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OTÁZKY A ODPOVĚDI
Co je to sociální vyloučení a jaké 1. 
faktory ho ovlivňují?

Sociálním vyloučením rozumíme proces, kdy jsou jed-
notlivci či celé skupiny osob vytěsňováni na okraj 
společnosti a je jim ztížen či zcela zamezen pří-
stup ke zdrojům, které jsou běžně dostupné ostat-
ním členům společnosti. Mezi tyto zdroje řadíme za-
městnání, bydlení, sociální ochranu, zdravotní péči 
a vzdělání. Pro sociální vyloučení je pak charakteris-
tická chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost, nízké 
vzdělání a nedostatečná orientace v normách vět-
šinové společnosti. 

Sociální vyloučení zahrnuje široký komplex as-
pektů, pochopení jeho geneze tak nemusí být pro 
běžného člověka snadné. Obecně lze faktory, kte-
ré podmiňují vznik sociálního vyloučení, rozdělit 
na vnější a vnitřní. 

Mezi vnější příčiny sociálního vyloučení řadí-
me především nevhodnou strukturu trhu práce (nedo-
statek pracovních příležitostí pro nízce kvalifikované, 
diskriminace), nevhodnou bytovou politiku (nedosta-
tek „levného“ a „sociálního“ bydlení) a nerovné příle-
žitosti ve vzdělávání (vyřazování dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami ze škol hlavního vzdělávací-
ho proudu). Současná společnost klade na jedince veli-
ké nároky, a pokud ve společnosti nefungují podpůrné 
mechanismy, je nalezení plnohodnotného společen-
ského uplatnění pro mnoho lidí, kteří jsou nějakým 
způsobem znevýhodněni, prakticky nemožné. 

Vnitřní faktory pak představuje jednání kon-
krétních lidí, které sociální vyloučení způsobuje, pří-
padně prohlubuje – často je však důsledkem vnějších 
faktorů. Jedná se zejména o ztrátu pracovních návy-
ků při dlouhodobé nezaměstnanosti, neschopnost hos-
podařit s penězi, orientaci na okamžité uspokojení 
potřeb, která vyplývá z dlouhodobé frustrace (utrace-
ní dávek či výplaty za jediný den apod.), a také apatii 
a nízkou motivaci k řešení vlastních problémů.

Jak došlo k tomu, že se Pepova 2. 
rodina dostala do této situace?

V dokumentu nejsou zachyceny životní příběhy 
Pepových rodičů. Lze se však domnívat, že oba rodiče 
mají nízké vzdělání a chybí jim dostatečné zázemí 
širší rodiny. Oba také s největší pravděpodobností žijí 

v jakési letargii, která je způsobena opakovanými ne-
úspěchy na trhu práce, který nízce kvalifikovaným 
lidem – zejména v určitých regionech – nenabízí dů-
stojné pracovní příležitosti ani odpovídající finanční 
ohodnocení. Situace Pepovy rodiny je tedy pravděpo-
dobně způsobena kombinací výše uvedených vnějších 
a vnitřních faktorů.

Jak reagovat, pokud se setkáme s dítětem 3. 
z podobné rodiny? Jak je mu možné pomoci?

Pokud se setkáme s dítětem z dysfunkční rodiny, měli 
bychom si ověřit, zda je o jeho situaci někdo infor-
mován (třídní učitel, výchovný poradce apod.). Ostatní 
děti by se k němu měly chovat kamarádsky, neposmí-
vat se mu, ale ani mu nepůjčovat peníze, protože 
to nic neřeší – stačí se s ním rozdělit o svačinu, půj-
čit mu kolo, vzít ho se svými rodiči na výlet, dát mu 
kontakt na Linku bezpečí apod. O situaci rodiny a dí-
těte v ní by měl vědět Odbor sociálně-právní ochrany 
dětí (OSPOD), který zajišťuje ochranu práv dětí na pří-
znivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných 
zájmů dítěte včetně jeho jmění a působí na obnovení 
narušených funkcí rodiny. Na problém může OSPOD 
anonymně upozornit soused, učitel apod. Situace může 
vyústit až v odebrání dítěte a jeho umístění do dětské-
ho domova, což však bývá až krajní řešení – v mnoha 
případech totiž sociální práce s rodinou přinese zlep-
šení. Je však důležité, aby pomoc byla poskytnuta včas 
a byla správně koordinována, aby nedocházelo k pro-
hlubování utrpení dítěte, které v dané rodině vyrůstá. 
Na úrovni sociální práce lze dítěti nabídnout jiné trá-
vení volného času, například v nízkoprahových zaříze-
ních pro děti a mládež, kde také může konzultovat své 
problémy s kvalifikovaným dospělým.

