
     
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná evaluační zpráva  

(2018-2019-2020) 
 
 

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 

 
Realizátor: Společnost Podané ruce o.p.s. 

 
 
 

Mgr. Jiří Brenza 
 

 
  



     
 

2 
 

 
Popis projektu ......................................................................................................................................... 3 

Metodologie evaluace ............................................................................................................................ 5 

Východiska a cíle projektu ...................................................................................................................... 6 

Projektové aktivity a jejich průběh ve sledovaném období .................................................................. 7 

Rok 2018 .............................................................................................................................................. 7 

Rok 2019 .............................................................................................................................................. 8 

Rok 2020 ............................................................................................................................................ 10 

Plnění kvantitativních indikátorů ......................................................................................................... 13 

Komentář k průběhu projektu ve vztahu k výzkumným otázkám ...................................................... 14 

Za rok 2018 ........................................................................................................................................ 14 

Za rok 2019 ........................................................................................................................................ 17 

Za rok 2020 ........................................................................................................................................ 19 

Souhrn (celkové hodnocení projektu) .................................................................................................. 24 

Seznam příloh ....................................................................................................................................... 29 

 

  



     
 

3 
 

Popis projektu 

 

Evaluátor: 

Mgr. Jiří Brenza 

jbrenza@seznam.cz 

 

Identifikace projektu 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007326 
Identifikace žádosti (Hash):  f3lqJP 
Zkrácený název projektu:  Pasáž 
 
Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na pomoc cílové skupině osob starších 15 let, kteří se v důsledku 

dlouhodobé drogové závislosti a chronického duševního onemocnění (viz níže) dostali do 

obtížné životní situace (mimo jiné bytové nouze), jsou sociálně vyloučeni nebo jim hrozí 

sociální vyloučení a mají zájem na jejím řešení a žijí v Brně. Součástí projektu je tedy rozšíření 

registrované sociální služby odborného sociálního poradenství pro dlouhodobě drogově 

závislé a rozvoj kompetencí cílové skupiny k bydlení. 

 

Délka trvání projektu: 

1.1.2018 – 31.12.2020 

 

Cíle projektu (+kvantitativní indikátory):  

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence CS k samostatnému bydlení, což 

z dlouhodobého hlediska přispěje k znovuzačlenění se CS do společnosti a na trh práce, tj. do 

31.12.2020 projekt podpoří celkem 135 osob (u 25 z nich bude překročena úroveň tzv. 

bagatelní podpory, tedy bude s nimi pracováno celkově více než 40 hodin) z CS k překonání 

problémů spojených s bydlením prostřednictvím poskytnuté pomoci a poradenství. 

 

Specifické cíle: 

1) zvýšit motivaci klientů k opětovnému hledání bydlení a dopomoci jim k uplatňování jejich 

práv a nároků a získání znalostí o fungování trhu s bydlením (135 účastníků) 

 

2) nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro správu bytu, zachování dobrých 

sousedských vztahů a dlouhodobého udržení bydlení (25 účastníků). 

 

3) posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky trhu práce a finanční a 

právní rizika (135 účastníků)  

 

 

mailto:jbrenza@seznam.cz
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Typy aktivit: 

Sociální práce s klientem zaměřená na zvýšení motivace a podporu k opětovnému hledání a 

udržení bydlení. 
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Metodologie evaluace 

 

Design evaluace 

Longitudinální neexperimentální design, kombinující kvantitativní a kvalitativní metody.  

 

Metody: 

Matice soběstačnosti, administrované ideálně 3x („vstupní“, „průběžná“, „výstupní“)  

 

Vyhodnocení individuálních plánů 

Monitorovací listy 

Záznam počtu kontaktů/intervencí 

 

Doplňkově: Case studies (ilustrativní drobné kazuistiky) 

 

Výzkumné otázky 

1/ Byly naplněny stanovené kvantitativní indikátory?  

2/ Byly stanovené kvalitativní cíle naplněny? 

3/ Byly jednotlivé aktivity naplánovány a provedeny vhodně, účelně? 

(detailněji viz evaluační plán) 
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Východiska a cíle projektu 

 

Poradenské centrum Pasáž se věnuje lidem, kteří brali nebo berou problémově drogy a 

současně mají diagnostikované nějaké vážné či chronické duševní onemocnění.  

 

Služba navazuje na aktivity v „první linii“ (terénní služby, nízkoprahové zařízení) – klienti již 

více motivovaní, resp. mají po (případném, ne vždy ale nutném) kontaktu s pracovníky oné 

„první linie“ větší povědomí o své zakázce, tedy v čem spočívá jejich problém a co by chtěli 

změnit (typicky nejčastěji práce, bydlení, dluhy, problémy se zdravím, špatné vztahy 

s okolím, s rodinou, např. odebrali jim děti atp.)  

 

Poradenské centrum je již v Brně etablované, v rámci projektu dochází k navýšení kapacit 

služby směrem nikoliv primárně ke zvýšení počtu klientů, ale k větší časové dotaci a intenzitě 

práce s každým klientem.  

 

Intenzivnější práce s klientskou zakázkou bude zaměřena na oblast získání a udržení bydlení 

a oblast získání a udržení zaměstnání, včetně případného ošetření dluhové problematiky. 
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Projektové aktivity a jejich průběh ve sledovaném období   

 

Rok 2018 

 

Aktivity se zaměřovali na definované klíčové oblasti (získání bydlení, udržení bydlení a oblast 

zaměstnání, včetně související agendy správy vlastních dluhů).  

 

Možnosti zapojení se klientů do komerčního trhu s bydlením byla pracovníky vyhodnocena 

jako silně limitovaná, a to kvůli jeho proměně v několika málo posledních letech. Ve velkých 

městech postupně rostou ceny bytů i nájmů a začíná být problém na ně dosáhnout i pro 

některé nízkopříjmovější rodiny z nižší střední třídy. 

 

Pracovníci služby na to reagovali zaměřením se na agendu ubytoven – ve sledovaném období 

byl vytvořen seznam ubytoven, který mají klienti k dispozici. Bohužel i v této oblasti 

docházelo ve sledovaném období k omezování kapacit a zavírání některých zařízení. Celková 

situace v oblasti krizového či azylového bydlení je poddimenzovaná dlouhodobě.  

 

Je další cílové oblast byla dodatečně přidána ještě oblast dostupnosti zdravotní péče.   

 

Celkový počet výkonů v roce 2018 ukazuje tabulka níže. 

 

Tabulka: Počet klientů a výkonů ve sledovaném roce 

 2018 2019 2020 
Počet kontaktů (celkový počet osobních 
setkání a telefonických a emailových 
intervencí) 

1113  
 

Motivační rozhovory 218   
Nácvik sebeprezentace 252   
- z toho intenzivně  5   
Prohlídky bytů 0   
Získané byty 4*   
Trénink údržby domácnosti 0   
Dluhové poradenství 
- počet výkonů 

118   

Dluhové poradenství 
- počet klientů 

20   

* 2 v obecním bytě, 1 v podporovaném bydlení Housing first, 1 na ubytovně  

 

Síťování a navazování spolupráce proběhlo s těmito partnerskými organizacemi a 

institucemi: Chovánek, Klokánek, porodnice, PN Černovice, OSPOD. Sdružení Práh,  Ratolest, 

IQ Roma servis kariérní centrum, Charita či Služba Celsus.  
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Rok 2019  

Ve sledovaném období došlo k přestěhování zařízení na novou adresu – aktivní klienti byli 

informování s předstihem a bez problémů přešli na nové působiště, pracovníci samozřejmě 

nadále o přesunu informují, aby se zvýšilo povědomí o nové adrese služby mezi širší cílovou 

skupinou. 

