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Obecný přehled

• Kdo je Katharine Gale a proč je tady?
• Proč potřebujeme pro efektivní řešení 

bezdomovectví systém?
• Co systém zahrnuje?
• Jak využít této výzvy k provedení systémové 

změny?



Katharine Gale

• pětadvacet let praxe v oblasti bydlení a 
bezdomovectví v USA,

• v současné době konzultantka měst a států USA 
pro plánování a fungování systémů řešení 
bezdomovectví,

• začínala na odboru bydlení na okresní úrovni, 

• působila jako vedoucí strategie v meziresortní 
radě USA pro otázky bezdomovectví (2013).



Od programů k systému

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ









Proč vytvářet místní systém řešení 
bytové nouze?

I ty nejlepší programy s dobrými výsledky, které fungují 
samostatně, mohou řešit bezdomovectví jen zčásti.
Bez systémového přístupu nelze zajistit, že programy a zdroje 
budou:
• mít společné cíle,
• mít jasně stanovené podmínky vstupu; upřednostňovat 

konzistentně a spravedlivě,
• navrženy a zacíleny na ty, kteří nejvíc potřebují podporu,
• využívány společně, bude-li to vhodné,
• hodnoceny na základě jednotných kritérií. 
Je to jediný způsob, jak zjistit, zda dochází k pozitivní změně.







Vytvoření místního systému

Čtyři věci potřebné pro vytvoření systémového 
řešení:
1. společné cíle,
2. propojení programů, projektů a zdrojů za 

účelem dosažení cílů,
3. data pro měření dopadu,
4. struktura rozhodování pro plánování, 

zacílení zdrojů, hodnocení a nápravu 
postupu.



„…bezdomovectví bude výjimečné, 

krátkodobé a nebude se opakovat.“

Ze Strategie sociálního začleňování města Brna, 2016

Společné cíle



Společné cíle

Vyjasnit si, co je a co není cílem.

• Např. zajistit lidem bez domova co nejrychleji 
bydlení s očekáváním, že se opět neocitnou bez 
domova.

• NE ukončit chudobu nebo napravit všechny 
problémy lidí.



Vytvoření místního systému

1. společné cíle,
2. propojení programů, projektů a zdrojů za 

účelem dosažení cílů (základ!).



Programy a zdroje

• vědět, jaké intervence tvoří systém:
- krizové ubytování, programy nájemního 
bydlení, služby spojené s bydlením atd.,

• jak jednotlivé prvky přispívají do systému, jejich 
specifické role,

• jaký mají lidé v nouzi přístup k programům a jak 
se v systému pohybují,

• jak stanovujeme priority při nedostatku zdrojů,
• navrhovat (nebo měnit) programy a strategie za 

účelem splnění cílů.



Vytvoření místního systému

1. společné cíle,
2. programy, projekty a zdroje,
3. data pro měření dopadu.



• počet lidí, kteří se získají bydlení,

• jak rychle, 

• udržení si bydlení (setrvání v bydlení),

• přístupnost/otevřenost programu (Mohou se do něj 
dostat lidé, kteří ho potřebují?)

Klíčová měřítka
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Měření programů
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Měření systému



• shoda na výsledcích,

• metoda jejich konzistentního měření,

• sdílení dat,

• zaměření se na zlepšování.

Konzistentní, jednotné měření



Vytvoření místního systému

1. společné cíle, 
2. propojení programů, projektů a zdrojů za 

účelem dosažení cílů,
3. data pro měření dopadu,
4. struktura rozhodování pro plánování, 

zacílení zdrojů, hodnocení a nápravu 
postupu.



• vychází ze společných cílů,

• využívá postup, jenž je jasný, transparentní a a 
zamezuje konfliktům zájmů, případně je řeší 
konzistentně a transparentně,

• využívá data k měření pozitivních změn,

• alokuje zdroje na základě dat,

• oceňuje zapojení a hledisko klientů,

• komunikuje s veřejností.

Rozhodování



Systémová práce je probíhající 
proces!



Každý program je síť, která 
zachytí jen někoho.
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Společné rozprostírání sítí...

25



Využití výzvy k provedení systémové 
změny

Stodenní výzva vám umožní:
• identifikovat společný cíl nebo cíle,
• určit zdroje a energii za účelem rychlého 
dosažení cílů,

• experiment – vyzkoušet něco nového,
• vyhodnotit experiment,
• začlenit úspěšné prvky do praxe,
• zdokumentovat nový přístup za účelem 
vytvoření systému.