Jak může rodina takovou situaci 4. 
řešit? Na koho se může obrátit?

Řešení dané situace bude zdlouhavé, ale je možné. 
Důležitá je motivace lidí žijících v chudobě a sociál-
ním vyloučení k pozitivní životní změně, ale i ote-
vřený přístup okolní většinové společnosti, a to jak 
místní samosprávy, tak veřejnosti. 

Jednou z možností, jak lze pomoci rodinám, kte-
ré se potýkají s takto vážnými obtížemi, je tzv. terénní 
sociální práce, kterou v současné době poskytuje řada 
neziskových organizací. Její podstatou je práce sociál-
ního pracovníka s jednotlivci, ale i celými rodinami, 
zaměřená na řešení konkrétních problémů týkajících 
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se bydlení, dlouhodobé nezaměstnanosti, problémů 
dětí ve škole, záškoláctví, výchovných problémů apod. 
Principem je maximální zapojení samotného „klienta“ 
(či celé rodiny) do procesu řešení problémů. V Pepově 
případě by terénní sociální pracovník pracoval s celou 
rodinou a zaměřil by se na otázku bydlení, zaměstná-
ní (proč nepracuje otec a matka, případně proč si ne-
jsou schopni práci dlouhodobě udržet), dětské práce, 
školní docházky a zajistil by případně Pepovi doučo-
vání. Důležité je celou rodinu neustále motivovat, vy-
světlovat jednotlivé kroky při řešení svízelné situace 
a maximálně ji zapojovat. 

Situaci Pepovy rodiny negativně ovlivňuje i neu-
těšená situace v celém regionu, který je charakteris-
tický nedostatkem pracovních příležitostí, nedostateč-
ně rozvinutou infrastrukturou apod. Terénní sociální 
práce by tak v tomto konkrétním případě měla být do-
plněna o činnosti iniciující systémové změny na míst-
ní úrovni.

Má Pepova rodina nárok na nějaké 5. 
sociální dávky? Jaký je v ČR systém 
dávek pro sociálně slabé?

Systém dávek lze rozdělit do dvou hlavních oblastí – 
dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodi-
čovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na byd-
lení) a dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek 
na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamži-
tá pomoc). Vzhledem k tomu, jaké film poskytuje infor-
mace, není úplně snadné říci, na jaké dávky přesně má 
Pepova rodina nárok. Dávky státní sociální podpory jsou 
obecně více většinově zaměřené – tzn. má na ně nárok 
jakákoli rodina s nezletilými dětmi, která má nižší pří-
jmy. Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou určeny těm ro-
dinám, kterým dávky státní sociální podpory nestačí 
k tomu, aby dosáhly životního minima. Podle snímku 
je pravděpodobné, že Pepovi rodiče jsou dlouhodobě ne-
zaměstnaní (nemají tedy nárok na podporu v nezaměst-
nanosti), a lze se tedy domnívat, že dávky státní sociál-
ní podpory nestačí k pokrytí základních výdajů rodiny. 
Budou tedy pravděpodobně také příjemci dávek pomoci 
v hmotné nouzi.

Jaká je v ČR výše nezaměstnanosti?6. 
Výše nezaměstnanosti v České republice je pochopi-
telně kolísavá. Např. k 1. 12. 2009 byla poměrně vyso-
ká – 9,2 %, k 1. 5. 2012 se snížila na 8,2%. Číslo, které 
je průměrné za celou Českou republiku, však nemu-

sí vypovídat o míře sociálního vyloučení. Důležitá je 
statistika regionální nezaměstnanosti, případně 
statistika strukturální nezaměstnanosti (nezaměst-
nanost určitých věkových či vzdělanostních skupin 
apod.). Celková statistika zahrnuje navíc pouze počty 
lidí, kteří jsou v evidenci úřadů práce, ale mezi lidmi 
žijícími v chudobě a sociálním vyloučení jsou početné 
skupiny stojící zcela mimo systém podpory.

Jaká je v ČR výše životního minima 7. 
pro rodinu s dítětem?

Životní minimum je společensky uznanou minimální 
hranicí příjmu, pod níž nastává stav hmotné nouze. 
Konkrétně vymezuje výši nezbytných finančních pro-
středků pro domácnost nebo jednotlivce potřebných 
k zajištění výživy a ostatních základních osobních po-
třeb. Nezbytné náklady na bydlení se do něj nezahr-
nují. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci sys-
tému státní sociální podpory poskytováním příspěvku 
na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplat-
kem na bydlení. Životní minimum pro dvě dospělé 
osoby a jedno nezaopatřené dítě ve věku od 6 do  
15 let v ČR v roce 2012 činí 8380 Kč. Životní mini-
mum je součtem všech částek životního minima jed-
notlivých členů domácnosti.

