
Na následujících stránkách se Vám pokusíme přiblížit téma
sousedského soužití v programech sociálního bydlení. Věnujeme
se zde zejména tomu, jak co nejlépe předcházet sousedským
stížnostem, popřípadě jak nastalé problémy co nejefektivněji řešit.
Vzhledem k tomu, že každé město, každá čtvrť, každý dům
a každé patro je specifickým společenstvím se svou vlastní historií
a dynamikou, neexistují univerzálně platné rady, jak konkrétní
stížnosti řešit a vyřešit. Zde se proto pokusíme alespoň o velice
obecný přehled toho, na co je dobré myslet a jak nad tímto
tématem přemýšlet. Samotné řešení bude vždy na Vás a Vašich
klientech. Držíme palce!
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Patologické shromažďování 

Patologické shromažďování je duševní nemoc,1 která se dle odhadů týká
2 až 5 % populace. Často je spojena s jinými duševními obtížemi,
s prožitým traumatem či se samotou.2 U lidí, kteří žili na ulici,
v nevyhovujícím či nejistém bydlení, může souviset i s roky materiálního
strádání. V zahraničních publikacích se můžeme dočíst, že hromadění patří
mezi časté příčiny ukončení nájemní smlouvy a vystěhování. Patologické
shromažďování je tak jedním z faktorů, které přispívají k nárůstu počtu lidí
bez domova.3

Většina lidí, kteří hromadí, tak činí tajně a za své chování se stydí nebo se
bojí, jak by na něj jejich okolí reagovalo. Proto se o něm často dozvídáme
až díky sousedským stížnostem. Ačkoliv se hromadění liší od sběratelství
a nepořádku, může s nepořádkem a špínou v závažných případech
souviset. Sousedi si mohou stěžovat na zápach či množící se hlodavce
a hmyz. Lidé, kteří hromadí, nehromadí pouze věci, ale mohou hromadit
i zvířata,4 což může být rovněž důvod k sousedským stížnostem. Byt
s mnoha zvířaty může zapáchat nebo zvířata mohou dělat hluk.
V domovech hromadících lidí zvířata často žijí v nevyhovujících
podmínkách. Většina osob, které patologicky shromažďují, nechce pouštět
jiné lidi do svého bytu, proto často neřeší, když se jim rozbije nějaký
spotřebič nebo něco v bytě přestane fungovat (nechtějí pozvat opraváře).
Protékající záchod, dřez, odpad, sprchový kout apod. mohou být rovněž
příčinou sousedských stížností.

Mezi varovné signály, které poukazují na to, že by někdo mohl mít
problém se shromažďováním, patří to, že dotyčná osoba: 1. má ve svém
domově místnost, kam nikoho nechce pouštět (nebo vás vůbec nebude
chtít pustit domů), 2. neustále a dlouho mluví o svých věcech, 3. má
problém se předmětů zbavovat, 4. přináší domů příliš často další věci,
5. má svůj byt natolik přeplněný, že je problém se v něm volně pohybovat,
sednout si na židli, využívat kuchyň k vaření nebo koupelnu k hygieně,
6. neumí věci třídit a organizovat a je pro ni náročné o svém majetku
rozhodovat.

1. Alena Lambertová a kol., Patologické shromažďování – Dvě kazuistiky a přehled 
literatury.

2. Zpravodaj sociálního bydlení 1/2021, s. 27-31
3. Carolyn I. Rodriguez a kol., Prevalence of Hoarding Disorder in Individuals at Potential 

Risk of Eviction in New York City.
4. Animal Hoarding | An In-Depth Look at the Phenomenon
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Jako snadné řešení těchto případů přeplněných bytů, by se mohlo zdát
vyvezení odpadu a uklizení bytu. Tento krok by však měl být až poslední
možností a přicházet ve chvílích, kdy nahromaděné věci již ohrožují zdraví
hromadící osoby nebo jejího okolí (či vedou k ničení cizího majetku). Pro
lidi, kteří hromadí, nejsou jejich věci odpad, ale bohatství, ke kterému mají
často sentimentální vztah. Jejich věci jim mohou připomínat minulost,
jejich blízké, být součástí jejich identity. Mohou v nich vzbuzovat jistotu
spojenou s budoucností, že jsou připraveni přežít nebo někoho potěšit.
Mohou je považovat za cenné a krásné. A to i přesto, že většinou přesně
neví, co vše vlastní. Při nedobrovolném vyklizení věcí z bytu mohou tito
lidé svůj majetek bránit, mohou si ublížit nebo ztratit důvěru vůči těm,
kteří se do úklidu pustili. Navíc je zde vysoká míra recidivy a v poměrně
velkém množství případů lidé, kteří shromažďovali, vyčištěné byty opět
zaplnili novými věcmi. Stres, který osoby, které hromadí, zažívají při
vyklízení jejich bytu, může jejich tendence k hromadění ještě zvýšit. Tam
kde je vyklizení nutné, se doporučuje ho provést co nejrychleji a bez
přílišné okázalosti, aby nedocházelo k další stigmatizaci hromadících
klientů.

