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DEFINICE 
 Bezdomovectví v USA  

 je definováno zákonem (1987, McKinney-Vento Homeless 
Assistance Act.) a znamená, že:  

 lidé nemají "pevné, pravidelné a přiměřené noční bydlení". 

 
 

  

 
 



HISTORIE 

oPrvní projevy ve velkých městech New York, Los Angeles, San 
Francisco . 

ov 70. letech 20. století stalo národním problémem.  

oDo 20. století způsobila hospodářská krize 30. let epidemii 
chudoby, hladu a bezdomovectví; šlo cca o 2 miliony bezdomovců.  

oV 60. letech deinstitucionalizace pacientů ze státních 
psychiatrických léčebných ústavů posílilo populaci bezdomovců.  

 
 



  



SOUČASNOST 

oV roce 2009 bylo jedno z 50 dětí každý rok bez domova.  

oV roce 2013 jedno z 30 dětí, tj. 2,5 milionu.  

oTéměř 80 % bezdomovců muži, 20 % ženy.  

oStáty Texas, Kalifornie a Florida mají nejvyšší počet mladých bezdomovců do věku 
18 let, tj. 58% z celkového počtu bezdomovců mladších 18 let.  

o60% jsou lidé tmavé kůže, 30% bílí.  

oBezdomovectví postihuje různé segmenty obyvatelstva, včetně rodin, dětí, obětí 
domácího násilí, bývalých odsouzených, veteránů, nemocných, postižených a 
stárnoucích. 



  



SITUACE V ČR 

oPodle výzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí (2016) se v České 
republice nachází zhruba 68 500 lidí bez domova. 

oNejvíce bezdomovců v Moravskoslezském kraji (13,8 tisíc) a v Praze (9,5 
tisíc).  

oNejnižší počty byly v Královéhradeckém (1,6 tisíce), Karlovarském 
a Pardubickém kraji (shodně 2,1 tisíce). 

oSložení:  25 procent ženy, dvanáct procent mladí do 18 let a deset procent 
senioři nad 65 let.).  



PŘÍČINY BEZDOMOVECTVÍ V USA 

 nedostatek cenově dostupného bydlení, rozvody, zákonné 
vystěhování, zadlužení, útěk před právními postihy, 
posttraumatická stresová porucha (válka ve Vietmanu), 
diskriminace na trhu práce (barva kůže, migranti), přírodní 
katastrofy (hurikán, zemětřesení nebo záplavy), duševní choroby, 
zdravotní postižení (přes 40% osob), chybějící rodinné zázemí 
(50% dětí z pěstounských rodin), zneužívání návykových látek, 
hazardní hry, nedostatek potřebných služeb, vyloučení nároků na 
důchod dočasná nezaměstnanost, chudoba, příslušníci různých 
sexuálních menšin LGBTQ (20-40% mladých osob) aj. 



  



LOS ANGELES'S HOMELESSNESS  
 
 http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-homeless-how-we-got-here-20180201-
story.html 
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 KALIFORNIE (LOS ANGELES) 

 Jde o meziroční nárůst (oproti roku 2016) 20% v roce 2017 (odhady roku 2017 přes 
35 tisíc bezdomovců). 

 30% je přibližný podíl bezdomovců, kteří jsou duševně nemocní.  

 9% mladší 18 let.  

 48 let je očekávaná délka života pro obyvatele bez domova oproti 80 let věku v 
celostátním měřítku. 

 Odhady roku 2017 ukazují na počet bezdomovců na území LA přes 35 tisíc, avšak 
některé zdroje uvádí čísla dosahující až 57 tisíc osob, kteří zažili noc bez přístřeší v 
celostátním měřítku. 

Zdroj: Úřad pro bezdomovce v Los Angeles 



  



STRATEGICKÝ KOMPLEXNÍ PLÁN 

 Cíl:  

 Zapojit a posoudit každou osobu, která žije na ulici, poskytovat v 
případě potřeby péči o duševní zdraví a další služby, nabízet 
školení o dovednostech a poradenství a vytvářet podpůrné 
bydlení v LA. 



  



KLÍČOVÉ BODY STRATEGICKÉHO PLÁNU 
 
1. Vytvořit koordinovaný systém - terénní týmy vyhledávají, zapojují a posuzují lidi žijící na ulici a spojují je se 

službami a bydlením, které potřebují. Tým tvoří: zdravotnický pracovník, poradce v oblasti zneužívání návykových 
látek, poradce v oblasti duševního zdraví a někdo, kdo sám prožil bezdomovectví. 