 

Vývoj na komerčním trhu s nájemním bydlením (výrazný nárůst cen, zvyšující se kauce, 

zpřísňující se požadavky na nájemníky, převis poptávky nad nabídkou) v podstatě 

znemožňuje zapojení klientů služby. V oblasti práce s bydlením se tedy pracovníci zaměřují 

na zamezení bezdomovectví a nalezení a udržení místa na ubytovnách.  

 

Z hlediska agendy sociálního bydlení a správy městských bytů v Brně se pracovníci v 

monitorovacím období (konkrétně 3. září 2019) zúčastnili zasedání městského zastupitelstva. 

Byly zde projednávány podmínky zabydlovacích projektů (např. Housing first a další)  - 

z jednání bohužel vyplynulo, že do budoucna se s významnějším navýšením počtu těchto 

bytů nepočítá a navíc se  zpřísňují podmínky pro zařazení do těchto projektů. To bude mít 

pravděpodobně za následek to, že klienti Poradenského centra nejspíš nebudou mít šanci na 

tyto byty dosáhnout.   

 

Počet klientů a výkonů přehledně zachycuje následující tabulka:  

 

Tabulka: Počet klientů a výkonů ve sledovaném období 

 2018 2019 2020 
Počet kontaktů (celkový počet 
osobních setkání a telefonických a 
emailových intervencí) 

1113 901 
 

Motivační rozhovory 218 151  
Nácvik sebeprezentace 26 23  
- z toho intenzivně  5 6  
Prohlídky bytů 0 1  
Získané byty 4* 2**  
Trénink údržby domácnosti 0 1  
Dluhové poradenství (počet 
výkonů) 

118 116 
 

- počet klientů 20 13  
    
Peer pracovník - výkony NR 403  
- počet klientů NR 35  
- z toho intenzivně NR 16  
* 2 v obecním bytě, 1 v podporovaném bydlení Housing first, 1 na ubytovně  

** 1 klient v rámci chráněného bydlení pro lidi s duální diagnózou, 1 klient na ubytovně 
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Koncem minulého roku byla na půl úvazku zaměstnána nová peer-pracovnice, která se po 

zaučení začala věnovat klientské práci (17 klientů, celkově 139 kontaktů).    

 

Pokračovalo síťování a spolupráce s dalšími organizacemi v rámci brněnského systému 

sociální péče. Významná je spolupráce se sdružením Práh- Jižní Morava, z.ú. – v oblasti 

bydlení na ubytovnách proběhlo jednání pracovních skupin.  

 

Jedná se o pracovní skupinu Duální diagnózy, které se účastní zástupci organizací Práh, 

Housing First, Renadi, doléčovací centra Podaných rukou i Lotos či Centrum poradenských 

služeb ve vězení a po výstupu. Sdíleny jsou nejnovější informace z návazných služeb, zejména 

z oblasti zaměstnávání a bydlení, které jsou následně využitelné pro klienty služby. – 

Podobně též pracovní skupina Case management, do které se zapojují zástupci Prahu, 

Charity, Agapa, Renadi, Terénních programů v Brně SPR, sociální kurátoři, pracovníci 

oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé MMB a další.  

 

V rovině institucionální jde o spolupráci s OSPOD Brno střed, OSPOD Brno sever, sociálními 

kurátory, PN Černovice, FN Bohunice, Psychiatrickou AT ordinace Brno, projektem Housing 

First, Úřadem práce Brno či Terapeutickým centrem v Brně (SPR).  
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Rok 2020 

 

Tak jako všechny oblasti života v České republice byl i tento projekt ovlivněn důsledky 

pandemie coronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19) a na ni navazujících opatření.   

 

V rámci jarní „první vlny“ bylo Poradenské centrum uzavřeno pro běžnou činnost, zachovány 

byly pouze klientské konzultace přes telefon či ICT, případně možnost krátkého informování 

či předání dokumentů „mezi dveřmi“. Významnou součástí telefonického kontaktu se stalo 

operativní informování o covidové situaci, pomáhající klientům se v nepřehledné situaci 

alespoň trochu zorientovat (mnoho sociálních služeb mělo změněný či omezený provoz, 

případně vznikaly nové služby, centra či humanitární akce):  

 

(…) a zvlášť v prvním pololetí roku, než si na tu situaci všichni trochu zvykli, tak jsme fungovali 

jako taková „ústřední informační kancelář“ (úsměv) … protože jsme docela měli přehled, co 

kde v Brně jak funguje…protože ono se to furt měnilo, my jsme k těm informacím měli přístup 

skrze mobilní aplikaci, co mají Podanky, takže sem volali a chodili… a ptali se, jak je to 

s otevíračkou na pracáku, jak funguje výdejna jídla tamhle nebo tamhle atp. Takže hodně 

kontaktů bylo tohle informování „řekněte mi, kdy, kde, co jak probíhá?“ 

 

V podzimní druhé vlně již mohli pracovníci přece jen čerpat ze zkušeností z vlny první a s 

omezeními se vyrovnat snadněji – jistým plusem karanténních opatření a uzávěr byla 

skutečnost, že při limitované možnosti aktivního trávení volného času měli někteří klienti 

více času na vyřizování dlouhodobých „restů“ (např. sehnat všechny podklady pro zmapování 

dluhů a exekucí a s pomocí sociálních pracovníků a právníka dotáhnout do zdárného konce 

návrh na oddlužení).  

 

Konzultace osobní situace v rovině užívání alkoholu, léčiv či drog a v případě zájmu 

možnostech řešení (detox, substituce metadonem, ambulantní péče psychiatra, léčebná 

komunita, dluhové poradenství (mapování dluhů, jednání s exekutory a soudy, příprava 

podkladů pro žádost o osobní insolvenci), pomoc při hledání a dojednávání práce 

(poskytnout přístup k počítači, resp. internetu, pomoc s orientací v nabídkách, pracovně-

právní poradenství), pomoc s hledáním ubytování (poučení o možnostech získání městského 

bytu, kompletování potřebných dokumentů (doložení příjmu, bezdlužnosti vůči městu, výpis 

z katastru nemovitostí, že nevlastní jiný byt), jednání s pronajímateli, doprovázení na 

prohlídky bytů, zprostředkování přístupu na virtuální prohlídku bytů či vyhledávání v nabídce 

ubytoven,  zprostředkování místa v noclehárně), v „covidové době“ též zprostředkování 

operativní potravinové pomoci, ošacení, možnost vyprání oblečení, možnost úschovy věci 

atp. 
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Počet klientů a výkonů ve třetím roce projektu přehledně sumarizuje poslední sloupec 

tabulky na následující straně:   

 

Tabulka: Počet klientů a výkonů ve sledovaném období (Projekt Pasáž) 

 2018 2019 2020 
Počet kontaktů (celkový počet 
osobních setkání a telefonických a 
emailových intervencí) 