V zahraničí existují služby, které jsou zaměřené na podporu lidí, kteří
patologicky shromažďují.5 Jejich činnost se skládá většinou ze tří částí:
1. výzkumná (snaží se zjistit co nejvíce informací o lidech, kteří hromadí,
a ověřují účinnost metod užívaných při práci s těmito lidmi), 2. informační
(snaží se informovat rodinné příslušníky, majitele bytů, policii, hasiče,
sociální pracovníky, úředníky a soudce o této duševní nemoci, aby co
nejvíce předcházeli nuceným vystěhováním a retraumatizaci osob s tímto
onemocněním), 3. podpůrná (dlouhodobá práce s lidmi, kteří hromadí, na
tom, aby jejich chování neohrožovalo ani je a jejich bydlení ani jejich
sousedy).

Podpora osob, které hromadí, je zpravidla postavena na dvou pilířích:
1. Harm reduction přístup, 2. kognitivně behaviorální terapie a medikace.
Každý klient má svého case managera, který pracuje s ním a jeho
podpůrnou sítí.

Jak bude podpora pro konkrétního člověka vypadat záleží na několika
faktorech. Mezi nejzákladnější patří závažnost situace, která se posuzuje
zejména podle toho, do jaké míry je daná osoba schopná si uvědomit
a pochopit problematičnost svého chování. Dále na tom, jak má dotyčný
člověk domov zanesený věcmi (do jaké míry jeho věci omezují standartní
funkce bytu – vaření, hygiena, odpočinek). Rovněž špína je ukazatel toho,
že problematičnost hromadění je závažnější. Dalšími faktory, které mohou

5. Např. Helping People With Hoarding Live In Healthier Homes nebo Help for Hoarders
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ovlivňovat typ podpory, jsou věk,6 psychické a fyzické zdraví, zdali
hromadící člověk žije sám nebo s rodinou,7 typ a velikost bytu, co hromadí
a kde to hromadí, velikost sociální sítě klienta apod.

Na zjištění míry rizika u patologického shromažďování existuje několik
psychometrických škál.8 Pod tímto textem najdete přeložené dvě škály:
Vizuální určení stupně hromadění (s. 11) a HOMES® Multidisciplinární
vyhodnocení rizik hromadění (s. 13), které vám pomohou s nastavením
budoucí podpory klienta.

Pro zmenšení hromadících návyků klientů a zlepšení jejich situace je
nejdůležitější práce s motivací, bez ní je jen malá šance na úspěch.9
Můžete se setkat s tím, že lidé, kteří hromadí, budou odmítat vaši nabídku
podpory. Někteří z nich nebudou své chování považovat za problematické,
jiní nebudou věřit, že se mohou skutečně změnit. Někdo nebude souhlasit
s tím, jakou mu nabízíte podporu při řešení jeho problémů, nebo vám
nebude věřit, či se vás bude bát. Proto je práce na motivaci klienta úzce
spojena s prací na společném vztahu vzájemné důvěry. Až když vám bude
klient důvěřovat, můžete s ním smysluplně hovořit o tom, že změna jeho
chování je nejen důležitá, ale také možná. Pracovat s ním na touze po
změně, na přesvědčení, že změna je dosažitelná, má smysl, je potřebná
a je kvůli ní potřeba plnit některé závazky a podnikat konkrétní kroky. Po
navázání vztahu můžete s klientem probírat, jaký má život teď, v čem všem
by mohl být jiný, kdyby jeho domov nebyl plný věcí nebo zvířat., jaký život
by chtěl a jak mu v tom jeho shromažďování brání. Taková motivace může
být spojena s touhou znovunavázat narušené vztahy s rodinou, možnost
zvát si domů rodinu a přátele, najít si partnera/ku, nepřijít o bydlení,
možnost zlepšit si zdravotní stav, lépe se vyspat, dělat znovu aktivity, které
v zaplněném bytě nebyly doposud možné, ušetřit peníze apod. Aby taková
motivace vydržela a byla dlouhodobá, je třeba postup a cíle nastavovat
společně s klientem. Společné cíle musí být realistické a dosažitelné
(drobné kroky). Je důležité pracovat i na jiných problémech klienta, které
mohou být přednější než problém se shromažďováním a mohou být

