
   

1. Průběžná evaluační zpráva za rok 2018 

Projekt „Poradenské centrum v Brně - rozvoj kompetencí k bydlení a práce s klienty s duální 

diagnózou“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007326) 

 

Autoři: Mgr. Michaela Spurná, Mgr. Karolína Dundálková Ph.D. 

 

Do evaluace projektu bylo zařazeno 9 klientů. S pomocí užití matice soběstačnosti v různých 

oblastech života jsme v průběhu intervence sledovali proměnlivost kompetence k bydlení 

(oblast bydlení). U každého klienta došlo ke třem měřením, kterými se vyhodnocovala jejich 

životní situace, a sledovaly se významné události, které ovlivňovaly jejich možnosti 

v soběstačnosti. Jednalo se od složitých rodinných situací (úmrtí v rodině, pěstounské péče, 

těhotenství či vážných zdravotních změn) až po pracovní obtíže (ztráty zaměstnání). Tyto 

události se u jednotlivých klientů různě kombinovaly, nicméně vždy jedna byla dominantní, 

dle které bylo možné klienty rozřadit.  

Klienti se ztrátou zaměstnání (klient 1, klient 4; klient 5) v se průběhu intervence potýkali 

především s dluhy a domácími vztahy, které souvisí se sociálními sítěmi (kontakt s nejbližšími 

dle matice soběstačnosti). U klienta 1 a 5 se intervence cílila především na zvyšování 

kompetence k bydlení. U klienta 4 se bylo nutné cílit intervenci na udržení si bydlení ve 

vztahu ke komplikované životní situaci.    

U klienta 1 (Graf 1.) se možnosti s bydlením (zajištění a udržení si bydlení) v průběhu 

intervence zlepšily, a to i přesto, že situace s dluhy stagnovala (nebyly klientem dostatečně 

pod kontrolou). I situace v sociálních sítích a užívání látek, které se v průběhu intervence 

vrátily k původnímu stavu, kompetence k bydlení neovlivnily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1. Profil soběstačnosti klienta 1 v aspektech života po dobu intervence. 



   

Během intervence se zlepšila situace v domácích vztazích, ve využívání svého času a v 

pracovních možnostech, popř. v příjmu. Zlepšení soběstačnosti v podobě zajištěného příjmu, 

práce a v podobě efektivního trávení volného času došlo spolu se zajištěním si autonomního 

bydlení ke zvýšení kompetence k bydlení u tohoto klienta.  

 

Zvýšení kompetence k bydlení u klienta 5 (Graf 2.) spočívalo ve změně životní situace, která 

byla ovlivněna především jeho nelegální činností, neefektivními domácí vztahy a dluhy. Nová 

pracovní příležitost (byť v podobě příjmu z brigády aj.) souvisela se zlepšením dluhové 

situace klienta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2. Profil soběstačnosti klienta 5 v aspektech života po dobu intervence. 

Již v průběhu intervence (při druhém měření) se klientova situace s bydlením zlepšila. Při 

ukončení intervence klient vykazoval známky (dostatečné) soběstačnosti jak v bydlení, tak i 

v aspektech práva a pořádku (nelegální činnosti), domácích vztahů (navázání komunikace 

s rodinou), práce a dluhové zátěži.  

 

U klienta 4 (profil Graf 3.) byla situace jiná. U tohoto klienta se rozvíjela kompetence 

především směrem k udržení bydlení. Přestože klientovi kontrolovala dluhy třetí strana, 

vyskytovala se u něj i zátěž v podobě nestabilních sociálních sítí s blízkými osobami (např. 

kamarádi, referenční skupina) či v podobě méně efektivního využívání času a závislosti na 

látkách.  Byť situace v blízkými osobami byla u klienta v průběhu celé intervence nestabilní, 

tak se oproti tomu zlepšila jeho komunikace s rodinnými příslušníky (domácí vztahy). I 

situace s návykovými látkami a využíváním volného času se v průběhu intervence zlepšila. 

Využívání volného času souviselo s možností přivýdělku prací, která je na úrovni brigády či 

přes agenturu.  Bydlení bylo v rámci klientovy komplikované životní situace stabilizované 

v podobě nejvyšší míry soběstačnosti.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3. Profil soběstačnosti klienta 4 v aspektech života po dobu intervence. 

 

Klienti v další skupině se potýkali převážně s vážnými zdravotními komplikacemi (klient 2. 

Klient 6; klient 7; Klient 8, klient 9.). U klientů 2 a 7 bylo cílem udržet či vylepšit možnosti s 

bydlením (dostatečné soběstačnosti v bydlení) v souvislosti s jejich situací. Podobně tak bylo 

i u klientů 6 a 9, u kterých zatím neproběhlo třetí závěrečné měření. U klienta 8 vykazující 

náročnější životní situaci bylo prioritou zvyšovat kompetence k bydlení směrem k jeho 

získání.  

 

U klienta 2 lze v Grafu 4. vidět velmi proměnlivou situaci, ve které se nacházel. Vykazoval 

známky výkyvů a regresí v proběhu intervence. Tyto výkyvy a regrese byly způsobeny 

především zhoršením zdravotního stavu v průběhu intervence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4. Profil soběstačnosti klienta 2 v aspektech života po dobu intervence. 