1113 901 870 

Motivační rozhovory 218 151 92  
Nácvik sebeprezentace 26 23 9  
- z toho intenzivně  5 6 5 
Prohlídky bytů 0 1  20 
Získané byty 4* 2**  0 
Trénink údržby domácnosti 0 1  0 
Dluhové poradenství (počet 
výkonů) 

118 116  196 

- počet klientů 20 13 13  
     
Peer pracovník – výkony NR 403 224 
- počet klientů NR 35 12 
- z toho intenzivně NR 16  7 
* 2 v obecním bytě, 1 v podporovaném bydlení Housing first, 1 na ubytovně  

** 1 klient v rámci chráněného bydlení pro lidi s duální diagnózou, 1 klient na ubytovně 

 

Pokračovalo síťování a provázání služby s dalšími zařízeními Podaných rukou či dalších 

organizací. Pracovníci projektu se zapojili do činnosti pracovní skupiny Duální diagnózy, na 

níž se podílejí organizace Práh, Housing First, Renadi, Doléčovací centrum v Brně Podané 

ruce, Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu Brno Podané ruce, Doléčovací 

centrum Lotos Brno atp.  Zde byly konzultovány aktuální informace z návazných služeb, 

zejména z oblasti zaměstnávání a bydlení, využitelné pro práci s projektovými klienty.  

 

Obdobně byli součástí pracovní skupiny Case management, do níž byli zapojeni opět zástupci 

Prahu, Charity, Agapa, Renadi, Terénních programů v Brně SPR, sociální kurátoři či pracovníci 

oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé MMB.  

 

Pokračovala spolupráce s institucemi, v jejichž agendě je zastoupena i práce s cílovou 

skupinou projektu. Šlo zejména o OSPOD (Brno střed, Brno sever), sociální kurátory 

brněnských městských částí, PN Černovice, Nemocnici Bohunice, Psychiatrickou AT ordinaci 

Brno, ÚP Brno a Zlín, IQ Roma servis, TC v Brně (SPR).  

-- 

Postupně v druhém pololetí 2020 byla činnost v rámci projektu nasměřována k jeho 

pomalému uzavírání, dotahování klientů s nebagatelní podporou, která se střádala napříč 
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všemi třemi roky projektu atp. a k částečnému přepnutí režimu služby. Projektové úvazky se 

totiž nepodařilo etablovat do standardní sítě sociální péče, činnost služby tedy se začátkem 

roku 2021 musela být bohužel opět utlumena na zhruba předprojektovou úroveň, teda cca 

2,3 úvazku1 (více viz níže, souhrnné hodnocení projektu). 

 

 

 

  

                                                           
1 Před projektem bylo na činnost Poradenského centra cca 1,5 úvazku v rámci větší souhrnné služby (centrum + 
služba Přechodové byty v Brně), dnes je to 1,75 úvazku v základní síti a k tomu cca 0,5 úvazku přes Radu vlády. 
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Plnění kvantitativních indikátorů  

 

Za dobu trvání projektu bude podpořeno 135 osob, z toho 25 bude podpořeno nad rámec 

tzv. bagatelní podpory (tedy v objemu více než 40 hodin). 

 

 plán 2018 2019 2020 

Počet klientů v projektu 135 90 62* (152) 
 

35 (187) 
 

 
- z toho s nebagatelní podporou 
 

25 3 7 (10) 14 (24) 

* V roce 2019 čerpalo podporu 89 klientů, z toho ale jedinečných, v daném roce nových, bylo 62.  

 

Za celou dobu trvání projektu bylo podpořeno 187 klientů (138 % stanovené kvóty), z toho 

nebagatelní úrovně podpory bylo dosaženo u 24 klientů (96 % stanovené kvóty). Z hlediska 

celkového počtu tedy došlo k výraznému překročení, nebagatelní podpora zůstala těsně 

nesplněna. 

 

To bylo způsobeno jednak omezeními covidového roku (kvůli protipandemickým uzávěrám a 

na ně navazujícímu nízkému počtu výkonu byl úvazek peer-pracovnice ukončen již 

k 31.7.2020, další projektový úvazek byl ukončen k 30.11.2020). 

 

Dalším limitujícím faktorem bylo počáteční stanovení poměrně vysokého limitu pro určování 

nebagatelní podpory (tj. oněch 40 hodin na jednoho klienta).  

 

Pokud by nebylo covidových omezení v roce 2020 a pokud by bylo možné např. sčítat i čas 

věnovaný klientům, se kterými bylo pracováno v rozsahu desítek hodin, ale méně než 40 

(několik takových fakticky „nebagatelních“, kteří byli administrativně vykazováni jako 

„bagatelní“, v projektu skutečně bylo), zcela jistě by byl projekt v kvantitativních ukazatelích 

úspěšný 100%. Považuji proto za legitimní jej v intencích této evaluace za takový vzhledem 

k objektivním překážkám považovat.    
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Komentář k průběhu projektu ve vztahu k výzkumným otázkám 

 

Za rok 2018 

 

Centrum funguje již déle, ale dřív mělo jen 1,5 úvazku2. V rámci projektu došlo k jejich 

navýšení. To umožnilo:  

 

1. intenzivnější, smysluplnější práci s jednotlivými klienty (v indikovaných případech až 

do pozitivního „extrému“ v podobě individuálního case-managementu)  

2. nabídnout službu více klientům (aktivněji síťovat, vyhledávat klienty) 

3. nabídnout zaměstnancům alespoň trochu solidní podmínky pro jejich náročnou práci 

(tedy takovou, která nepřetěžuje a která se dá v daném čase dělat smysluplným 

způsobem) 

 

Kapacita tohoto projektu? Než začal, tak na tom centru bylo cca 1,5 úvazku. To nešlo zvládat. 

Teď je to stav, na který jsme se dostali, který je podle mě udržitelný… Aby byl prostor i pro 

profesní rozvoj pracovníků, mohli taky alespoň někdy jet na dovolenou atp.… (citace)  

 

Předchozí kapacita (1,5 úvazku) je z dlouhodobého hlediska neudržitelná – řeší se jen 

primární nejpalčivější problémy v rámci klientské zakázky, na proaktivní a komplexní přístup 

je jen minimální prostor.  

 

Počet potenciálních klientů, resp. širší cílové skupiny (problémoví uživatelé drog) zůstává 

zhruba stejný – základní rozdíl je v možnostech a v přínosech pro jednotlivé klienty.  

 

Posuny v kvalitě života byly měřeni prostřednicím Matice soběstačnosti. Ty byly 

administrovány 10 lidem – 7 mužům a 3 ženám. V sedmi případech máme k dispozici tři 

měření, ve zbývajících třech jen dvě. Průměrné hodnoty za celý soubor v rámci sledovaného 

období zachycuje následující graf (viz níže).  