6. Hoarding: Best Practices Guide
7. Children of Hoarders – Awareness, Understanding, and Support – by COH, for COH 
8. Alena Lambertová a kol., Patologické shromažďování – Dvě kazuistiky a přehled 

literatury., s. 137.
9. „Pokud se stanou nedobrovolnými účastníky léčby, je nepravděpodobné, že by z ní 

měli prospěch. Léčba kompulzivního shromažďovaní je obtížná a vyžaduje silné 
odevzdání a vysoký stupeň obětavosti ze strany kompulzivního shromažďovače. Je 
směřována ke snížení nepořádku, zlepšení se v rozhodování a organizačních/třídících 
technikách. Používané léčebné intervence se skládají z trénování rozhodování, expozice 
se zábranou odpovědi, kognitivní restruktury“. Miroslava Khollová, Patologické 
shromažďování. 
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příčinou hromadění. Dále je nutné slavit i malé úspěchy a netrestat
neúspěchy, je třeba dávat více šancí. Klíčové je rovněž to, aby vaše
podpora klienta zplnomocňovala, dodávala mu sebedůvěru, rozvíjela jeho
schopnost rozhodování. Proto by podpůrní pracovníci měli být trpěliví,
flexibilní, kreativní, vtipní a vzbuzovat v lidech sympatie. Pokud budete
podpůrným pracovníkem někoho, kdo hromadí:

• Zkuste si představit, jak byste chtěl, aby někdo jednal s vámi, kdybyste 
vy byl klient.

• Všímejte si jazyka vašeho klienta, používejte jeho termíny, jak mluví
o svých věcech a o jeho shromažďovací vášni.

• Nechte se vést vaším klientem, on je expert na svůj život a na své 
potřeby. On má činit rozhodnutí.

• Pracujte se silnými stránkami klienta a zdůrazňujte je, povzbuzujte ho.
• Pokuste se, aby se ve vaší spolupráci objevovaly zábavné aktivity.
• Buďte konzistentní.
• Nesuďte a nebuďte negativní.
• Nepřesvědčujte a nesnažte se manipulovat klienta, aby dělal to, co vy 

považujete za správné.
• Nemanipulujte s věcmi klienta bez jeho svolení.
• Uznávejte pocity klienta. 
• Nepřebírejte odpovědnost za klientovy neúspěchy. 

Postup při řešení problémů se shromažďováním může být následující:

• První návštěva klienta:

 Pokud se návštěvy obáváte, nejděte na ni sami (ale čím méně
účastníků, tím lépe). V případě, že se chce návštěvy účastnit
i majitel bytu, někdo od hasičů apod., sejděte se s nimi předem
a vyjasněte si, kdo a kdy bude mluvit, kdo má jaké role
a nastavte si pravidla návštěvy.

 Při příchodu ke klientovi mu poděkujte za to, že vás pozval do
jeho domova. Zeptejte se ho, zda by vás svým bytem mohl
provést. Vysvětlete mu, proč tam jste. Návštěva slouží zejména
k zhodnocení rizika, že by se klient v bytě klient mohl zranit nebo
by mohlo dojít k nějaké havárii. Tomu chcete společně
předcházet.

o Pokud se necítíte v bytě klienta dobře, citlivě mu to sdělte
a dejte si schůzku s klientem mimo jeho byt.

Ukázka z chystané brožury
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 Ničeho se nedotýkejte a nic nevyhazujte bez klientova souhlasu.

 Vezměte si s sebou pevné desky, abyste si mohli psát poznámky
i ve stoje, a něco k pití. Své věci můžete dát do ledvinky, abyste
nemuseli batoh nebo tašku nikde odkládat. Počítejte s tím, že si
možná nebudete moct odskočit na toaletu. Můžete si s sebou vzít
plastové rukavice, respirátor, vlhčené ubrousky, pracovní
oblečení apod. Pokud se rozhodnete použít ochranné pomůcky,
nejprve to prodiskutujte s klientem.

 Můžete se klienta zeptat, zda by mu nevadilo, kdybyste v bytě
fotografovali. Fotografie mohou sloužit k tomu, že si
zaznamenáme místa a objekty, které jsou nejvíce rizikové, aby se
na ně nezapomnělo. V budoucnu se vám rovněž mohou hodit,
abyste s klientem viděli pokrok, který za určitou dobu udělal.

 Klient se vás může během návštěvy jeho bytu ptát na řadu věcí,
snažte se odpovídat přímo a pravdivě. (Nejpravděpodobněji se
bude opakovaně ptát, jestli mu chcete vyhodit jeho věci).

