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PozadPozadíí výzkumuvýzkumu

Výsledky výzkumnVýsledky výzkumnéého ho ššetetřřeneníí realizovanrealizovanéého mezi pracovnho mezi pracovnííky ky 
povpověřěřených obecnených obecníích ch úúřřadadůů;;
Osloveny vOsloveny vššechny obce tohoto typu v celechny obce tohoto typu v celéé ČČeskeskéé republice;republice;
Distribuce dotaznDistribuce dotaznííkkůů elektronickou poelektronickou pošštou, v ptou, v přříípadpaděě potpotřřeby poeby pošštoutou
ÚÚččast na ast na ššetetřřeneníí 114 obecn114 obecníích ch úúřřadadůů, respektive m, respektive měěstských stských ččááststíí
hlavnhlavníího mho měěsta Prahy sta Prahy -- nnáávratnost dotaznvratnost dotaznííkkůů 28 %;28 %;
NNáávratnost dotaznvratnost dotaznííkkůů limituje molimituje možžnosti zobecnnosti zobecněěnníí, nicm, nicméénněě
parametry obcparametry obcíí zahrnutých do vzorku v zahrnutých do vzorku v řřadaděě ohledohledůů odpovodpovíídaly daly 
celorepublikovým charakteristikcelorepublikovým charakteristikáám obcm obcíí tohoto typu a lze proto tohoto typu a lze proto 
ppřředpokledpokláádat, dat, žže situaci v e situaci v ČČR mohou zjiR mohou zjiššttěěnnéé výsledky odrvýsledky odráážžet et 
pompoměěrnrněě ppřřesnesněě;;
Výzkum zamVýzkum zaměřěřen primen primáárnrněě na problematiku socina problematiku sociáálnlníích sluch služžebeb
–– K rizikovK rizikovéému chovmu chováánníí odkazujodkazujíí pouze npouze něěkterkteréé ototáázky (viz dzky (viz dáále);le);
–– Výsledky pokrývajVýsledky pokrývajíí pouze npouze něěkterkteréé aspekty spadajaspekty spadajííccíí do problematiky do problematiky 

rizikovrizikovéého chovho chováánníí..



SledovanSledovanéé okruhy otokruhy otáázek a oblasti, zek a oblasti, 
k nimk nimžž odkazujodkazujíí

sociální problémy (problémové či rizikové jevy)
veřejné zájmy

cílové skupiny (klienti) sociální služby
poptávka nabídka



ProblProbléémovmovéé a rizikova rizikovéé jevyjevy

sociální problémy (problémové či rizikové jevy)
veřejné zájmy

• význam problému

• efekt realizovaných opatření

cílové skupiny (klienti) sociální služby
poptávka nabídka



Význam problVýznam probléémumu
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

dlouhodobá nezaměstnanost

krádeže, drobná kriminalita

neplacení nájemného či služeb spojených s bydlením

užívání alkoholu mezi mládeží

problémy související s užíváním alkoholu

děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí

užívání drog mezi mládeží

problémy související s užíváním drog

extrémní chudoba

záškoláctví

problémy v mezilidském soužití bez etnického podtextu

gambling, závislost na herních automatech

delikventní party mládeže

lidé bez přístřeší

problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími

závažná kriminalita, násilné trestné činy

domácí násilí

projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické konflikty

děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte

prostituce, obchod s lidmi

dětská prostituce

častý nebo
klíčový problém



KritKritééria zvolenria zvolenáá pro výbpro výběěr jevr jevůů
vztavztažžených k rizikovených k rizikovéému chovmu chováánníí