 

Na grafu jsou znázorněna tři měření/administrování Matic soběstačnosti – hodnoty prvního, 

kontextuálního měření znázorňuje modrá křivka, druhé s odstupem týdnů či měsíců červená 

a třetí – opět s časovým odstupem – křivka zelená.  Na svislé ose jsou vyneseny hodnoty 

soběstačnosti od „1- nesoběstačný“, po „5-zcela soběstačný“ v dané oblasti. Tedy čím je bod 

výše, tím větší soběstačnost klienta v dané oblasti reprezentuje, tedy čím je výš celá křivka 

jednotlivého měření, tím je celkové situace v době měření klienta lepší. Grafy pro jednotlivé 

                                                           
2 Poradenské centrum Pasáž tvořili v době před projektem jeden celek spolu s další službou (Přechodové byty 
v Brně). Počty úvazků v rámci tohoto celku se jednak čase mírně proměňovaly, jednak byly obě služby chápány 
jako celek. Zde míněno tak, že průměrně šlo právě o asi 1,5 úvazku na činnost, kterou dnes vykonává 
samostatné centrum. 
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klienty jsou v příloze (č.1/2018), zde pro rychlý přehled o celém souboru uvádím průměrné 

hodnoty ze všech měření.   

 

 

 

 
Graf: Průměr ze všech měření u celého souboru v roce 2018 

 

Průměrně hodnoty, které charakterizují celý soubor, ukazují zlepšení ve všech oblastech (11) 

kromě duševního i fyzického zdraví a běžných činností. Zhoršené oblasti jsou podloženy 

atypickým případem v souboru – jde o klienta, u kterého došlo k nenadálému prudkému 

zhoršení zdraví (praskla mu aorta), s extrémním poklesem hodnot v předmětných oblastech.  

 

Ze sledovaného souboru došlo u 7 klientů ke zlepšení jejich situace, z toho ve 4 případech šlo 

o výrazný souhrnný posun o více než šest stupňů. Ke zhoršení situace oproti vstupnímu stavu 

došlo u tří klientů – u dvou k mírnému, v jednom případě k vážnému (klient č.2).  

 

Zaznamenaná zlepšení, především ta výraznější, se týkala především oblastí bydlení (nový 

podnájem, udržení bydlení v projektu Housing first, přestěhování se do kvalitnější bydlení u 

známých atp.) a postupného narovnávání vztahů. 

 

Většina klientů bohužel nedosáhne na komerční nájem (převažuje poptávka nad nabídkou, 

rostou ceny, zvyšují se kauce) a jejich stabilizace je podložena mnohem častěji novým 

bydlením na ubytovně nebo u příbuzných či přátel.   
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PRŮMĚR VŠECH 2018 (3 MĚŘENÍ)
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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Matice soběstačnosti nám dávají především základní rámec, umožňují rámcové, hrubé 

zachycení klientovi situace. Obtížněji postihnutelné –- a přitom mimořádně podstatné 

z hlediska kvality života daného člověka – jsou psychologické faktory, tedy subjektivní 

vnímání relevance a váhy v různých posuzovaných oblastech.  Typicky významné jsou vztahy, 

což je zároveň oblast, kde může být pomoc a facilitace ze strany pracovníků významným 

faktorem (podpora a pocit akceptace– zvláště pokud může být díky projektu intenzivní – 

může vést ke zvýšení sebevědomí, sebepřijetí a tím i navýšení kompetencí samostatně 

vztahové problémy řešit). 

 

Pak je tam – ohledně té efektivity – ještě jedna oblast…že se bavíme o lidech, kteří byli 

dlouhodobě zvyklý brát (drogy) a nic neřešit… A s nama ty věci řešit začnou, že se začnou věci 

hejbat ...byť třeba minimálně… On je problém, že oni kolem sebe nemají tu běžnou sociální síť, 

jako běžní lidi… Já, když mám problém, tak to řeším s mamkou nebo s kamarádkou… to oni 

nemají… Takže tam pak taky vidím ten posun v tom, že oni to začnou vidět v nás. …My je 

samozřejmě podporujeme v tom, aby si to vybudovali i mimo službu… Ale už to, že ten člověk 

se má na koho obrátit… ví, za kým přijít a kdy… a co tam řešit může a že mu bude věnována 

pozornost… A i když kolikrát to nejde nikam posunout, protože třeba ty dluhy jsou prostě příliš 

velky, tak tohle vědomí je přínos… 

 

Tyto kvalitativní aspekty jsou vedle kvantitativního zlepšení v rámci Matic soběstačnosti 

nesporným přínosem projektu.   
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Za rok 2019 

 

Vyplněné Matice soběstačnosti k dispozici celkově od 8 klientů (5 mužů, 3 ženy) – z toho 5 se 

třemi měřeními, 3 se dvěma měřeními. Průměrné hodnoty za celý soubor v rámci 

sledovaného období (rok 2019) a za celou dobu trvání projektu (2018 + 2019) zachycují 

následující grafy (viz níže).  

 

Na grafu jsou opět znázorněna tři měření/administrování Matic soběstačnosti – hodnoty 

prvního, kontextuálního měření znázorňuje modrá křivka, druhé s odstupem týdnů či měsíců 

červená a třetí – opět s časovým odstupem – křivka zelená.  Na svislé ose jsou vyneseny 

hodnoty soběstačnosti od „1- nesoběstačný“, po „5-zcela soběstačný“ v dané oblasti. Tedy 

čím je bod výše, tím větší soběstačnost klienta v dané oblasti reprezentuje, tedy čím je výš 

celá křivka jednotlivého měření, tím je celkové situace v době měření klienta lepší. Grafy pro 

jednotlivé klienty jsou v příloze (č.1/2019).  

 

 

 
Graf: Průměr hodnot u všech klientů se třemi měřeními za rok 2019 v projektu Pasáž 
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PRŮMĚR VŠECH 2019 (3 MĚŘENÍ)
1.měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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Graf: Průměr hodnot u všech klientů se dvěma nebo třemi měřeními, za celé sledované období (2018-

2019) v projektu Pasáž 

 

 

V deseti (2019), resp. v jedenácti (2018 + 2019) ze čtrnácti sledovaných oblastí došlo ke 

zlepšení situace – zhoršení zbývajících jde v průměrném grafu na vrub dvěma extrémním 

případům (loňský případ muže, kterému praskla aorta (klient č.2), letošní případ klienta č.12 

s těžkým relapsem).  

 

Na vrub dílčím relapsům v průběhu spolupráce jde i fakt, že druhé měření vykazuje 

v souboru nižší hodnoty než to původní. Nejde samozřejmě o vliv působení pracovníků, ale o 

multifaktoriální povahu závislosti či problematického užívání alkoholu či nelegálních drog. 

Působení pracovníků je zde jen jedna část, která se musí potkat i s dalšími příznivými 

psychologickými a sociálními okolnostmi. 

 

Ze sledovaného souboru 8 klientů se soběstačnost tří osob zhoršila (z toho dvakrát mírně, v 

jednom již zmiňovaném extrémním případě velmi výrazně, v součtu o 27 stupňů), zbylých 5 

klientů se zlepšilo, z toho 4 velmi výrazně (tedy o šest a více stupňů ve více oblastech).   

 

Tam, kde došlo k pozitivnímu posunu, má podobu nalezení nové práce (chráněné dílna 

Myjomi, pracovní trh), bydlení (ubytovna, umístění v programu Housing first, návrat domů 

k rodičům po urovnání vztahů, komerční pronájem) a ukončení či omezení užívání drog.   
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PRŮMĚR VŠECH 2018+2019
1.měření 2.měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný



     
 

19 
 

Za rok 2020  

 

Protipandemická opatření měla samozřejmě v průběhu roku velký vliv na pracovní trh. 