2. Prevence bezdomovectví - díky novým fondům byly rozšířeny preventivní služby, které poprvé zahrnují osoby, 
které čelí vystěhování. Potřeba zabránit ztrátě stávajících domovů poskytnutím včasné pomoci při placení 
nájemného a právní služby. V LA v roce 2017 spadlo nově do bezdomovectví 23% obyvatel. 

3. Dotace nákladů na bydlení - pomoc najít vhodné bydlení a poskytnout finanční podporu na nájemné a další 
náklady spojené se stěhováním; školení o zaměstnání, školení o životních dovednostech a péči o děti. 

4. Vybudovat bydlení, které je dostupné - i po skončení asistenční služby dotovaného bydlení. V LA se staví kolem 
30 tisíc nových cenově dostupných bytů ročně.  

5. Zvyšování příjmů - jako prevence před spadnutím do bezdomovství a pomoc těm, kteří jsou již bez domova. Jde 
o rozšiřování komunitních organizací, vzdělávací programy, pracovní příležitosti a podpůrné služby pro 
bezdomovce.  

6. Vytvořit podpůrné bydlení pro nejzranitelnější osoby (úspěšnost 90%) tzn. pro trpící dlouhodobým 
bezdomovectvím, mají poruchy fyzického či duševního zdraví nebo zneužívání návykových látek. Výhodou tohoto 
bydlení jsou komplexní služby na místě, včetně léčby duševního zdraví, poradenství při užívání návykových látek 
a podpůrných skupin. 
 



THE DARK SIDE OF L.A. 



ŘEŠENÍ BEZDOMOVECTVÍ V L.A. 
1. Zapojit dobrovolníky do  projektů a boje proti bezdomovectví,  

2. Stát usnadňuje majitelům domů vybudovat a dotovat bytovou jednotku (ADU) pro osoby ohrožené 
bezdomovectvím 

3. Darování financí a věcí jako jednoduchý akt s velkým dopadem (zejména věci osobní potřeby, 
hygienické potřeby, spacáky) 

4. Zasadit se o vhodné podpůrné bydlení, podílet se na komunální politice města 

5. Přihlásit se (registrovat se) k bezdomovectví, město se potřebuje dozvědět, kam zaměřit své úsilí, jde o 
způsob, jak poznat své sousedy a sloužit místní komunitě. 

6. Vyrazit na prohlídku “bezdomoveckého městečka” - Inner City Law Center nabízí způsob, jak 
porozumět rozsahu bezdomovectví v LA s pěšími výlety skrz Skid Row, vedené místními obyvateli. 

7. Jednoduše říct “Hello” "(Oni) Nejsou neviditelní. Takže pozdravte. Zní to jednoduše a možná že 
nemusíte dělat rozdíl, ale když se podíváte do očí s někým, kdo je často ignorován, někdo, kdo se snaží 
udržet svou důstojnost, říkáte jim, že v tom okamžiku je vidíte," říká dobrovolník Jackie Vorhauer z Skid 
Row Housing Trust 

 



  



DISKUZE 
 https://www.youtube.com/watch?v=7ByFpDTbsuU&feature=youtu.be 

  (příklad sociální práce s bezdomovci v Miami) 

  

 The Baker Act allows for involuntary examination (what some call emergency 
or involuntary commitment). It can be initiated by judges, law enforcement 
officials, physicians, or mental health professionals. There must be evidence 
that the person: possibly has a mental illness (as defined in the Baker Act). 

https://www.youtube.com/watch?v=7ByFpDTbsuU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7ByFpDTbsuU&feature=youtu.be


  

 Zpracováno na základě uvedených zdrojů. Fotodokumentace: 
autorka Denisa Krumpová  



ZDROJE 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Homelessness_in_the_United_States 

 http://everyoneinla.org/the-plan/ 

 https://www.mpsv.cz/cs/16156 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezdomovectv%C3%AD_v_%C4%8Cesku 

 https://www.novinky.cz/domaci/397330-bezdomovcu-je-v-cesku-dvakrat-vic-nez-
se-dosud-uvadelo.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=7ByFpDTbsuU 

 http://everyoneinla.org 

 http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-homeless-how-we-got-here-20180201-
story.html 
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