Jako jevy souvisejJako jevy souvisejííccíí s rizikovým chovs rizikovým chováánníím m nebyly chnebyly chááppáány jevy s tny jevy s těěmito mito 
charakteristikami:charakteristikami:
DDůůsledek sledek nepnepřřííznivznivéé situace situace (na rozd(na rozdííl od dl od důůsledku sledku jednjednáánníí jedincejedince))
–– ObOběě modality je obtmodality je obtíížžnněě rozlirozliššit it –– vodvodíítko: okruh intervenctko: okruh intervencíí zamzaměřěřen na en na 

prprááci s motivacci s motivacíí jedince nebo na vnjedince nebo na vněějjšíší okolnosti?okolnosti?
–– OtOtáázka zka „„mmííry zavinry zaviněěnní“í“ spornspornáá obzvlobzvlášášttěě u u osob bez posob bez přřííststřřeešíší ––

kritkritéérium: rium: „„žžiivvot na uliciot na ulici““ nahlnahlíížžen ve ven ve věěttššininěě ppřříípadpadůů jako projev jako projev žživotnivotníí
nutnostnutnosti, nikoliv jako i, nikoliv jako zzááleležžitost uritost urččititéého ho žživotnivotníího styluho stylu..

JJedinec edinec je je v pozici obv pozici oběěti nebo ti nebo mmůžůže e být k jednbýt k jednáánníí tlatlaččenen, , spolespoleččnost nost se se 
ddostostáávváá do konfliktu nikoli s jedincem samotným, ale s pdo konfliktu nikoli s jedincem samotným, ale s půůvodcem situace, vodcem situace, 
v nv níížž se jedinec ocitse jedinec ocitáá..
–– DDiskutabilniskutabilníí v pv přříípadpaděě prostituceprostituce, nicm, nicméénněě tato tato problematika hodnocena problematika hodnocena 

spolespoleččnněě ss problematikou problematikou obchodu s lidmiobchodu s lidmi, kde je tento aspekt , kde je tento aspekt zzřřejmý.ejmý.
JJevy spojenevy spojenéé s krimins krimináálnlníím jednm jednáánníímm s výs výjimkou jimkou delikventndelikventnííchch part mlpart mláádedežžee
((delikventndelikventníí jednjednáánníí mladistvých je mladistvých je žžáádoucdoucíí klasifikovat spklasifikovat spíšíše jako rizikove jako rizikovéé
chovchováánníí, ne, nežžli jako formu socili jako formu sociáálnlníí patologiepatologie).).
PProblrobléémy vmy v mezilidskmezilidskéém m sousoužžititíí bez etnickbez etnickéého podtextu ho podtextu ((specifikace jevu specifikace jevu 
vv dotazndotaznííkovkovéém m ššetetřřeneníí –– nepnepřříílilišš zzáávavažžnnéé problprobléémy, paklimy, pakližže u nich e u nich nenneníí
ppřříítomen etnický nebo rasový podtext.tomen etnický nebo rasový podtext.
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PotPotřřebnost ebnost řřeeššeneníí a pa přřimiměřěřenost aktivitenost aktivit
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CCíílovlovéé skupinyskupiny

sociální problémy (problémové či rizikové jevy)
veřejné zájmy

• odhad počtu osob za 12 měsíců

• možnosti uspokojení potřeb klientů

cílové skupiny (klienti) sociální služby
poptávka nabídka



OrientaOrientaččnníí extrapolace velikosti cextrapolace velikosti cíílovlovéé
skupiny vskupiny v ČČRR

0 70 000 140 000 210 000 280 000 350 000

senioři
osoby s handicapem celkem

tělesně handicapovaní
rodiče s dětmi na mat. dovolené
rodiče s dětmi v obtížné situaci

občané v krizové situaci
děti a mladiství v krizové situaci

děti a mladiství žijící v rizikovém prostředí
děti a mladiství ohrožení drog. závislostí

osoby žijící ve znevýhodňujícím prostředí
mentálně handicapovaní
smyslově handicapovaní

drogově závislí nebo léčící se z drog. závislosti
osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody

osoby bez přístřeší
osoby opouštějící ústavní péči

odhad počtu
osob



KritKritééria zvolenria zvolenáá pro výbpro výběěr skupin r skupin 
vztavztažžených k rizikovených k rizikovéému chovmu chováánníí