Od kolika let si mohou děti v ČR 8. 
legálně vydělávat formou brigád?

Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo star-
ších 15 let do skončení povinné školní docházky je 
zakázána. Speciální kategorií je pouze umělecká, kul-
turní, sportovní a reklamní činnost dítěte za podmí-
nek stanovených zákonem o zaměstnanosti. Tato čin-
nost musí být přiměřená věku dítěte a nesmí pro něj 
představovat nebezpečí, bránit jeho vzdělávání nebo 
docházce do školy a účasti na výukových programech. 
Také nesmí poškozovat jeho zdravotní, tělesný, dušev-
ní, morální a společenský rozvoj. Mladistvé (od 16 do  
18 let věku) smějí zaměstnavatelé zaměstnávat pouze 
pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozu-
movému rozvoji, a musejí jim poskytovat při práci zvý-
šenou péči. Mladiství do 18 let smějí pracovat pouze 
40 hodin týdně, maximálně 8 hodin denně.

Existují nějaké statistiky, které by 9. 
dokládaly, kolik dětí v ČR pracuje?

Odpověď na tuto otázku je složitější. V ČR se nevedou 
žádné statistiky týkající se dětské práce a nikdo se 
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u nás tímto problémem víceméně nezabývá, což je způ-
sobeno především tím, že se v ČR dětská práce nevy-
skytuje v takovém měřítku jako v rozvojových zemích. 
Pepa má možnost chodit do školy, což je základ-
ní rozdíl mezi ním a dětmi v rozvojových zemích, 
které většinou pracují na úkor vzdělání. V ČR je po-
vinná školní docházka a Pepa do školy chodí. V přípa-
dě, že by do školy nechodil, jednalo by se o zanedbání 
péče ze strany rodičů.

MÝTY A FAKTA
SOCIÁlNí VYlOuČENí SE TÝKÁ JENOM 
ROMů A TI SI ZA TO MůžOu SAMI.
Samotný film tento mýtus spolehlivě vyvrací. Sociální 
vyloučení je způsobeno vícečetným (především soci-
álním a sociokulturním) znevýhodněním. V žádném 
případě není dáno rasou, a už vůbec ne genetický-
mi předpoklady. V případě Romů je sociální vylouče-
ní prohloubeno etnickou stigmatizací. Romové jsou 
snadno rozpoznatelní, proto je jejich začleňování nej-
více ztíženo negativními stereotypy většinové společ-
nosti – jsou výrazně diskriminováni na trhu práce, 
na trhu s bydlením i ve vzdělávacím systému. Z těch-
to důvodů je právě u Romů sociální vyloučení poměr-
ně častým jevem.

KDO SE V SOuČASNé DObĚ ChCE MíT 
DObřE, TAK SE DObřE MÁ.
Jak již bylo naznačeno výše a jak je vidět ve filmu, 
celá řada lidí začíná svoji životní dráhu na zcela jiné 
startovní čáře než zástupci běžné většinové společnos-
ti. Pepovi, který má obdivuhodnou vůli a odhodlání, 
se možná podaří vymanit z bludného kruhu sociální-
ho vyloučení, je však zřejmé, že jeho motivace a sna-
ha budou muset být mnohonásobně větší než u jeho 
vrstevníků. Bez dostatečného zázemí, podpory rodiny 
a pozitivních vzorů je velmi těžké nalézt plnohodnot-
né pracovní a společenské uplatnění. Většina lidí, kte-
ří vyrůstají v podmínkách sociálního vyloučení, zcela 
pochopitelně takto mimořádnou vůli nemá. Můžeme 
je ale za to odsuzovat? Můžeme si dovolit říci, že by-
chom to na jejich místě zvládali lépe?

NÁš STÁT TOlERuJE NEPlACENí Dluhů.
Tolerování neplacení dluhů oficiálně v České republi-
ce možné není. Pokud někde dochází k dlouhodobému 
neplatičství a zadluženosti vůči státu a místním samo-
správám, je to obvykle dáno nedůsledností a nekon-
cepčností pracovníků úřadů. Zákon umožňuje, aby sa-
mosprávy a stát získaly finanční prostředky, které jim 
právem náleží. Slouží k tomu tzv. institut zvláštního 
příjemce, který opravňuje úřady k použití sociálních 
dávek například na placení nájemného bez souhlasu 
příjemce. Pokud se tento institut použije včas, není 
nutné do budoucna využívat práci exekutorů, která 
daný dluh neúměrně zvyšuje, a tím v důsledku pro-
hlubuje sociální vyloučení lidí žijících v chudobě.
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