
Ako spočítať bezdomovcov 

Bratislava 12. 11. 2015 



Rozhodnutie o typológii 

 
1. definovať okruh osôb, ktoré chceme spočítať 
2. zvoliť typológiu: 

– obecne uznávaná definícia ETHOS 
– podľa obecného vnímania verejnosťou (viditeľní, 

skrytí, potenciálni) 
– podľa statusu (gender, vek, etnický pôvod, …) 
– iné typológie sú menej použiteľné 

3. nekompatibilita typológií 



Možnosti získania údajov 
• údaje obcí o ľuďoch žiadajúcich o pomoc 
• súčet osôb v pobytových službách pre bezdomovcov 
• centrálna registrácia bezdomovcov (identifikátor) 
• odhady miestnych samospráv 
• dotazníková forma 
• údaje od poskytovateľov služieb vrátane terénnych 
• jednorazové sčítanie 
• odhad odborníkov 
• kombinácia viacerých metód 



Údaje obcí o žiadajúcich ľuďoch 
 VÝHODY 
• legislatívna podpora 
• systémovosť 
• presný matematický 

súčet 
• relatívne presné údaje 
• v Nemecku + 38,5 % 

 

 NEVÝHODY 
• vecná nepresnosť: 

postihne aj ľudí, ktorí 
nie sú bezdomovci, 
naopak nepostihne 
bezdomovcov, ktorí 
nežiadajú o pomoc 



Ubytovne pre bezdomovcov 
 VÝHODY 
• presné vstupné údaje 
• sumár za rok  

 

 NEVÝHODY 
• problém komerčných 

ubytovní 
• nepostihne ľudí, ktorí 

spia vonku nebo inde 
• duplicity pri fluktuácii 



Centrálna registrácia 
 VÝHODY 
• presná evidencia 
• dobré poznanie ďalších 

atribútov (status, 
migrácia, proces 
reintegrácie) 

• legislatívna podpora 

 NEVÝHODY 
• neúplný prehľad 
• postihne jen ľudí, ktorí 

sa nechali zaniesť do 
systému evidencie 

• postihne jen ľudí, ktorí 
neboli odmietnutí 



Odhady miestnych samospráv 
 VÝHODY 
• systémovosť pri 

legislatívnej podpore 

 NEVÝHODY 
• bez legislatívnej 

podpory závisí od 
ochoty 

• obvyklé podhodnotenie 
počtu osôb  



Dotazníková forma 
 VÝHODY 
• možnosť získať viac 

údajov (status, CV) 
• osobný kontakt s ľuďmi 

bez domova 
• vhodné na lokálnej 

úrovni 

 NEVÝHODY 
• časová náročnosť 
• na celoštátnej úrovni 

vysoké náklady 
• nepostihne celú 

populáciu  



Poskytovatelia služieb 
 VÝHODY 
• je možné získať 

podrobné údaje 
(vrátane statusových za 
predpokladu kvalitnej 
evidencie u 
poskytovateľov) 

 NEVÝHODY 
• neúplnosť údajov – 

postihne len určitý 
segment  

• nežiaduca kreativita 
respondentov 

• závisí na ochote 
poskytovateľov 



Jednorazové sčítanie 
 VÝHODY 
• môže postihnúť veľký 

rozsah populácie ľudí 
bez domova 

• zistenie zaručeného 
minima 

 NEVÝHODY 
• náročnosť na prípravu 
• časová náročnosť 
• personálna náročnosť 

pri sčítaní v teréne 
• nutnosť dobrého 

načasovania 
• riziko duplicít 



Odhad odborníkov 
 VÝHODY 
• použitie tam, kde 

neexistujú iné zdroje a 
možnosti 

 NEVÝHODY 
• výsledok je závislý na 

skúsenostiach 
odborníkov 

• neistá miera 
nepresnosti 

• výstupy obecne málo 
dôveryhodné 



Kombinácia – problém súčtu 

 
• stock (momentálny stav, určitý deň) 
• flow (pohyb, priechod, napr. za rok) 
• prevalencia (frekvencia výskytu vo vzťahu 

k celej populácii) 
 



Štatistiky (ČR) 

• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 (ČSÚ): 
po prvý raz použitá kategória bezdomovcov, 
údaje absolútne nepoužiteľné 

• Štatistická ročenka MPSV: čiastočne použiteľné 
údaje o počtu osôb ubytovaných v AD a DPC; 
údaje z ambulantných služieb nepoužiteľné 

• Poskytovatelia sociálních služieb: údaje neúplné 
a nekompatibilné 



Limity použitia ETHOS 

• nutnosť použiť jednotnú operačnú definíciu 
pre získanie údajov 

• nutná motivácia miest a obcí  
• fluktuácia medzi rôznymi životnými situáciami 
• neistota a nepresnosť počtu ľudí „bez strechy“  
• možnosť získať validné údaje „bez bytu“ 
• absencia údajov situácií „neisté bývanie“ a 

„nevyhovujúce bývanie“ 



Problém obecného vnímania 

• veľmi jednoduchá, ale tiež veľmi hrubá 
typológia 

• viditeľní: ignoruje fluktuáciu v situácii „bez 
strechy“ 

• skrytí: možnosť získať validné údaje situácie 
„bez bytu“ 

• absencia údajov situácií „neisté bývanie“ a 
„nevyhovujúce bývanie“ 
 



Rozlíšenie podľa statusu 

• nadstavba nad prosté sčítanie, poznanie 
štruktúry 

• nutnosť dotazníkovej formy v teréne (situácia 
„bez strechy“) 

• možnosť získať presné údaje situácie „bez 
bytu“ od poskytovateľov služieb 

• absencia údajov situácií „neisté bývanie“ a 
„nevyhovujúce bývanie“ 



Rozhodnutie o typológii 

1. definovať okruh osôb, ktoré chceme spočítať 
2. zvoliť typológiu: 

– obecne uznávaná definícia ETHOS 
– podľa vnímania verejnosti (viditeľní, skrytí, 

potenciálni) 
– podľa statusu (gender, vek, etnický pôvod, …) 
– iné typológie sú menej použiteľné 

3. nekompatibilita typológií 



 
Ďakujem 

hradecky@nadeje.cz 
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