CCíílovlováá skupina se chovskupina se chováánníím, jem, ježž lze chlze cháápat jako rizikovpat jako rizikovéé, ohro, ohrožžujujííccíí
nebo socinebo sociáálnlněě--patologickpatologickéé, p, přříímo vyznamo vyznaččuje (uje (dděěti a mladistvti a mladistvíí
ohroohrožženeníí drogovou zdrogovou záávislostvislostíí a a drogovdrogověě zzáávislvislíí nebo lnebo lééččííccíí se           se           
z drogovz drogovéé zzáávislostivislosti););
U cU cíílovlovéé skupiny riziko takovýchto forem chovskupiny riziko takovýchto forem chováánníí výraznvýrazněě narnarůůststáá
((dděěti a mladistvti a mladistvíí vyrvyrůůstajstajííccíí v rizikovv rizikovéém prostm prostřřededíí a osoby potýkaja osoby potýkajííccíí
se se zse se záákladnkladníími existenmi existenččnníími riziky)mi riziky)
–– Do druhDo druhéé uvedenuvedenéé skupiny nebyly skupiny nebyly řřazeny osoby ocitajazeny osoby ocitajííccíí se v krizovse v krizovéé

situaci (psituaci (přředpoklad kredpoklad kráátkodobtkodobéého trvho trváánníí), osoby ), osoby žžijijííccíí ve ve 
znevýhodznevýhodňňujujííccíím prostm prostřřededíí (obecn(obecnéé pojetpojetíí znevýhodnznevýhodněěnníí, výskyt , výskyt 
rizikových faktorrizikových faktorůů zdzdůůrazrazňňuje jinuje jináá kategorie) a osoby, jimkategorie) a osoby, jimžž je je 
poskytovposkytováána socina sociáálnlníí ppééčče (senioe (seniořři, osoby se zdravotni, osoby se zdravotníím handicapem, m handicapem, 
rodirodičče s de s děětmi).tmi).



OrientaOrientaččnníí extrapolace velikosti cextrapolace velikosti cíílovlovéé
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OrientaOrientaččnníí extrapolace pro cextrapolace pro cíílovlovéé
skupiny o velikosti do 50 000skupiny o velikosti do 50 000

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
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MoMožžnosti uspokojennosti uspokojeníí potpotřřebeb
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osoby žijící ve znevýhodňujícím prostředí
děti a mladiství ohrožení drog. závislostí

děti a mladiství žijící v rizikovém prostředí
osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody

osoby drog. závislé nebo léčící se z drog. závislosti

% odpovědí
„výborné“ a
„velmi dobré“

Cílové skupiny jsou seřazeny podle vážených průměrů, pořadí skupin v některých 
případech proto nezávisí na počtu respondentů uvádějících pozitivní hodnocení.
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SociSociáálnlníí sluslužžbyby

sociální problémy (problémové či rizikové jevy)
veřejné zájmy

• rozsah realizace

• zapojení NNO

• hodnocení finančních zdrojů

• přiměřenost potřebám

cílové skupiny (klienti) sociální služby
poptávka nabídka



Rozsah realizaceRozsah realizace
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pečovatelská služba
domovy s pečovatelskou službou

domovy důchodců
domácí péče (home care)

poradenské služby
ošetřovatelské služby v ÚSP a DD

penziony pro důchodce
azylové služby

denní a týdenní pobyty (senioři, osoby s handicapem)
domovy sociálních služeb pro osoby s handicapem

nízkoprahové služby pro děti a mládež
kontaktní centra pro uživatele drog

centra denních služeb (senioři a osoby s handicapem)
osobní asistence a odlehčovací služby

poskytování pomoci v krizové situaci
služby rané péče

služby přechodného přenocování (noclehárny)
chráněné bydlení

domovy se spec. režimem (senioři, osoby s handicapem)
domovy na půl cesty
doléčovací programy
podporované bydlení

terénní programy v rizikových komunitách
nízkoprahová centra pro osoby bez přístřeší

terapeutické komunity
služby sociální rehabilitace

značný rozsah
realizace



KritKritééria zvolenria zvolenáá pro výbpro výběěr slur služžeb eb 
vztavztažžených k rizikovených k rizikovéému chovmu chováánníí