   

Zvyšování kompetence v bydlení bylo u tohoto klienta zaměřeno na jeho udržení. Klient si za 

dobu intervence snížil negativní vliv sociálních – společenských kontaktů (např. kamarádi) a 

eliminoval užívání návykových látek na minimum s tím, že soběstačnost v bydlení se 

nesnížila. Bylo stabilizováno na úrovni adekvátního bydlení.  

 

U klienta 7 byla situace obdobná (Graf 5.). Intervence zvyšování kompetence k bydlení se 

orientovala na udržení si stávajícího adekvátního a stabilního bydlení. V průběhu intervence 

se soběstačnost v mnoha aspektech zlepšovala. K výraznému zlepšení od prvního měření 

došlo především v oblasti práce a vzdělávání, práce s dluhy a zaopatření příjmu. Podobná 

změna se v průběhu intervence projevila i v kvalitě kontaktů s blízkými osobami.  

Graf 5. Profil soběstačnosti klienta 7 v aspektech života po dobu intervence. 

 

 

 



   

Jiný profil nabídl klient 8, který v prvním měření vykázal úskalí v mnoha oblastech svého 

života (Graf 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6. Profil 

soběstačnosti klienta 8 v aspektech života po dobu intervence. 

V případě tohoto klienta byla intervence zvyšování kompetence k bydlení zaměřená 

především na získání adekvátního a stabilního bydlení. V počátku intervence klient vykazoval 

závislost na návykových látkách s tím, že byl narušen jeho finanční příjem a narušena jeho 

duševní pohoda. V průběhu intervence (druhé měření) se situace ztížila zhoršením 

zdravotního stavu, což souviselo se zvýšeným užívání návykových látek a sníženou duševní 

pohody. Do konce intervence se celkově situace zlepšila v mnoha aspektech. Nejen v užívání 

látek, ale také v získání práce, finančního zdroje a ve snižování dluhu. Kompetence k bydlení 

v průběhu celé intervence se zvyšovala s ohledem na úsilí efektivního využívání volného času 

a se zvyšováním soběstačnosti v oblasti práce, finančního příjmu a snižování dluhu.  

 

U klientů 6 a 9 došlo jen k dvěma měření (a počátku intervence a v jejím průběhu). Poslední 

třetí měření nebylo ještě realizováno. Životní situace se u obou klientů liší, nicméně u obou 

klientů se zlepšila situace v oblasti soběstačnosti v bydlení. Klient 6 (Graf 7) se potýkal 

s užíváním látek, neřízenými dluhy a sníženým fyzickým zdravím, s čímž souvisela i 

sebeobsluha (instrumentální činnosti). V průběhu intervence došlo k výraznému zlepšení 

soběstačnosti ve využívání času, pracovních aktivit a příjmu.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7. Profil soběstačnosti klienta 6 v aspektech života po dobu intervence. 

 

U klienta 9 se podařilo zvýšit soběstačnost v bydlení i přesto, že jeho životní oblasti, jako jsou 

dluhy, práce a příjem stagnovaly v nesoběstačném rozpětí. Ke zlepšení došlo i v oblasti 

kontaktů s blízkými lidmi. Jiné oblasti byly sice stabilizované, nicméně vzhledem k situaci 

negativní (užívání látek), jak je patrné z Grafu 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8. Profil soběstačnosti klienta 9 v aspektech života po dobu intervence. 

 

 



   

Poslední skupinou byla skupina klientů, kteří se v průběhu intervence vypořádávali 

především s tíživou rodinnou situací (klient 3, klient 5, klient 8, klient 9), přičemž profily 

klientů 5, 8 a 9 již byly popsány výše. Pokud hovoříme o rodinné situaci, tak se např. jednalo 

o odloučení potomků a jiné.  

Klient 3 také neměl ukončenou intervenci, tzn. poslední měření, nebylo zatím realizováno 

(Graf 9.). V počátku intervence klient vykazoval velmi slabou soběstačnost v oblasti bydlení, 

finančního příjmu a vypořádávání se s dluhy. Také oblast využívání volného času a kontakty 

s blízkými osobami byla tíživá. V průběhu intervence se zlepšila situace s příjmem a získáním 

dočasné práce. Oblasti bydlení, rodinná komunikace a dluhy se stabilizovaly. V oblasti 

návykových látek došlo k regresi. 

 

 

Graf 9. Profil soběstačnosti klienta 3 v aspektech života po dobu intervence. 

 

U všech třech klientů se čeká na třetí měření.  

Se zvyšováním kompetence k bydlení úzce souvisely ostatní sledované aspekty života. 

Z tohoto důvodu se sleduje spektrum životních událostí.  U sledovaných devíti klientů se 

příjem ukázal jako nevýznamnější oblast ve zvyšování kompetence k bydlení. Další významné 

oblasti (sestupně dle hodnoty korelace) byly participace v komunitě, trávení volného času a 

získaná práce. Podobně na tom byly i oblasti zvládnuté návykové látky či věnování se běžným 

činnostem. Např. snižování dluhů se soběstačností v bydlení souviselo spíše marginálně.  

Zbylé oblasti neměly na soběstačnost v bydlení vliv. Regresní analýza ukázala, že zvyšování 

kompetence k bydlení klientů vysvětlovaly především oblasti jako (omezené) návykové látky 

a (zvýšená) participace v komunitě (péče o blízké, sportovní aktivity, vzájemná pomoc aj.). 

Participace v komunitě byla v průběhu intervence u všech klientů stabilní či vykazovala spíše 

zlepšující tendence.   


