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MATERIÁLY
A AKCE
MPSV

SČÍTÁNÍ OSOB Z VYBRANÝCH
KATEGORIÍ KLASIFIKACE ETHOS
Problematika bezdomovství je v České republice tématem,
kterému je věnována značná pozornost. Existuje řada
kvalitních studií o bezdomovectví v České republice, které se
tímto fenoménem zabývají z různých úhlů pohledu, avšak pro
lepší orientaci je potřeba se systematicky zaměřit na zjišťování
toho, kolik osob bez domova na území České republiky žije.
V roce 2019 bylo proto Výzkumným
ústavem práce a sociálních věcí
(VÚPSV) realizováno doposud
nejkomplexnější plošné sčítání osob
bez domova na území ČR (celkem
se zapojilo 403 obcí) ve vybraných
kategoriích mezinárodní typologie
ETHOS. Tento výzkum byl zaměřený
především na osoby přespávající
venku, což je dle předchozích analýz
nejpočetnější skupina osob bez
domova. Dále byly do sčítání
zahrnuty osoby přespávající
v nízkoprahových noclehárnách,
osoby ubytované v azylových
domech, v domech na půl cesty
a v obecních nekomerčních
ubytovnách, osoby bez domova
umístěné ve zdravotnických
zařízeních a osoby bez domova
ve věznicích.
Sledovat vývoj bezdomovectví je
však možné pouze tehdy, pokud jsou
údaje sbírány opakovaně a ve všech
kategoriích. Proto se Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR rozhodlo
realizovat další výzkum s názvem
„Sčítání osob ve vybraných
kategoriích klasifikace ETHOS II“,
který je realizován v období leden–
červenec 2022. Jeho cílem je zjistit
počty (či kvalifikované odhady) osob
v bytové nouzi z vybraných
podskupin u kategorií osob bez
domova, v nevyhovujícím bydlení
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a v nejistém bydlení.
Do tohoto zjišťování tedy budou
zahrnuty další osoby bez domova
či osoby žijící v nevyhovujícím nebo
nejistém bydlení, které nebyly
sečteny v roce 2019. Realizace
výzkumu bude rozdělena do tří částí,
každá z nich má vymezená svá
specifika a požadavky. Všechny tři
části výzkumu budou realizovány ve
vzájemné návaznosti v období od
ledna do května 2022, následně bude
provedena analýza a zpracování
získaných dat. Výsledky budou ve
X
finální podobě předány MPSV na
konci července 2022.
V rámci tohoto výzkumu, který je
realizován firmou SocioFactor s. r. o.,
bude navázána spolupráce s dalšími
subjekty, a to jak státními, tak
i nestátními (např. krajští
metodici/metodičky, sociální
pracovníci/pracovnice obcí,
pracovníci/pracovnice neziskových
organizací a další). Jejich zapojení
přispěje k úspěšnému sesbírání
všech potřebných dat a následnému
vyhodnocení.
O výsledcích sčítání se dozvíte
v dalším čísle Zpravodaje
sociálního bydlení, na webu
projektu socialnibydleni.mpsv.cz
nebo na FB stránce projektu
„Sociální bydlení v ČR“.
Za SocioFactor zpracovala
Petra Šobáňová.

X
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WEBINÁŘE
Webináře můžete sledovat na našem
YouTube kanálu.
Dosud jsme pro Vás společně s Platformou pro sociální
bydlení připravili webináře na tato témata:
•

Case management v HF

•

Dávky na bydlení I

•

Dávky na bydlení II

•

Dokumenty a individuální plánování
v HF

•

•

Párování sociálních pracovníků
a klientů

•

Péče o tým (vedení porad, atd.)

•

Peer práce v sociálních službách

•

"Druhé šance" (Co když klient
potřebuje nový byt?)

Podpora mladých lidí opouštějících
náhradní péči

•

Podpora za časů COVID

•

Domácí násilí

•

•

Duální diagnózy

Práce s lidmi se závislostí na
alkoholu

•

Evaluace - A (klienti v SB)

•

•

Evaluace - C (systémy SB v obcích)

Práce s lidmi, kteří užívají
psychoaktivní látky

•

Exekuce a chudoba

•

Práce s osamělostí

•

HF a podpora lidí s duševním
onemocněním

•

Práce se zadluženým klientem
napříč sociálními službami

•

Hranice práce a prevence vyhoření

•

Principy HF + jak principy dodržovat
při COVID

•

Jak ušetřit s klientem?

•

Protikrizové plánování

•

Kontraktování s klientem

•

•

Krizová intervence v HF

Případové, interaktivní případové
a rodinné konference

•

Krizové fondy

•

Sousedské vztahy

•

Motivační rozhovory

•

•

Nábytkové banky

Spolupráce se soukromými majiteli
bytů

•

Nástroje podporovaného
rozhodování, jejich využití jako
alternativ k omezení svéprávnosti

•

Trojdohoda mezi klientem, službou
a majitelem bytu

•

Zabydlování rodin

•

Zabydlování za časů COVID

•

Závislost klienta na sociálních
službách

•

Otevřený dialog – intervize

•

Otevřený dialog – teorie a praxe
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Kontaktní centrum sociálního bydlení:
E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz
Telefon: +420 778 455 761
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