Je Je momožžnnéé ooččekekáávat, vat, žže klientela e klientela dandanéé sluslužžby by mmůžůžee zahrnovat osoby zahrnovat osoby 
vyznavyznaččujujííccíí se rizikovým chovse rizikovým chováánníímm
PPřřííslusluššnnáá sluslužžbaba mmůžůže e výskyt rizikovvýskyt rizikovéého chovho chováánníí u klienta snu klienta sníížžit, it, čči i 
mu alespomu alespoňň poskytnout urposkytnout urččitý modus itý modus vivendivivendi ((napnapřř. . domovdomovyy se se 
specispeciáálnlníím rem režžimemimem). ). 
S výjimkou S výjimkou domovdomovůů se specise speciáálnlníím rem režžimem imem aa poradenstvporadenstvíí tedy jde o tedy jde o 
sluslužžby, kterby, kteréé nový znový záákon o socikon o sociáálnlníích sluch služžeb vymezuje jako slueb vymezuje jako služžby by 
socisociáálnlníí prevenceprevence..
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ZZáávvěěryry
Je otJe otáázkou, kterzkou, kteréé problprobléémovmovéé a rizikova rizikovéé jevy, cjevy, cíílovlovéé skupiny a typy skupiny a typy 
sluslužžeb deb dáávat do souvislosti s rizikovým chovvat do souvislosti s rizikovým chováánníím. Pm. Přři zde zvoleni zde zvolenéém m 
vymezenvymezeníí mmůžůžeme konstatovat tyto skuteeme konstatovat tyto skuteččnosti:nosti:

–– S rizikovým chovS rizikovým chováánníím souvisejm souvisejííccíí problprobléémovmovéé a rizikova rizikovéé jevyjevy: : 
Srovnatelný význam a srovnatelnSrovnatelný význam a srovnatelnáá mmííra potra potřřebnosti jejich ebnosti jejich řřeeššeneníí jako jako 
u ostatnu ostatníích sledovaných jevch sledovaných jevůů. Realizovan. Realizovanáá opatopatřřeneníí vvěěttššinou inou 
nedostanedostaččujujíí v obou podskupinv obou podskupináách;ch;

–– CCíílovlovéé skupinyskupiny vyznavyznaččujujííccíí se rizikovým chovse rizikovým chováánníím: Nejmm: Nejméénněě popoččetnetnéé
a jejich pota jejich potřřeby uspokojeny výrazneby uspokojeny výrazněě hhůřůře nee nežž potpotřřeby daleby dalšíších ch 
sledovaných skupin;sledovaných skupin;

–– SociSociáálnlníí sluslužžbyby vztahujvztahujííccíí se k situaci rizikovse k situaci rizikověě se chovajse chovajííccíích osob      ch osob      
s výjimkou poradenských slus výjimkou poradenských služžeb: Nejnieb: Nejnižžšíší rozsah realizace, nejmrozsah realizace, nejméénněě
finanfinanččnníích prostch prostřředkedkůů a nejnia nejnižžšíší ppřřimiměřěřenost potenost potřřebebáám;m;

Jevy souvisejJevy souvisejííccíí s rizikovým chovs rizikovým chováánníím m majmajíí srovnatelný význam jako srovnatelný význam jako 
daldalšíší sledovansledovanéé problprobléémovmovéé okruhy, okruhy, snahy o jejich snahy o jejich řřeeššeneníí v oblasti v oblasti 
socisociáálnlníích sluch služžeb eb jsou vjsou vššak daleko mak daleko méénněě úúspspěěššnnéé a maja majíí ninižžšíší
prioritu, neprioritu, nežžli je tomu u dalli je tomu u dalšíších problch probléémových okruhmových okruhůů..
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