouhá cesta. Jednoznačným problémem jsou finance. Pro
aktivity, které mnohdy mohou být časově náročnější, je zapotřebí zajistit odborný
personál a jeho asistenty. Jedná se především o nadstandardní práci s rodinou
a o individuální práci s klientem při výběru středního vzdělávání. Jedním z řešení je
grantová politika Evropské unie, která prostřednictvím MŠMT ČR a jeho
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zprostředkovatelských subjektů (krajů) podporuje právě tyto aktivity. Další možnost
představuje také využití nadačních zdrojů, jako je např. Nadace Terezy Maxové dětem
a mnohé další.
Otázkou zůstává, nakolik lze hledat určité možnosti uvnitř jednotlivých
organizací. Pravděpodobně by stálo za uvážení přeorganizování jednotlivých
pracovních činností a programů. Příkladně víkendové či prázdninové programy se
mohou konat v součinnosti s rodiči, přizvat je k účasti a tím s nimi více pracovat.
Různé zátěžové výjezdy, při nichž by byly využity možnosti zodpovědnějších rodičů,
kteří by se jich účastnili, by v důsledku znamenaly také snížení personální náročnosti
akcí. Taková spoluúčast rodiny by pochopitelně vedla k prohlubování mnohdy
narušených intrarodinných vztahů a nepřímo by mohla otevřít cestu k sanaci rodiny.
U přípravy na přechod do středního vzdělávání se domníváme, že pokud se práce
rozvrhne do širšího časového pásma, řekněme 2 roky před koncem povinné školní
docházky, otevírá se větší možnost pokusit se vtáhnout do tohoto procesu i rodiče,
potažmo i další vychovatele, kteří mohou využívat jednotlivých pracovních cest
i k dalším aktivitám, jako je např. jednání se školou. Diskutabilní ale je, do jaké míry
budou pedagogové ochotni takto nadstandardně spolupracovat.
Jednoznačnou pomocí by při naplňování těchto cílů byla větší spolupráce se
sociálními pracovníky jak OSPOD, tak jednotlivých zařízení. Pracovat na sanaci celé
rodiny takto komplexně by bylo přínosem. To už je ale diskuzní téma více na teoretické
úrovni - k takovému kroku by bylo zapotřebí určitých legislativních změn a podpory ze
strany státní správy.
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ZÁVĚR

Bezdomovectví je v současné době velkým problémem, který neustále narůstá
a zvýrazňuje se, a to především zvyšováním počtu mladých lidí bez domova. To vede k
potřebě vzniku dalších a dalších státních, obecních, církevních a občanských azylových
zařízení apod. a je stále potřeba zlepšovat kooperaci mezi jednotlivými rezorty a
zařízeními.
Bezdomovectví jako problém společnosti přiblížila tato práce v první kapitole,
kde je uvedeno, co vše tento pojem znamená. Dotýká se jeho příčin a vzniku.
Poukazuje na druhy bezdomovectví a cílové skupiny, kterým by se společnost měla
věnovat. Stěžejní podkapitolu představuje popis skupin mladých bezdomovců a jejich
specifika. V další kapitole je zmapována současná situace azylové péče u nás. Věnuje
se koncepci azylového zařízení. Popisuje, co by měli potřební v takovémto zařízení
najít; ať už se jedná o materiální či duchovní pomoc nebo jen o pouhou radu.
Přechod k praktické části tvoří pátá kapitola, zaměřená na ukázky dobré praxe
u nás, v Anglii a Irsku. Samotné kvalitativně orientované šetření sledující edukaci a
reedukaci u dětí po ukončení ústavní výchovy je uveden v kapitole šesté. Myslím, že se
zde podařilo dojít k zajímavým závěrům, aplikovatelným do praxe. Následná diskuze
zakončuje tuto práci.
„Vzhledem k tomu, že se naše země hlásí k demokratickým principům, měl by mít
každý jistotu, že se mu takové pomoci dostane. Její včasné poskytnutí pak představuje
prevenci před negativními důsledky, jež pramení z dlouhodobého bezdomovectví, jak ve
smyslu devastace osobnosti, tak v podobě růstu kriminality, sebevražednosti apod. A
taková práce má zcela zřejmý smysl přes všechny problémy, které s sebou přináší.“
(Lichtenbergová, 2000 s 79)
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RESUMÉ

Rigorózní práce je zaměřena na problematiku bezdomovectví a následně na
prevenci rizik spojených s tímto sociálním problémem u mladých lidí opouštějící
zařízení ústavní výchovy.
Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická se zabývá
bezdomovectvím

jako

sociálním

problémem.

Sleduje

jeho

vznik,

spouštěcí

mechanizmy. Dále se věnuje potřebám lidí bez domova a následné možné pomoci.
Ukazuje na zařízení a způsoby práce některých zařízení, kde mohou bezdomovci najít
pomoc při řešení komplikovaných životních otázek.
Praktická

část

je

zaměřena

na

práci

s mladými

lidmi

ohroženými

bezdomovectvím. Je zde zpracován kvalitativní výzkum, který odhalil nedostatky
v přípravě na odchod a poukázat na fenomény, které posouvají mladé lidi blíže
k životním úspěchům. Výzkum byl realizován skrze polo strukturovaný rozhovor a jeho
analýzu.
Práce odráží stále aktuální téma dnešní společnosti, zároveň poodhaluje ale také
možný způsob alespoň částečné prevence, která není v praxi realizována. Pokud by
byly závěry této práce kvalitním způsobem aplikovány do praxe dětských domovů a
výchovných ústavů, mohl by to být posun nejen pro oblast bezdomovectví mladistvých
a mladých dospělých (opouštějících ústavní výchovu), ale také pro obor speciální
pedagogiky jako takové.
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RESUME

Rigorous work is focused on homelessness, and then to prevent the risks associated
with this social problem of young people leaving institutional care.
The work has two parts: theoretical and practical. Theoretical deals with homelessness
as a social problem. Following its formation and the trigger mechanisms . It also
discusses the needs of homeless people and possibly help. It shows the system and
methods of work of some facilities where homeless people can find help in solving
complicated questions of life.
The practical part is focused on working with young people at risk of homelessness.
There is a qualitative research that revealed deficiencies in preparation for departure
and point to phenomena that push young people closer to life success. The research was
conducted through semi-structured interview and its analysis.
The work reflects the increasingly hot topic in today's society, but also reveals a
possible way at least partial prevention, which is not implemented in practice. If the
conclusions of this work would be applied in practice orphanages and reformatories, it
could be a shift not only for homeless adolescents and young adults leaving institutional
care, but also in the field of special education in general.
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