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Poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace Vám sdělujeme následující:  

 

v průběhu měsíců července až srpna 2016 proběhlo na území města Havířov, části Město, 

Šumbark a Podlesí monitorování bezdomovců. Monitoring formou opakovaného cíleného 

vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučením proběhl v našem městě 

poprvé. Depistáž byla prováděná formou šetření sociálních pracovníků odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Havířova na základě místní znalosti s výskytem bezdomovců a dalších osob 

sociálně potřebných vyskytujících se v jejich blízkosti. Cílem depistáže bylo zjistit skladbu 

těchto osob vyhledáním, následné odborné posouzení sociální situace občana a návrh 

intervence.   

V rámci odborného sociálního poradenství byly těmto občanům individuálně poskytnuty 

informace potřebné k řešení jejich nepříznivé sociální situace týkající se bydlení, uplatnění 

dávek pomoci v hmotné nouzi, vyřízení dokladů totožnosti, řešení dluhové situace, zajištění 

základních životních potřeb (hygiena, zdravotní péče, jídlo), využití služeb Armády spásy 

působící na území města, Nízkoprahového denního centra nebo ADRY - sociální šatník.  

 

Na území města Havířova bylo v předem vytipovaných lokalitách osloveno 30 osob, z toho 

27 bez přístřeší a 3 z ubytoven, kteří se vyskytují ve společnosti osob bez přístřeší.  

Z oslovených osob bez přístřeší bylo 24 mužů a 3 ženy, z toho trvale bytem v Havířově 21, 

mimo Havířov 6.  

Z monitorování bylo dále zjištěno, že nejvíce osob bez přístřeší je ve věkové hranici 51 – 60 

let (44,44 %), což jsou ročníky narození v letech 1956 - 1965. Důvodem, proč se tyto osoby 

ocitly na ulici, byly důvody ekonomické (ztráta zaměstnání), vztahové (rozchod s partnerem, 

partnerkou), zadlužení.  

Nejčastějším zdrojem jejich příjmů jsou sociální dávky, solidarita finančně zajištěných osob 

bez přístřeší, sběr železa a papíru. Nachází se však mezi nimi i osoby zcela bez příjmů nebo 

s velice nízkými příjmy. 

 



věková kategorie 

osob  bez přístřeší do 30 let 31-40 41-50 51-60 60 a více celkem 

počet 2 5 7 12 1 27 

procenta 7,41 18,52 25,93 44,44 3,7 100 

       

pobyt 

bez přístřeší 

(venku, pod 

stanem apod.) 
občasné 

využití AS celkem 

počet 22 5 27 

procenta 81,48 18,52 100 

 

 

příjem důchod hmotná nouze bez příjmu celkem 

počet 7 11 9 27 

procenta 25,93 46,74 33,33 100 

 

V případě doplňujících dotazů se můžete obrátit na  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 0 

Počet listů přílohy 0 
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