
Cesta od noclehárny k podporovanému 
bydlení



HISTORIE

Armáda spásy poskytuje 
různé druhy ubytování a 
služeb v oblasti bydlení pro 
lidi bez domova od roku 1908.

Noclehárna Alppikatu 
zahájila činnost v roce 1937 a 
od první noci ubytovávala 
více než 400 můžu.



NOCLEHÁRNA

Na konci 50. let zde bylo každou noc 
ubytováno až 500 mužů.

V 70. letech byly 80lůžkové pokoje 
přestavěny na pokoje pro 1–6 osob. 
Na každém patře byla umývárna,  
toalety a kuchyně. Po renovaci se 
kapacita noclehárny snížila na 276 
lůžek.

V letech 1970–2010 bylo v 
noclehárně zaměstnáno 10 lidí. 
Mnozí z nich neměli vzdělání v 
oblasti sociální práce, protože to 
nebylo pro práci v noclehárně 
vyžadováno (podle předpisů o 
hotelech a ubytovacích zařízeních).



ŽIVOT V NOCLEHÁRNĚ

Hlavním úkolem zaměstnanců bylo 
dohlížet na bezpečnost v noclehárně, 
nikoli pomáhat lidem v dalším směřování. 
Mnozí tak bohužel žili v noclehárně několik 
let, protože sociální pracovníci jim neměli 
co jiného nabídnout. Rezidenti platili cca 
10 eur/noc. Za ty, kteří zaplatit nemohli, 
platily sociální služby.

Noclehárna nebyla bezpečným místem, 
ačkoli užívání drog tam bylo zakázáno a 
lidem pod vlivem byl zakázán vstup. 
Rezidenti museli přijít do půlnoci a ti, kteří 
byli pod vlivem drog nebo přišli pozdě, 
museli přečkat noc jinde.

Všichni pracovníci a zejména rezidenti 
věděli, že změna je nutná.



BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM – NOVÝ ZAČÁTEK

V roce 2009 město Helsinky rozhodlo 
zavřít všechny noclehárny a investovat do 
Bydlení především a obdobných řešení. 
Armáda spásy se rozhodla přestavět 
noclehárnu na dům s podporovaným 
bydlením. Na pokrytí nákladů na renovaci 
(přes 6 milionů eur) jsme dostali úvěr s 
nízkým úrokem od finského Centra 
financování a rozvoje bydlení .

V lednu 2011 se rezidenti noclehárny 
přestěhovali do bytů jiných provozovatelů 
a nemovitost prošla přibližně rok trvající 
renovací, na jejímž konci byl dům s 81 
bytovými jednotkami.

Provoz na principu Bydlení především 
začal na konci roku 2012, kdy všech 85 
rezidentů podepsalo nájemní smlouvu.



ÚKOL, POSLÁNÍ A PROVOZ 

Dům s podporovaným bydlením poskytuje 
individuální a komunitní podporu v oblasti 
bydlení, každodenního života a zajištění 
budoucnosti.

Provoz domu s podporovaným bydlením je 
založen na dohodě mezi městem Helsinky a 
Armádou spásy. Smlouva definuje např. 
prostory, počet zaměstnanců a jejich stupeň  
vzdělání.  Město rovněž vybírá a umisťuje 
rezidenty do domu Alppikatu.

Dům zaměstnává 19 pracovníků se vzděláním 
v oblasti sociální práce:

•9 poradců (24 hodin denně), 
•5 sociálních pracovníků, 
•3 pracovních koučů,
•1 zdravotníka a 1 ředitele domu.



VÝZVY

Přeměna noclehárny na dům programu 
Bydlení především znamenal pro 
pracovníky výzvu. Museli se naučit novým 
přístupům. Bylo třeba respektovat volby a 
hodnoty rezidentů, mj. co se týče užívání 
omamných látek. Pracovníci se museli 
upřímně zapojit do práce s rezidenty a 
najít odpovídající a individuální způsob 
práce s každým z nich. To bylo náročné 
zejména pro starší pracovníky.

Pracovníci azylového domu byli podpořeni 
v tom, aby se zúčastnili akreditovaného 
zdravotnického kurzu. Poskytnutí 
vzdělání pracovníkům byl způsob, jak je 
přimět, aby se zavázali ke změně. Těm, 
kteří si budou zvyšovat kvalifikaci, byla 
přislíbena práce v novém domě.



KOMUNITNOST A PRACOVNÍ ČINNOST

• Před začátkem provozu začali pracovníci navštěvovat přes rok trvající školení v 
oblasti principů komunitní práce. Prvky komunitní práce se objevují takřka v 
každém rozhodovacím procesu. Pracovníci jsou pravidelně každoročně školeni 
v oblasti komunitní práce.

• Celá komunita se pravidelně schází na komunitních poradách, kde dostávají 
slovo zejména rezidenti, kteří jsou tak zahrnováni do rozhodování v domě, 
počínaje řešením násilností až po výběr nových zaměstnanců.

• Před začátkem provozu byli rezidenti 
zapojeni, bylo-li to možné, do 
navrhování areálu, výběru materiálu a 
stěhování nábytku. Za práci dostávali 2 
eura/hodinu. Pracovní činnost je 
důležitou součástí práce s rezidenty i 
dnes.



NÍZKOPRAHOVÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI

Záměrem nabídky pracovních 
činností v domě Alppikatu je 
poskytovat rezidentům 
smysluplné příležitosti zapojovat 
se do činností dle vlastního 
výběru.

Cílem je zaměstnat celý dům. 
Pracovní činnosti nabízené v 
domech s podporovaným 
bydlením se nazývají nízkoprahové 
pracovní činnosti.

