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Mladí bezdomovci

Neradi využívají pobytové služby: Důvody
 Mají zázemí v rodině
 Nechtějí být někde uvázaní (DZR – Frýdek Místek, mladí jdou do služby, rychle se zotaví a pak 

jdou pryč, moc se neví kam, možná na i zpět na ulici)
 Chybí návazné služby specializované pro mladé lidi bez domova
 Nechtějí režim, řád
 Většinou jsou tam staří (jiná skupina klientů a větší třecí plochy)
 Domy na půl cesty – většina mladých nezná tuto službu
 Chtějí nízkolůžkové pokoje
 Chtějí žít v komunitě, kteoru si zvolí sami
 Je to až ta poslední možnost protože: jdou mezi ty, co už neví kudy kam, špatná pověst AD
 Pokud dostanou možnost bydlet v bytě, nezvládnou to (kdo z „běžné společnosti bydlí v 19 

sám?). Pokud už byl v bytě, proč by pak měl jít na Azylový dům
 30% žen a všechny v páru, ale nejsou služby pro páry

Doporučení:
Patroni – lidi z venku, kteří by provázeli klienty AD. Šlo by o dobrovolníky, kteří by mladé bezdomovce
doprovázeli různými situacemi.

Střední  věk

Často špatný „celkový stavi – nejsou služby, viz. To samé, co senioři. Lidé bez domova ve středním 
věku nemají na věk na seniorské služby a zároveň už jsou nezaměstnatelní. 

Stěhování mezi Azylovými domy důvody:
 Finance (?), je otázkou, zde v případě fnančně dostupného bydlení by si ho udrželi.
 Chybí jim kompetence pro samostatný život (vzniká závislost na službě). Neumí myslet na to, 

že se má platt elektřina, jak vyměnit žárovku atd. 
 Lidé se bojí samoty. Navykli si na komuntní bydlení.

Doporučení: 
 Zplnomocňovat tzn. Naučit je dělat činost, než to dělat za klienta (Možné v malém počtu – je 

to z počátku časově náročnější, než to za něj udělat.)
 Chybí následné služby, které by se zabývali specifckými problémy klientů (Chráněné byldení, 

bydlení pro lidi se závislost apod....).
 Azylový dům slouží jako „diagnostcká službai, během pobytu se odhalí potřeby člověka bez 

domova a posílá ke specializovaným službám (ty nejsou).

Problémy: 



 alkohol a jiné závislost, 
 dluhy, 
 nemají pracovní návyky, 
 závislost na službě, 
 nedostupnost lékařů (psychiatr, psycholog atd.), 
 chybí diagnostka (co vlastně klient chce?), 
 chybí náplň volného času (člověk přímo na ulici „zabijeičas tm, že se o sebe musí postarat, 

pobytové služby jsou vyplněny nudou)
 Pracovat se nevyplat (nalezení práce znamená ztrátu dávek a tm pádem jistotu bydlení- což 

je horší pro rodiny s dětmi). Díky exekucím výše platu se dotýká výši dávek. 
 Sociální bariéry - dostat se do bytu je těžké -  „červené zónyi tj.: vyhlášená vyloučená lokalita,

kauce za podnájem, spádovost k trvalému bydlišt

Dobrá praxe: Veřejné služby – mají náplň času, režim, přivýdělek, smysl

Pobytové služby netolerují  chonické alkoholiky, ale kvartální a konzumeni jsou v pobytových 
službách. Hlídání alkoholu by mělo být  spíše bezpečnostní a individuální, ale to je možné v menším 
AD. U AD s vyším počtem lůžek je třeba alkohol více hlídat.

Rodiny s dětmi – zaznamenám větší problém u drog než alkoholu. Braní drog není tak lehko 
prokazatelné jako u alkoholu.

Senioři

Rádi by zůstali na AD do smrt. 
AD kompenzuje služby jiné (Léčebnu dlouhodbě nemocních, domov se zvláštním režimem a domov 
seniorů).
Důvody:

 Domovy pro seniory nepřijímají z důvodů naplněné kapacity.
 Lidé bez domova mají malý příjem.
 Seniorské služby mají dlouhý pořadník žadatelů.
 Lidé bez domova mají neodpracované roky a domovy pro seniory besrou lidi co mají 

důchod ne Dávky v hmotné nouzi ( i když zákon nepovoluje přihlížet k příjmům).
 Často mají  (i neprávem) v anamnéze alkohol, takže pak nejsou cílová skupina.
 Často zde vyšší komunikace alkoholu opravdu problém je.
 Soběstačnost, která jim chybí. 
 Vozíčkáři na AD a i pro umístění do služby s bariérami. 
 Inkontnence na AD jsou stgmtem a problémem pro společenské soužit
 Je těžké tyto klienty posunout a AD má v cílech klienty „někami posouvat.
 Seniorů je čím dál víc, ale služby k tomu nejsou uzpůsobené.
 Potřeba akutních krizových lůžek pro seniora i mladšího v aktuální krizi.

V Praze je plán „chráněný azylový důmi – těch se sníženou soběstačnost a těch co potřebují pomoc, 
pro lidi s mentální postžením, a psychickými problémy, plán na 3 roky, co bude dál není vyřešno.

Ostatní
Data z konference korespondují s praxí.
Pobytové služby jsou všeobecně využívány jen, když musí  a není jiná varianta.
Ve službě zpravidla se nudí.
Vzniká závislost na službě a na druhou stranu jiní využívají jen v případě ohrožení.
AD pro matky s dětmi – lepší než být na ulici, ale chtěli by do bytu (bydlet normálně).



AD pro jednotlivce se stává domem seniroů a lazaretem, klasický práce schopný a že se do roky 
„postaví na nohyi vzácnost. 

Doporučení: 

 Služba péče (DZR)
 Služba pro aktvně závislé
 Návaznost na bydlení (více sociálních bytů a práce s rodinami a jednotlivci v jejich přirozeném

prostředí)
 Zvýšení minimální mzdy oprot dávkám v hmotné nouze. 
 Pořešit systém dávek HN, podpory v nezaměstnanost
 Propojenost mezi službami, vzájemná informovanost, jednotný informační systém, kde jsou 

volná místa. 
 Kdyby azylové domy mohli obstarávat jen klienty, kteří tam opravdu patří, byla by volná 

kapacita, na druhou stranu je tlak na obložnost. 
 Oddlužení ve formě amneste – nedokážou pracovat a vědět že nic jim nezbyde.
 Naučit fnanční gramotnost. 
 Mladí, kteří mají vysoké příjmy (důchody např.) – riziko zneužit a umění s tm nakládat.
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