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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 80 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 (80 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 (80 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, 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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Plnění kvantitativních indikátorů  

 

Za dobu trvání projektu bude podpořeno 80 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 80 90 62* (152)  

- z toho s nebagatelní podporou 25 3 7 (10)  
* V roce 2019 čerpalo podporu 89 klientů, z toho ale jedinečných, nových, bylo 62.  

 

Čísla v závorce udávají kumulativní počet za celou dobu trvání projektu – v rovině bagatelní 

podpory bylo požadovaný počet již téměř dvakrát překročen, počty klientů s nebagatelní 

podporou přibývají velmi pomalu a je otázkou, zda se jej podaří do konce projektu naplnit.  
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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 úvazku. 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 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 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 

klienty jsou v příloze (č.1/2018), zde pro rychlý přehled o celém souboru uvádím průměrné 

hodnoty ze všech měření.   
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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.   

 

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, 

1

2

3

4

5

PRŮMĚR VŠECH 2018 (3 MĚŘENÍ)
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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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 

 

Matice soubor 

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 měřenými za rok 2019 v projektu Pasáž 

 

 

1
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4

5

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 měřenými, 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.  

1

2

3

4

5

PRŮMĚR VŠECH 2018+2019
1.měření 2.měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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Souhrn: 

Umísťování klientů na volný trh s bydlením je momentálně krajně obtížné (vysoké ceny 

nájmů, převis poptávky nad nabídkou, takže specifické cíle, formulované především ve 

vztahu k tržnímu bydlení, musí být dosahovány alternativně (ubytovny, projekt Housing 

first). 

 

Zaznamenané posuny v soběstačnosti ukazují, že projekt je pro ty, kdo se v něm delší dobu 

udrží, velmi přínosný. Pro tuto CS typicky se ale u části klientů vyskytují relapsy 

s navazujícím vypadnutí ze služby – u části s návratem později. Tomu odpovídá i červená 

křivka v grafu, která reprezentuje právě toto přechodné zhoršení, později opět vyrovnané 

opětovným zapojením a zlepšením situace.    

 

Kvantitativní ukazatele v rovině bagatelní podpory vysoce překročili stanovenou kvótu,  

kvóty pro nebagatelní podporu by mělo být dosaženo v následujícím období.   
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1/2019: Matice soběstačnosti pro jednotlivé klienty  
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Příloha č. 1/2019: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1

2

3

4

5

KLIENT Č .11
1. měření 2.měření 3.měření

5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT Č .12
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT Č .13
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT Č .14
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT Č .15
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT Č .16
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný



      
 

21 
 

 
 

 
 

 

1

2

3

4

5

KLIENT Č .17
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT Č.18
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný


