
Sběr dat v AS 
  



Nástroje – program npv3 

• Armáda spásy používá k sběru dat jeden program (na všech službách 
stejný) – npv3 (new people vision – nová lidská vize), který vyvíjí 
programátor dle našich požadavků. 

• Program se neustále vyvíjí, vznikají pracovní skupiny, kde se pracuje na 
vývoji nových modulů, případně vylepšování těch stávajících. 

• Program spravuje (zaštituje) analytička / konzultantka npv (pracovní 
pozice v AS), ta je prostředníkem mezi uživateli a programátorem 

• Všechny věci ohledně npv se řeší přes helpdesk– kam uživatelé (či spíše 
koordinátoři npv) píšou své požadavky, hlásí chyby, navrhují vývoj, nové 
reporty apod. 

• Program jako takový je celkem intuitivní (pro běžně zkušeného uživatele PC 
jednoduchý) 

 



Analytička / konzultantka npv3 

• Je zodpovědná celkově za program npv.  
Komunikuje s programátorem, podílí se na vývoji aplikace, sbírá 

požadavky z helpdesku od koordinátorů npv z jednotlivých 
organizačních jednotek a předává je programátorovi.  

• Řeší případné uživatelské nejasnosti. 
•  Školí uživatele, připravuje metodiku užívání npv. 
•  Kontroluje správný sběr dat. 
•  Na zakázku  managmentu zpracovává data. 
 



Sběr dat 
• Aby sběr dat byl efektivní, je potřeba, aby všichni uživatelé npv věděli, 

jaká data mají sbírat a jakým způsobem (tedy chápat, co jednotlivé 
položky v npv znamenají (např. když sbíráme témata jednání – kde je 
v číselníku napsáno jednání o pravidlech – je potřeba, aby všichni 
věděli, co vše tam spadá (např. platba za ubytování, seznámení se 
smlouvou, porušování pravidel apod.) 

• Vše co sbíráme, musí být v souladu se zákonem, je potřeba mít 
souhlas ve smlouvě s uživatelem, musím zdůvodnit, proč data sbíráme 
(např. potřebujeme pro statistiky na mpsv, dlouhodobě sledujeme 
vývoj služby apod.) 

 
 



Moduly 

• Máme celkem 11 modulů pro tyto služby: 
•  azylový dům (9), noclehárna (10), nízkoprahové denní centrum (7), 

sociální rehabilitace (2), prevence bezdomovectví (3), SASS (4), SASRD 
(2), NZDM (9), TP(6), DMD )4), SNP (2) 

• Moduly jsou vystavěné na podobném základu, principu (karty 
uživatelů, karty zaměstnanců, reporty, provozní kniha, administrace) 



K čemu data sbíráme? 

• Pro vlastní interní potřebu – pro koncepci služby, vývoj, zkvalitňování 
služby, zacílení, kvůli veřejným závazkům apod. 

• Pro ministerstva, kraje (kvůli dotacím, kontrole) 
• Pro média (kvůli PR, občas nás osloví média např. v zimě, kolik jsme 

poskytli lůžek, polévek apod.) 
• Pro exportu dat do Ok systému – což je systém, který je pod 

ministerstvem a je povinnost každého poskytovatele soc. služeb, aby 
ho jednou ročně vyplnil. Export dat nám usnadňuje práci, nemusíme 
vyplňovat data dvakrát. 

 



Co sbíráme / reporty 

• Počty unikátních osob, věk, počty intervencí / kontaktů, státní 
příslušnost, trvalé bydliště (z jakého kraje jsou – důležité kvůli 
dotacím), počet smluv, témata jednání, témata individuáního 
plánování, služby, u některých projektů sledujeme dosažené vzdělání, 
stav a další 

• Z dat jsou generovány reporty, kterých máme mnoho, liší se dle 
jednotlivých modulů (služeb) 

• Reporty průběžně přidáváme v závislosti na potřebách dané 
organizační jednotky 

 
 
  
 



Co sbíráme u modulu AD: 
 
Základní karta: 
•Jméno, příjmení 
•Pohlaví 
•Datum narození 
•Státní příslušnost  
•Adresa trvalého bydliště: kraj, obec, PSČ  



  
• Stav 
• Vzdělání  
• Cílová skupina  
• Klíčový pracovník 
• Přítomnost 
 



  • Jednání 
• Datum 
• Délka trvání  
• Forma jednání 
• Cíl jednání 
• Obsah jednání 
• Typ jednání  
• Témata jednání: 
 



Další výzkumy, konference 
 
• V roce 2014 jsme zahájili první národní konferenci AS – týkala se 

zdravotní péče o lidi bez domova, hlavním řečníkem byl zakladatel 
street medicine Jim Withers (USA) 

• Výzkum o ženách bez domova, který proběhl minulý rok (2015) vyústil 
v 2. národní konferenci. 

• V současné době probíhá analýza dat z výzkumu zaměřená na klienty 
AD a identifikaci jejich potřeb. Výzkum je prováděn na zakázku 
ministerstva, výstupy z něj zazní na další národní konferenci AS v roce 
2016. 

 
 
 



  • Plány: 
• Datum vytvoření 
• Délka trvání 
• Obsah individuálního plánování 
• Témata plánování (moýný výběr) 
• Smlouvy 
• Odkud přišel 
• Kam odešel 
 



Výzkum o ženách bez domova 

Příčiny bezdomovectví u žen 
•Z výzkumu vyplývají dvě hlavní příčiny ztráty bydlení a to jsou důvody 
finanční a partnerské.  Celkem 57% respondentek uvedlo jako důvod ztráty 
domova neschopnost hradit náklady spojené s bydlením, což nás vede 
k závěru, že systémového zajištění dostupného sociálního bydlení pro 
nízkopříjmové rodiny a jednotlivce je naprosto klíčové a zásadní pro řešení 
problematiky bezdomovectví žen. Nejvíce rizikovou skupinou pro ztrátu 
bydlení jsou ženy s vyšším počtem dětí a s nižším vzděláním! 
•Další hlavní příčinou byly problémy partnerské, které označilo celkem 26% 
respondentek (rozchod, rozvod, násilí atd.). Čistě partnerské násilí uvádí 
celkem 19% žen.  
 



Výzkum o sociální situaci uživatelů AD 

 
• Cílem výzkumu bylo:  Zmapovat sociální situaci uživatelů azylových domů 

Armády spásy z hlediska jejich jejich možností pro využívání dané služby. 
Otevřít prostor pro hledání alternativních služeb, které by více vyhovovali 
možnostem uživatelů. 

• Základní otázky, které rozvíjely dotazníkový průzkum: 
• jaká je sociální situace uživatelů AD z hlediska možností poskytované 

služby? 
• jaký typ sociální (či obdobné) služby by lépe vyhovoval  možnostem 

uživatele? 
• celkem jsme oslovili 532 uživatelů z toho 205 žen a 327 mužů z celkového 

počtu bylo  404 uživatelů v AD a 128 v DMD, celkem 30 kolegů z AS byli 
aktivní tazatelé 

 



 
Děkuji za pozornost 
 
Vypracovala Iva Folajtárová (analytička Armády spásy) 
 
iva_folajtarova@czh.salvationarmy.org  
 
www.armadaspasy.cz 
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