Rezidenti mohou vykonávat pracovní 
činnosti v rozsahu 1–4 hodiny 
denně, 5krát týdně. Dostávají plat 
v maximální výši 8 eur/den.



NÍZKOPRAHOVÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI

Každé ráno ve všední den se rozdělují úkoly 
mezi rezidenty v závislosti na jejich kondici. 
Ne všechny úkoly vyžadují, aby byli zcela 
střízliví (např. lidé  na substituční léčbě).

Rezidenti mohou pracovat v bufetu, v 
keramické nebo rukodělné dílně, být v 
úklidové skupině, podílet se na opravách, 
údržbě okolí, věnovat se zahradničení, být 
zaměstnáni v jídelně atd.

Pracovní činnosti ulehčují problémy spojené s 
bydlením a zmírňují pocit osamělosti.

Druhotným, avšak v mnoha případech 
realistickým cílem je návrat rezidentů do 
běžného života tak, aby mohli  získat 
zaměstnání na otevřeném trhu práce.



PROFIL REZIDENTA

Rezidenti jsou lidé, kteří byli 
dlouhou dobu bez domova, 
potřebují dotované bydlení a 
mohou mít zkušenost s 
duševním onemocněním 
a/nebo užíváním omamných 
látek.

Rezidenti jsou nájemníci. Často jsou společností 
marginalizováni, jsou vyloučeni ze systému sociální péče a ne 
vždy  jsou schopni řešit vlastní záležitosti.



POTŘEBA PODPORY ZE STRANY REZIDENTŮ

S pomocí pracovníků se rezidenti mohou postarat sami o 
sebe a zajistit si základní potřeby, jako je jídlo, hygiena a 
úklid. Cílem je zlepšit jejich životní situaci a schopnost 

fungování.

Rezidenti nemají povinnost zcela abstinovat od drog a 
alkoholu, ale pokud si to přejí, dostává se jim podpory a 

vedení směrem ke střízlivému životu.

Základem je stabilní bydlení, prostředí domova, bezpečí, 
komunitnost a také individuální podpora, vedení a péče.



VYBAVENÍ PRO REZIDENTY

Všichni rezidenti mají vlastní byt s 
koupelnou, kuchyní a základním 
nábytkem: postelí, židlí, stolem, 
závěsy, ložním prádlem a stolním 
nádobím. Rezidenti platí nájemné, 
poplatek za pronájem nábytku a 
elektřinu.

Rezidenti mohou rovněž využívat 
společnou saunu, tělocvičnu, čtyři 
prádelny, bufet a herní místnost se 
šipkami a kulečníkovým a 
pingpongovým stolem.



VYBAVENÍ DOMU

Na každém poschodí je společenská místnost vybavená nábytkem, 
kde probíhají různé události, jako například porady. Společenská 
místnost je dále vybavena kuchyňským koutem, knihami a je v ní 
počítač. Rovněž nabízí prostor pro pořádání skupinových setkání, 
např. relaxačních skupin nebo filmových a hudebních kroužků.



OD TRUHLAŘINY PO HUDBU

Vedle bufetu je rozlehlá terasa, kde v létě probíhají setkání různého 
druhu. V domě Alppikatu je rovněž možné navštěvovat truhlářské, 

kovářské nebo elektrikářské dílny.

Místní kapela zkouší v 
koncertním sále. Je složena 
jak z rezidentů, tak pracovníků 
různých úseků domu 
Alppikatu a města Helsinky.



EXKURZE A AKCE

Dům pořádá sezonní exkurze a 
akce, skupinové aktivity jako 
každotýdenní herní klub nebo 
větší skupinovou akci jednou 
měsíčně.

Zaměstnanci také pomáhají 
rezidentům zvolit si aktivity 
mimo areál domu podle jejich 
zájmu.

Funkcí společných prostor je 
podporovat komunitnost a 
stimulovat sociální kontakty 
mezi rezidenty.



Statistické údaje domu Alppikatu za rok 2016

• Průměrný věk rezidentů je 44 let.

• 11 z 85 rezidentů jsou ženy.

• 25 rezidentů opustilo dům (v roce 2015 17).

• 12 odchodů bylo plánovaných, v 8 případech se rezidenti přestěhovali do 
nezávislejšího bydlení.

• 2 se přestěhovali do zařízení pro duševně nemocné.

• 2 nájemní smlouvy byly ukončeny z důvodu násilností nebo 
vandalismu.

• 9 rezidentů zemřelo.

• Na čekací listině domu s podporovaným bydlením Alppikatu je přibližně 45 
žadatelů.



BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM – POSTŘEHY PRACOVNÍKŮ

Hlavní myšlenka přístupu Bydlení především říká, že vyřešení sociálních a zdravotních 

problémů není podmínkou pro bydlení, naopak bydlení je nezbytnou podmínkou pro 

řešení ostatních problémů.

Komentáře zaměstnanců: „Lidé nejprve musejí mít vlastní domov, kde se budou moci snažit 

dát svůj život do kupy.“

„Mít vlastní trvalý domov umožňuje rezidentům nabízet a přijímat podporu a dozvědět se víc 

o vlastním životě.“

„I v budoucnu chci nadále pracovat ve službách typu Bydlení především, která jsou zároveň 

místy komunitního vzdělávání. Chvíli trvalo, než jsem pochopil/a principy Bydlení 

především.“

„Může nějakou dobu trvat, než se dostaví výsledky, protože naši rezidenti mají spousty 

problémů. Ale jednoho dne se začnou postupně dostavovat...“



DĚKUJEME ZA POZORNOST!