Někteří klienti kvůli nim přišli o práci, snížila se nabídka příležitostných brigád a komplikací 

pro některé z nich bylo zavedení bezkontaktního vyplácení peněz u pracovních agentur, což 

u klientů s obstaveným účtem představuje problém. I když byli klienti obecně motivováni, 

aby nepracovali načerno (protože to poškozuje jednak je samotné do budoucna a 

sekundárně samozřejmě i stát), někdy to byla klientova jediná (minimálně v počátcích 

spolupráce) reálná možnost, jak získat peníze na stabilizování svojí situace v oblasti bydlení 

(nájem, kauce atp.), což může představovat první stupeň znovuzařazení se do společnosti a 

může to mít přínos pro klienta i jeho okolí (děti, partneři). 

 

Služba pomáhala klientům zorientovat se v nabídce Úřadu práce nebo v nabídce 

specializovaných pracovních portálů. Část klientů našla práci přímo na běžném pracovním 

trhu, v indikovaných případech pak v kariérním centru IQ Roma nebo v chráněné dílně 

Myjomi.  

 

Klíčovým předpokladem dlouhodobějšího udržení zaměstnání se v mnoha případech ukázalo 

uspokojivé bydlení. Jakou mělo takové bydlení podobu vycházelo z parametrů konkrétní 

životní situace jednotlivých klientů. Protože dosáhnout při dnešních cenách na komerční 

nájemní bydlení je mimořádně obtížné, měla práce s klienty podobu podpory při předkládání 

žádosti o městské byty nebo programu Housing First, případně pomoci se sháněním bydlení 

na ubytovnách. Ty se samozřejmě liší svojí kvalitou. Proto se pracovníci služby snažili 

klientům, kteří byli motivováni chodit do práce, pomoci dosáhnout na místo v ubytovnách 

převážně pro pracující (ubytovny s převahou nezaměstnaných mohou být – hlukem, 

atmosférou, vyšším rizikem konfliktních situací atp. – pro tento typ klientů demotivující).  -

V krizových situacích pak s pomocí a umístěním alespoň na noclehárně, někdy třeba 

zprostředkovat jednání s posledním pronajímatelem, zda by nenechal ještě několik dní ve 

stávajícím ubytování, než se klientovi ve spolupráci se sociálním pracovníkem podaří najít 

nějakou náhradu. – Pro menší část klientů mělo bydlení podobu zahradní chatky nebo místa 

ve zchátralém domě (s tichým souhlasem majitele). I takové nenáročné, podstandardní 

bydlení někdy představuje základní jistotu a – při sdílení s více lidmi, se kterými mají dobrý 

vztah – bazální bezpečí na nezbytně nutnou dobu, než se podaří posunout se do 

perspektivnějšího bydlení.  

 

Klienti službu využili i při jednání s úřady, např. konzultací a případně i doprovodem při 

vyřízení invalidního důchodu, vystavení nových dokladů (což je někdy velmi obtížné a 

vyžaduje to opakované „kolečko“ po úřadech ohledně potvrzení identity, získání případné 

mimořádné dávky na zaplacení správního poplatku pro expresní vyřízení OP – ten je 

nezbytný např. pro uzavření pracovní smlouvy atp.), potravinářského průkazu atp. Služba 
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spolupracovala s Probační a mediační službou (spolupráce na dodržování podmínek 

podmínečného propuštění z vězení) či při jednání s Úřadem práce (asistence při domlouvání 

schůzek, ověřování úředních postupů, zjišťování informací o místní příslušnosti či úředních 

hodinách atp.). Opakovaně se stalo, že až zapojení pracovníků služby, kteří zjistili potřebné 

informace nebo ve prospěch oprávněných požadavků klienta intervenovali, došlo k navázání 

či pokračování spolupráce s ÚP. Jen pro ilustraci, že celkové zlepšení situace klienta se 

mnohdy skládá z mnoha drobných dílčích úkolů, přičemž nesplnění každého z nich může na 

dlouhou dobu přerušit či zcela zmařit úsilí klienta, se všemi navazujícími důsledky pro něj i 

jeho okolí: Například šlo o situaci, kdy ostraha odmítala klienta vpustit na Úřad práce 

s odkazem, že není – dle covidových pravidel – objednán, i když objednán byl. Teprve 

konzultace pracovníků projektu s úředníky ÚP situaci vyjasnila a ukázala, že skutečně je na 

daný termín objednán. Bez tohoto zásahu by však měl daný klient neomluvenou absenci, byl 

by sankčně vyřazen, což by mělo negativní vliv na klientovu motivaci řešit vlastní problémy. 

Podpora služba v relativně drobné záležitosti se tak podílela na tom, že v současnosti je 

klient zaměstnán a splácí svoje dluhy.       

 

Umožnění vyšší časové dotace na práci s jednotlivými klienty bylo v rámci projektu 

uplatněno i v oblasti dluhového poradenství. V některých intenzivních případech to 

představovalo až několik desítek jednání a konzultací ohledně mapování a dokládání dluhů, 

ověřování exekučních titulů u soudů, či oslovování několika různých exekutorů. Toto 

soustředěné úsilí vyústilo v dohodnutí splátkových kalendářů, v několika případech pak – 

s pomocí právníka – ve soudem schválený návrh na osobní insolvenci a finální oddlužení.  

 

V oblasti sociálních vztahů šlo o pomoc při jednáních s OSPODem v otázce pěstounství (aby 

děti mohly do stabilizace klientovi situace zůstat u zvolených příbuzných), případně jednání o 

vrácení dětí do péče některých klientek v okamžiku, kdy se už o ně budou schopné postarat 

(pomoc s doložením zlepšené životní situace a vyřízením úředních náležitostí).  Právě otázka 

péče o děti pro ně byla výrazným motivem pro snahu zlepšit svůj život a dosažené změny 

udržet.    

 

Byla poskytována podpora a psychologické poradenství v případě krizových situací, např. 

když klientce zemřel dlouholetý partner nebo v případě konfliktů, v případě psychických 

potíží (deprese, úzkosti, ataky duševních nemocí) Klienti byli navazováni do další péče, např. 

sjednána návštěva nebo výměna psychiatra a v souvislosti s řešením užívání alkoholu a drog, 

resp. závislosti byly odkazování do adiktologických služeb (detox, kontaktní centrum, 

substituční metadonový program, terapeutická komunita atp.). 

 

K zachycení vývoje situace klientů s intenzivní, nebagatelní podporou byly využity Matice 

soběstačnosti. Na grafech níže jsou znázorněna tři (případně někdy jen dvě) 

měření/administrování Matic soběstačnosti – hodnoty prvního, kontextuálního měření 
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znázorňuje modrá křivka, druhé s odstupem týdnů či měsíců červená a třetí – opět s dalším 

časovým odstupem – křivka zelená.  Na svislé ose jsou vyneseny hodnoty soběstačnosti od 

„1- nesoběstačný“, po „5-zcela soběstačný“ v dané oblasti. Tedy čím je bod výše, tím větší 

soběstačnost klienta v dané oblasti reprezentuje, tedy čím je výš celá křivka jednotlivého 

měření, tím je celkové situace v době měření klienta lepší. Grafy reprezentující vývoj 

sledovaných parametrů životní situace jednotlivých klientů jsou k nahlédnutí v příloze 

(č.1/2020).  

