Bezdomovectví
Každý z nás se ve svém životě potkal s bezdomovci neboli osobami bez přístřeší. Většina osob
bez domova jsou muži, ale v poslední době přibývají mezi osobami bez přístřeší i ženy. Jde o
osoby, které nemají domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Bezdomovectví
je doprovázeno sociální izolovaností, psychickým i fyzickým strádáním. Jde o určitý způsob
života, který vzniká jako důsledek určitých životních událostí, které tyto osoby nebyly
schopny řešit a životu bez domova postupně uvykly. Bezdomovectví je většinou provázeno
dalšími patologickými jevy, jako jsou alkoholismus, gamblerství, narkomanie, domácí násilí,
psychické poruchy osobnosti a další negativní jevy. Mnoho bezdomovců trpí psychickými
poruchami, které nejsou na první pohled patrné, nebo mají jiné zdravotní postižení. Jde o
osoby, které nezvládají obvyklý způsob života a soužití s lidmi v dané společnosti. Většina
bezdomovců rezignovalo na svou vlastní budoucnost, je zadlužená, dlouhodobě
nezaměstnaná a má zdravotní problémy. Své zadlužení řeší půjčkami, které splácí dalšími
půjčkami, nebo je nesplácí vůbec. Velký vliv na vznik bezdomovectví má také bezohlednost
nebankovních institucí a jedinců, kteří se zabývají půjčováním finančních prostředků a
samozřejmě i vymáháním dluhů. Jejich činnost přispívá k beznadějnosti situace osob bez
přístřeší.
Sociální pracovnice Městského úřadu v Dačicích také pracují s osobami bez přístřeší nebo
s osobami žijícími v nevhodném bydlení (chaty, stany, squaty, maringotky). Převážná většina
těchto osob však nechce na svém způsobu bydlení a životě nic měnit. Jsou demotivovaní.
Chtějí zůstat ve městě či vesnici, kde prožili většinu svého života. Při posledním sčítání osob
bez domova (2019), kterého se sociální pracovnice Městského úřadu Dačice aktivně
zúčastnily, pobývalo na území ORP Dačice 12 osob bez přístřeší (do tohoto počtu nejsou
započítaní uživatelé Azylového domu Rybka ve Studené). Sociální pracovnice tyto osoby
několikrát během roku vyhledají a nabídnou jim pomoc se zajištěním ubytování v azylových
domech nebo v ubytovnách. Dále jim nabídnou pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Na úhradu za ubytování v ubytovnách se schváleným provozním řádem Úřadem
práce ČR, či za ubytování v azylových domech mohou tyto osoby čerpat dávku hmotné nouze
doplatek na bydlení. K tomu, aby mohly osoby bez přístřeší čerpat dávky hmotné nouze a
další sociální dávky, je třeba, aby měly platný občanský průkaz.
Pokud víte o někom, kdo je v současné době bez domova, nebo mu taková situace hrozí,
uvítáme, když nás budete včas informovat. Pro bližší informace či poskytnutí základního
sociálního poradenství se můžete obrátit na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I
– kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková – tel. 384 401 284 a kancelář č. 209 Mgr. Lada
Štěrbová – tel. 384 401 249.
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