
Konference o lidech bez domova 31.5.2018 – Magistrát Hlavního města Prahy

Workshop - Aplikace výsledků výzkumu v rámci 
praxe   terénních programů (Aleš Strnad Dis.)  

1) Které výsledky studie Vás překvapily?
a) mladí:

– Snížená adaptabilita – projevuje se ve vztazích i v práci
– Absence kompetencí vs. starší věkové skupiny, kteří kompetence mají
– Rychlejší adaptace k přežívání k podmínkám  na ulici oproti ostatním skupinám
– Chroničtí útěkáři –  chybí jim vztahová vazba
– Dluhy vyšší než u starších
– Vyšší zastoupení žen oproti jiným skupinám – až 1 třetina mladých žen
– 40% na ulici mezi 18. a 19. rokem

b) střední věk
– nízké vzdělání (základní vzdělání, vyučení)
– alkohol je problémem u 60%
– Dluhy – nesplatitelná úroveň
– Polovina ze vzorku jsou svobodní
– 34,5% jsou chronicky nemocní

c) senioři
– Praha: větší procento v ubytovnách či mimo oficiální instituce
– Otrokovice: vyšší % v AD
– Strach z osamocení a že zemřu beze jména
– Zvýšené množství % abusu alkoholu 
– 64% seniorů bez domova má nižší příjem než 5 000 Kč

2) Jak nastavit služby pro jednotlivé věkové skupiny?
a) mladí

– Psychiatr, zdravotní sestra, terapeut, psychiatrická sestra - součástí terénního programu
– Rozvoj socioterapie – volnočasosvých aktivit jako motivační činost
– Dostupné nízkonákladové a podporované bydlení
– Terénní pracovník v rámci NDC – propojení práce s mladými
– peer pracovník primární prevence – osoba se zkušenostmi

b) střední věk
– Zařízení pro alkoholiky – duální poruchy, pro chronicky nemocné, bezbariérová ubytovací zařízení, DZR
– Dostupné zaměstnání přizpůsobené cílové skupině 
– Dostupné nízkonákladové bydlení ¨¨ostupná zdravotní péče a psychiatrická péče

c) senioři
– zařízení pro nízkopříjmové seniory
–  DZR dostupná zdravotní a psychiatrická péče
– Socioterapie – jako aktivizační činnost

3) Jak vnímáte důležitost spolupráce mezi všemi aktéry poskytující služby této cílové skupině ve Vašem 
regionu?
a) Co funguje:

– spolupráce s kurátory
– Pardubice – spolupráce s asistenty prevence kriminality, spolupráce s lékařem pro lidi bez domova

b) Co nefunguje:



– spolupráce s Úřadem práce
– LPS
– Absence psychiatrické, psychologické a lékařské péče
– Stravenky (poukázky) vyplácené v rámci příspěvku na živobytí 
– Dostatečná nabídka pracovních míst specificky pro lidi bez domova 
– Chybí pracovník na podporu pracovníka na Veřejně prospěšných prací
– Nedostatečná nabídka v rámci sociálního podnikání
– Vadí místní příslušnost  vy rámci trvalého bydliště– úřady, nemocnice

c) Které služby chybí v     systému?  
– Zlín: AD pro ženy
– AD pro rodiny s dětmi
– AD pro páry
– Ubytování klientů se zvířaty
– Nízká kapacita obecních bytů
– Neexistence zdravotně sociálních služeb ve službách sociální prevence
– Spolupráce na řešení problematiky bezdomovectví musí být koncipována napříč resorty!!!
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