 

Vyplněné Matice soběstačnosti za poslední rok projektu k dispozici celkově od 7 klientů (6 

mužů, 1 žena) – z toho 2 se třemi měřeními, 5 se dvěma měřeními. Níže uvedené grafy 

ukazují průměrné hodnoty za celý soubor v rámci sledovaného období, tj. za rok 2020. První 

graf zachycuje průměry ze dvou měření, druhý ze všech dostupných měření, tedy smíšeně 

klienty se dvěma i třemi měřeními za rok 2020. Druhý graf uvádím s metodologickým 

upozorněním, že jeho statistická výpovědní hodnota je částečně limitována rozdílným 

počtem měření pro jednotlivé případy (u někoho jen dvě měření, u někoho tři).     

 

 
Graf: Průměr hodnot u všech klientů se dvěma měřeními za rok 2020 (Projekt Pasáž) 
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Graf: Průměr hodnot u všech klientů se dvěma či třemi měřeními za rok 2020 (Projekt Pasáž) 

 

V součtu došlo ve všech sledovaných oblastech (tj. na grafu průměrů) ke zlepšení situace 

klientů. To doráží celkovou situaci, v jednotlivých případech: 5 případů výrazného zlepšení (v 

součtu o více než 10 bodů), v 1 případě byl klient stabilizován jen s mírným zlepšením a 

v jednom případě došlo k výraznému zhoršení situace (relapsu) klienta (-14 bodů u klienta č. 

22). 

 

Na tomto místě je třeba čtenáře této zprávy upozornit, že nám dostupné Matice reprezentují 

jen něco, co bych nazval (svými výstupy) pozitivní klientský segment. Matice byly 

administrovány těm klientům, u kterých se dle povahy a jejich zakázky předpokládala delší 

spolupráce. U klientů, kteří nejevili zájem o intenzivnější pomoc za strany služby, resp. 

potřebovali pomoc jen s nějakou technikálií, nebyla vstupní část Matic administrována – ať 

už kvůli neochotě klienta se zapojit, nebo kvůli nejistotě, zda bude klient v kontaktu se 

službou pro navazující administraci s odstupem. Úspěchem tedy bylo, když u nebagatelních 

klientů máme k dispozici alespoň dvě měření (týká se za celou dobu projektu přes 60 % 

z nich), protože u části z nich zůstalo jen u toho vstupního měření (odstěhovali se, přešli do 

jiné služby, zrelapsovali, jejich situace se nezlepšovala tak rychle, jak si představovali a ztratili 

motivaci atp. atp.)    

 

Podrobnější analýza záznamů o klientské práci a některých Matic soběstačnosti ukazují na 

jeden z typických prvků obtížnosti práce s touto náročnou cílovou skupinou – četné výkyvy 

v rámci individuálních příběhů. Pokud jsme v první části komentáře zdůrazňovali úspěchy – je 

to jen část praxe, část situace v práci s danou CS. Další část klientů byla v době ukončení 
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PRŮMĚR VŠECH ZA 2020 (2M+3M)
1.měření 2.měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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projektu logicky zachycena v době výkyvu dolů, tedy v nějaké formě relapsu či demotivace, 

někdy klienti ze služby na různě dlouhou dobu prostě zmizí, někteří museli nastoupit do 

vězení atp.  

 

Někdo by to mohl chápat jako neúspěch. Takový přístup však vychází z idealistického, tedy 

ne příliš realistického očekávání. Problémy se vytvářely a konzervovaly velmi dlouhou dobu, 

náprava tedy také chce svůj čas. Navíc nejde samozřejmě jen o působení pracovníků služby, 

to se musí potkat především s motivací samotného klienta, která se zase může odvíjet od 

vhodné souhry příznivých a nepříznivých okolností v jeho životě. I dílčí zlepšení nebo již 

samotná zkušenost s formou a podobou nabízené sociální služby může být časem – za 

lepších konstelace okolností – zúročena ve stabilizaci klienta.  

 

To je i případ několika konkrétních klientů, u kterých např. druhá měření Matice 

soběstačnosti zachytila situaci horší, než je při vstupním měření. Teprve v delším horizontu 

(někdy třeba i více než rok, či dokonce několika let), je v rámci třetího měření zachycena 

opětovná stabilizace klienta (dlouhodobé bydlení a zaměstnání, abstinence nebo účast 

v substitučním programu, obnovení uspokojivých sociálních vztahů (zvláště s dětmi, rodiči či 

partnery), zmapovaní dluhů a jejich aktivní splácení, v některých případech úspěšně podaný 

návrh na osobní insolvenci, u klientů s menším dluhy již přímo dosažené oddlužení)  

 

Za přínos nepovažuji jen tyto „dobré konce“ (u předmětné cílové skupiny s opatrným 

dovětkem „snad jim to vydrží“), ale i dílčí stabilizaci alespoň v některé z oblastí života. Ta 

jednak přispívá ke zlepšení kvality života klientů a jejich sociálního okolí, a jednak snižuje 

náklady státu na následné řešení prohlubujících se a konzervujících se problémů.  
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Souhrn (celkové hodnocení projektu) 

 

Celkové hodnocení projektu bych rozdělil na klientskou část (tedy oblast dopadů projektu na 

životní situaci klientů) a část institucionální (tedy otázku vlivu širšího kontextu nastavení 

systému práce s CS a možného zapojení služby do standardní sítě sociální péče). 

 

Dílčí klientská práce byla úspěšná. Pokud se možnost intenzivní práce s klientem potkala 

s jeho dostatečnou motivací, dosahoval projekt významných posunů ve stabilizaci klientovy 

situace a jeho následné reintegraci do společnosti. 

 

V individuální rovině byly tyto posuny limitovány právě možnostmi klienta (míra jeho 

motivace, míra sociálních, ekonomických, dovednostních atp. zdrojů, které u něj zůstaly 

zachovány, a samozřejmě také komplexitou a mírou jeho problémů (které v extrémnějších 

případech vznikaly, kupily se a nebyly řešeny desítky let). Jejich náprava pak vyžaduje také 

velmi dlouhý čas, který může i přesahovat dobu trvání projektu (a komplikovat tím jeho 

hodnocení).  

 

Celková míra těchto posunů však byla také významně limitována širším kontextem nastavení 

systému sociální péče v Brně, resp. v České republice jako takové a samozřejmě i aktuální i 

výhledovou socio-ekonomickou kondicí a navazujícími možnostmi, opět jak města, tak celé 

země.   

 

Úspěšnost v rovině zaměstnanosti je samozřejmě mimořádně spojena s dostupností alespoň 

trochu kulturního bydlení – pracovat v oblasti zaměstnanosti s klienty, kteří žijí na ulici, je 

samozřejmě velmi obtížné a schopnost takových klientů si práce udržet je velmi limitovaná:  

 

A fakt se ukazuje, že ti klienti, když mají ten základ, teda to bydlení, tak je to úplně jiné v té 

práci s nima dál a v té motivaci chodit do práce… Jako ono je to fakt jiné, chodit do práce 

z noclehárny nebo z lavičky – jako to si nikdo z nás neumí moc představit, to jako fakt moc 

nejde!  

