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Workshop - Aplikace výsledků výzkumu v rámci praxe
nízkoprahových denních center (Hana Štěpánová Mgr.)

Jaké výsledky z výzkumu vás překvapili?
MLADÝ

– Mladý jsou v celkové populaci 20% ze všech lidí bez domova (čekali méně).
– Mladý jsou zadluženější než staří.

SENIOŘI:
– Senoři bez domova nemají zájem se stykem s rodinou. 
– Senioři,  že  jsou  problémoblémovou  skupinou  lidí  bez  domova –  spíš  než

překvapení z výzkumu, konstatování z praxe, že jsou senioři problém. Často do
cílovky už nepatří soběstačností a zároveň jiné služby pro ně nejsou, nebo jsou
nedosažitelný (služby pro senioři).

– Problém – potřebují více péče – více pozornosti personálu a bezbariérovost, je
nemožné odeslat je do jiné služby.

– Pobytové služby pro seniory nejsou dosažitelné.
– Součastné  nastavení  nízkoprahových  denních  center  není  pro  seniory.  Ve

stávajících nízkoprahových denních center jsou senioři vytlačovaný. 

Jak služby nastavit pro jednotlivé věkové skupiny?
SENIOŘI

– Specializace deního centra pro starý. 
– bez časového limitu, nebo delší čas pro méně lidí
– bezbariérovost
– prostor jen pro seniory
– fond na cestování za příbuznými, když je mají
– podpora spolupráce seniorů a mladých, či zvájemnou interakcí. Prevence

rizikového chování při sdílení informací
– pomoc psychologa
– kontakt na lékaře kteří klienty vezmou

– Problém se soběstačností – Příklad: Jedna z účastnic, byla z nízkoprahového
denního centra,  které  bylo v druhém patře  po strmém schodišti  a  říkala,  že
když je někdo na tom zdravotně špatně, že nedokáže vylést a slést schody, tak
s ním neuzavřou smlouvu.

MLADÝ
– Intenzivně pracovat s mladejma -  oddělená terénní práce specializovaná pro

mladé bezdomovce.
– Adaptační programy pro děti z děcáku.
– Intenzivní práce s mladými lidmi versus jak s nimi pracovat, když je vidím dvě

hodiny denně.



– Víc možností ve volnočasových aktivit.
– Nedosáhnou na služby kvůli 0 toleranci alkoholu - drogově závislí  ano, ale

míra intoxikace se nedá měřit. 
– Mladí se cítí nechtění, že je nemá někdo rád, jsou nechtěný –  Pomoc založená

na vztahu klient – pracovník. K tomu je potřeba více pracovníků.
– Podmínit některé služby, např stravu -  službami ze strany klientů.

VŠICHNI
– Chybí volnočasové aktivity.
– Problém individuální plán pro NDC – huře se individuálně plánuje a dále proč

individuální plánování, když je služba anonymní
– Deskové hry po zkácení času
– Problém těch, co odešli z ulice a potřebují se adaptovat. Jsou sami. 
– Dosavadní služby jsou kapacitně moc velké
– Duchovní péče chybí nebo není žádná
– Generační problémy v soužití  –  Staří a mladí v nízkoprahovém denním centru

spolu nevycházejí nebo se straní.

Jak funguje spolupráce sociálních služeb?
SENIOŘI

– Rozhovor o přijetí do domova seniorů – je špatná komunikace
– Odmítáme seniory pro špatný zdravotní stav – končí v nemocnici
– ADOS nefuguje
– Chybí lékař a pečovatelská služby pro lidi bez domova

MLADÝ
– RIAPS, Drop-in - nefunguje a měla fungovat ideálně vedle sebe
– Chybí uzká spolupráce třeba s adiktologickými službami
– Chybí primární prevence v diagnosťákách a výchovných ústavech

VŠICHNI
– Návrh:  Terciální  prevence  –  svépomocná  skupina  bývalých  bezdomovců -

stejnou dobu jako člověk přivyká bezdomovectví mu potom, trvá zvykání si na
spaní v posteli adt. A tedy předpokládáme, že s tím mají obtíže, ale neexistuje
služba, která by jim toto období pomohla překlenout. Představa svépomocné
skupiny,  kde  si  lidi,  co  odešli  z ulice  na  ubytovnu,  do  bytu,  práce  a  už
nevyužívají  služby,  můžou  navzájem  pomoc  v situacích,  do  kterých  se
dostávají a jsou pro ně složité např. bavit se s novými kolegy v práci o tom, že
jmse spal pod mostem, co si o mě řeknou atd.

– Potřeba společných schůzek pracovníků denních center

Zapsal: Ondřej Vondruška Dis.
Zkontroloval: Jakub Marek Ph.D.