 

V této otázce byla činnost projektu omezena v prvé řadě situací na komerčním trhu 

s bydlením, kde – v rámci Brna – došlo za posledních 5 let k asi 25% nárustu cen nájmů. 

Bydlení tak začíná být nedostupné i pro část nižší střední třídy, tím méně pro lidi zatížené 

dluhy, s nízkými příjmy nebo historií duální diagnózy či závislosti.  

 

Obdobně obtížná je situace v rovině městských bytů, ať už těch v běžném „pořadníkovém“ 

režimu, nebo v nových re-integračních projektech sociálního bydlení typu Housing first/Rapid 

re-housing.  Zatím nedochází k navyšování počtu bytů zařazených do tohoto projektu – 

přestože poptávka, resp. potřeba výrazně převyšuje nabídku – a to s odkazem na jeho 
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vysokou finanční náročnost. Do jaké míry jde o relevantní námitku či do jaké míry hrají roli 

odmítavé postoje části politické reprezentace města či kraje v samotné filozofii „Bydlení 

především“, si netroufám v omezeném rozsahu této evaluace posuzovat. Zde pouze jako 

objektivní omezení dopadů projektu uvádím fakt, že kapacity sociálního bydlení jsou silně 

poddimenzovány – což samozřejmě není žádná specialita města Brna, ale známý 

celorepublikový problém. 

 

Na toto omezení pak ve své každodenní praxi naráželi pracovníci projektu: 

 

I sebelepší projekt na hledání bydlení… v okamžiku, kdy je tu naprostý nedostatek sociálních či 

městských bytů a ta cena na komerčním trhu je taková jako je…a ti lidi v exekucích mají 

nezabavitelnou částku necelých 8 tisíc, tak to bysme museli být supermani, abychom to nějak 

masivně vyřešili…  

 

To samozřejmě neznamená, že by pracovníci rezignovali na tuto oblast zcela. I např. 

v segmentu ubytoven existují výrazné rozdíly, takže i např. zprostředkování přesunu na 

kvalitnější, klidnější ubytovnu může podpořit schopnost klienta udržet si práci.  

 

Posuny v jednotlivých oblastech života klientů byly průběžně sledovány s využitím Matic 

soběstačnosti. Plusem této metody je možnost kvantifikovat a po té vizualizovat posuzovaný 

vývoj. Opakovaně jsem v průběžných zprávách upozorňoval na limity využití této výzkumné 

metody, které výrazně souvisejí jak s vlastnosti klientů sledované CS, tak i s povahou práce 

s nimi.  

 

Vzorek s maticemi není z čistě statistického hlediska zcela reprezentativní – to je ale 

v prostředí reálné praxe sociálních služeb přirozené – celý soubor nelze mít v reálných 

podmínkách „akademicky“ pod kontrolou. I vzhledem k obecnému principu 

„nízkoprahovosti“, který je do různé míry s většinou adiktologických služeb spjat, nemůžeme 

ovlivnit, kdo bude s vyplňováním Matic souhlasit a kdo ne, nebo to, kdo po vstupní 

administraci z projektu vypadne (např. kvůli přestěhování se jinam, odchodu do jiného typu 

léčby (terapeutická komunita) či kvůli relapsu) atp.  

  

Výkyvy v životní situaci jsou tiž pro tuto CS typické. Může se proto stát, že v některých 

případech zaznamenají Matice horší stav klienta při druhém měření (klient si uvědomil a 

začal řešit všechny své problémy, nebo jindy: klient přichází z jiné služby motivován, 

spolupracuje, ale pak zrelapsuje a při druhém měření vychází jeho stav horší. Vzhledem 

k této fluktuaci a výkyvům by bylo ideálně sledovat jednotlivé klienti po dlouhou dobu a 

zaznamenat více měření. 
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Za dobu trvání projektu máme k dispozici data ze tří měření od 15 klientů s nebagatelní 

podporou (což je něco přes 60 % z tohoto typu klientů). u kterých máme tři měření. 

Navzdory těmto přirozeným metodologickým omezením výstupy základní orientace ve vývoji 

umožňují (viz tabulka níže):   

 

 

 
Graf: Průměr hodnot u všech klientů se třemi měřeními za celou dobu trvání (Projekt Pasáž) 

 

Graf ukazuje, že ve velké většině oblastí došlo ke zlepšení situace v dlouhodobém horizontu, 

mezi prvním (modrá křivka) a třetím (zelená křivka) měřením. Zároveň ale vidíme, že 

v několika oblastech došlo ke zhoršení situace mezi prvním (modrá) a druhým měřením 

(červená). To je podložena hlavně třemi případy radikálního zhoršení situace, což silně 

ovlivňuje výsledné průměrné hodnoty.  

 

Z kvantitativního i kvalitativního hlediska bych tedy hodnotil klientskou práci v rámci 

projektu jako úspěšnou (v intencích práce s touto náročnou CS).  

  

V úvodu kapitoly jsem zmiňoval, že druhou rovinou je otázka možného zapojení do systému 

péče. Zde je třeba konstatovat, že projekt se nepodařilo „překlopit“ do standardní sítě 

sociální péče JMK:   

 

Ještě loni na začátku roku (2020) jsme tu byli 7 lidí, 3 úvazky v projektu a další standardně… A 

teď máme (pozn. leden 2021) jen 2,3 úvazku… Bohužel se nepodařilo nic překlopit…bude to 

mít vliv na to naše další fungování…Už teď třeba víme, že insolvence – o které naši klienti 

hodně stojí, protože u lidí zotavujících se ze závislosti je mají v podstatě skoro všichni – tak 

1

2

3

4

5

PRŮMĚR VŠECH SE 3M ZA PROJEKT
1.měření 2.měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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nabudeme moct dělat, resp. rozhodně ne v takové míře… Jako dovedu si představit, že 

zvládneme 1 nebo 2 insolvence ročně, ale rozhodně ne 5,6,7 … Loni jsme podali v rámci 

projektu 4 a pak několik dalších v rámci naší standardní služby… tak na to nebudeme mít 

v podstatě čas… Budeme se tady střídat tři… což už …když tu musíme být vždy dva, kvůli 

bezpečnosti, tak už jenom tohle se vystřídat je problém, skrz nějaké dovolené, nemocenské, 

školení atp.   

 

Zmiňované počty jednotek ročně mohou pro laika vypadat i tak jako nízké číslo: je třeba opět 

zdůraznit: problémy mnoha klientů z této CS jsou multifaktoriální a vznikaly dlouho, někdy i 

desítky let. Řešení pak není možné najít v průběhu roku či dvou, je to velmi dlouhodobá 

záležitost (která se ale i tak vyplatí víc, než nechat problémy dále prohlubovat, což ovlivňuje 

kvalitu života nejen daného člověka, ale i jeho užšího i širšího sociálního okolí, a to se všemi 

průvodními náklady pro komunitu i stát) 

 

Jde tedy o to, že tyto sofistikované činnosti – mapování dluhů, provázení klienta podáním 

žádosti na insolvenci, domlouvání splátkových kalendářů, doprovázení klienta na úřady nebo 

obecně podpora klienta co nejvíc v primárně přímo uvnitř služby, v rámci činnosti Centra – to 

vše jsou přínosy projektu… Bohužel ale i vlivem nejisté a nepřiznivé situace s souvislosti 

s dosavadním řešením covidové pandemie není ideální doba na začlenění služby do stávající 

sítě a proto právě tyto výrazné benefity projekty budou muset být opět utlumeny do podoby 

základního servisu a základní koordinace s dalšími partnery. Všechny výše uvedené činnosti 

totiž vyžadují intenzivní časovou dotaci na jednoho klienta:   

 

… a díky projektu se mohly rozšířit činnosti, mohlo se poskytnout pomoc mnohem většímu 

počtu klientů a mohli právě dělat ty náročný sofistikovany věci, jako jsou právě třeba ty 

návrhy na insolvence, důkladnější dluhové poradenství, nebo i ty asistence, co se týče hledání 

práce nebo bydlení – což jsou všechno aktivity který zaberou docela dost času… protože ne 

každej si to doveden představit, ale doprovázet klienta na jednání nebo s ním sestavovat 

životopis, vyhledávat na internetu nabídky a reagovat na ně… tak že to je docela dost hodin 

práce… na to tady dřív čas nebyl.. 

 

Pokud ne zcela opuštěn tak přinejmenším silně omezen bude muset být i další z přínosů, 

tedy zavedený princip „klíčového pracovníka“. Tím, že v centru bylo několik pracovníků, byla 

umožněna praxe, že každý klient má svého kmenového pracovníka, ke kterému dochází. 

Plyne z toho výhoda, že klient nemusí pokaždé vyprávět svůj příběh, stejně jako fakt, že 

navázání bližšího vztahu umožňuje výrazně intenzivnější práci s motivací klienta než při 

situaci, kdy klient jedná s tím, kdo má zrovna „službu“.  

-- 

V souhrnu: Obecně tři roky představují relativně krátkou doba na etablování služby. Navíc na 

tento typ služby nelze nahlížet izolovaně, jako by mohla stát sama o sobě. Efektivita sociální 

práce s lidmi s duální diagnózou roste s komplexností a provázaností systému péče o ně. 
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Problematika je bohužel politicky kontroverzní a ve vztahu k postojům nezanedbatelné části 

majority k CS nevděčná. 

 

Aktuální situace na komerčním trhu s nájmy a limitované možnosti umístění klientů do 

sociálního bydlení umenšují její možné dopady. Logicky pak přináší rychlejší a zřetelnější 

úspěchy v těch případech, kdy má klient kratší historii problémů a zachované alespoň 

některé oblasti života relativně stabilizované. U těžších případů lidí s hlubokými traumaty, 

vážnou a/nebo chronickou duševní poruchou či dlouhou historií pití alkoholu či užívání drog 

sice projekt také dosáhl doložitelných pozitivních posunů v situaci klienta, mnohem častěji 

než v lehčích případech však narážel na limity nastavení celého systému.  

 

Aby mohly být projekt ještě úspěšnější musela by tato omezení být redukována, k čemuž 

pravděpodobně v nejbližších letech – i vlivem negativních dopadů probíhající covidové 

pandemie – asi nebude příliš prostoru.    
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1/2020: Matice soběstačnosti pro jednotlivé klienty   

 

Příloha č. 2/2020: Ilustrativní kazuistika klientské práce (klient č.24)  
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Příloha č.1/2020: Matice soběstačnosti pro jednotlivé klienty   

 

 
 

 

1

2

3

4

5

KLIENT Č.19
1. měření 2. měření 3. měření

5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4
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KLIENT Č.20

1. měření 2. měření 3. měření
5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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KLIENT Č.21
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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KLIENT Č.22
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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KLIENT Č.23
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1
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KLIENT Č.24

1. měření 2. měření
5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný



     
 

33 
 

 
 

Pozn. Grafy pro klienty z předešlých let (2018, 2019) jsou přiloženy k průběžným evaluačním zprávám  
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KLIENT Č.25

1. měření 2. měření
5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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Příloha č.2: Ilustrativní kazuistika klientské práce (klient č.24) 

 

Klient přichází do našeho centra na doporučení své kamarádky, která je také naší klientkou. 

Je ve velmi špatném psychickém stavu, rozrušený, právě přišel o bydlení, zneužívá opiáty, 

benzodiazepiny a alkohol. Léky získává u svého psychiatra, konzumuje však několikanásobně 

větší množství, než má předepsáno. Zakouší silné abstinenční příznaky. Je bez financí, příští 

týden má nastupovat do nové práce, má však obavy, že to nezvládne.  

 

Klientovi je poskytnuta psychická podpora, hledáme pro něj možnost akutního přespání. 

Nakonec se podaří vyjednat noclehárnu. Klient nastupuje do nového zaměstnání jako číšník 

v hotelu, podaří se domluvit, že na hotelu bude moct i přespávat. Jeho situaci však náhle 

zkomplikuje nástup pandemie covid-19, klient přichází o místo a musí se odstěhovat.  

 

Znovu je s námi v intenzivnějším kontaktu. Přespává na noclehárně, má přislíbeno bydlení 

v azylovém domě Armády spásy. Necítí se být součástí bezdomovecké komunity, vadí mu 

hygienické návyky lidí, se kterými obývá společný prostor noclehárny, jejich vulgární 

vyjadřování, popíjení, nemá si s nimi co říct, z některých obyvatelů noclehárny má strach.  

Doprovázíme ho při vyřizování sociálních dávek – získává příspěvek na živobytí a doplatek na 

bydlení. Klienta motivujeme k nástupu na substituční léčbu z důvodu nadměrného užívání 

opiátů. 

 

Klient začíná substitučně užívat metadon, jeho psychický stav se stabilizuje, přestává užívat 

alkohol a snižuje množství užívaných benzodiazepinů. Přes personální agenturu se podaří 

najít práci s bydlením. Jedná se o kompletování součástek v továrně. Klient je v práci 

spokojený, naváže vztah s novou přítelkyni, se kterou bydlí na ubytovně a jsou si vzájemně 

oporou. Klient ale cítí, že práce číšníka ho naplňuje víc, proto se po uvolnění proticovidových 

omezení znovu vrací do hotelu. Nevyhovují mu však nastavené pracovní podmínky, hlavně 

špatná komunikace s nadřízenými, kteří nejsou ochotni s ním uzavřít regulérní pracovní 

smlouvu. Proto z hotelu odchází. Začíná pracovat jaké číšník v pizzerii, je spokojený, má dobrý 

plat a milé přátelské kolegy, se kterými si rozumí. Situaci však bohužel zkomplikuje další vlna 

proticovidových omezení a klient o práci znovu přichází. 

 

V současnosti klient pracuje přes personální agenturu v továrně, doufá, že se znovu otevře 

pizzerie, kde mu drží místo. Bydlí se svou partnerkou na ubytovně, mají samostatnou buňku 

s kuchyňkou a sociálním zařízením. Dochází pravidelně na metadon, už je v následné fázi 

substituční léčby, nepije ani neužívá benzodiazepiny, účast v programu mu umožňuje 

normálně fungovat, což si pochvaluje. Znovuobnovil vztahy s matkou i otcem, cítí se dobře, 

spokojeně, vyrovnaně, jen mu chybí práce v gastronomii, do které by se rád vrátil, až to 

situace dovolí.   

 