 Během první návštěvy se snažte zjistit závažnost situace
a klientovy potřeby. Na základě rozhovoru s klientem a toho, co
jste v bytě viděli, vyplňte některou z psychometrických škál, která
vám s vyhodnocením pomůže. Případně použijte nějaký formulář,
např. Harm potential assessment form.10

 Po prohlídce bytu si s klientem chvíli promluvte o příjemnějších
tématech, než jsou jeho problémy a shromažďování.

• Dohodněte si další setkání, která budou jednou týdně nebo alespoň
jednou za 14 dní.

• Na dalším setkání společně vytvořte individuální plán (krátkodobé
a dlouhodobé cíle, plán na další návštěvu apod.). Proberte nejrizikovější
oblasti. Pobavte se o možnostech individuálních nebo skupinových
terapií. Pak můžete začít pracovat na nácviku rozhodovacích schopností,
organizaci a třídění, zbavování se a nehromadění věcí a postupného
uklízení domova. Můžete navázat klienta na další služby nebo další
specialisty z týmu.

Harm reduction
Přístupu Harm reduction (minimalizace škod) můžete využít i u těch
klientů, kteří mají nižší motivaci a uvědomění problematičnosti svého
chování. Základem tohoto přístupu je zabránit největším rizikům, aniž by
muselo dojít k velkým změnám v životě klientů. Klient nemusí přestat

10. Michael Tompkins, Assessing Harm Potential.

Ukázka z chystané brožury
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hromadit, a i přesto se může jeho situace podstatně zlepšit. Rozdíl mezi
klasickým přístupem a Harm reduction se dá ilustrovat takto: V klasickém
přístupu by se sociální pracovník ptal: „Proč máš tuto věc?“ („Nechceš se jí
zbavit?“). Sociální pracovník užívající přístup Harm reduction se zeptá:
„Proč máš tuto věc právě tady?“ („Nechceš ji přemístit někam, kde ti bude
méně překážet?“).

Před nastavením cílů a prostředků k jejich dosažení je nutné zmapovat:

• Co v bytě ohrožuje bezpečnost (hrozba požáru, zhroucení věcí na 
klienta…)?

• Co v bytě ohrožuje zdraví a komfort (hmyz a škůdci, nepřístupná postel, 
koupelna, kuchyň)?

• Má hromadění negativní dopad na klientovy vztahy (stížnosti sousedů, 
hádky v rodině)? Jaké?

• Jaké je uvědomění si problému a motivace své chování změnit?

• Jaký je zdravotní a psychický stav klienta?

• Jaké věci klient hromadí, kde je nejčastěji bere a jak je dostává domů?

Na základě těchto informací tým podpory stanoví s klientem cíle (jasné
a realistické, u nichž jde zaznamenávat úspěšnost naplňování) a plán jejich
dosažení (např. přeuspořádat věci v bytě tak, aby kolem topení, kamen či
sporáku vznikl volný a uklizený prostor). Přeskupit věci tak, aby
neblokovaly okna a dveře. Uklidit stůl v kuchyni, aby vzniklo místo pro
třídění věcí. Uspořádat věci tak, aby byla úniková cesta z bytu. Vyhodit
zkažené jídlo a odpadky, které by mohly být obživou pro škůdce. Naučit se
pár věcí vyřadit a vyhodit nebo darovat někomu jinému. Oddělit důležité
dokumenty od těch méně důležitých a zřídit pro ně složku. Zajistit dovoz
jídla (klienti, kteří mají kuchyň plnou věcí, mohou trpět podvýživou). Zajistit
opravu sprchy nebo záchodu. Tyto cíle by měly být flexibilní a měnit se
podle situace klienta. Je dobré je společně sepsat, aby si je klient mohl
připomínat a mohlo se při návštěvách s klientem pracovat na tom, aby se
lépe na tyto cíle soustředil. Lidé, kteří patologicky shromažďují, mívají
problémy s koncentrací a je potřeba s nimi pracovat cíleně.

Kognitivně behaviorální terapie
Léčba pomocí kognitivně behaviorální terapie se skládá ze čtyř základních
témat:11

11. Frost, Randy & Steketee, Gail & Greene, Kamala. (2003). Cognitive and Behavioral 
Treatment of Compulsive Hoarding. Brief Treatment and Crisis Intervention. 3. 323-338.
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Témata kognitivně behaviorální terapie:
1. Informování o shromažďování

2. Zlepšování schopnosti se sám rozhodovat

3. Zlepšení schopnosti organizovat a třídit své věci

4. Přerámování problematických přesvědčení

Tato témata se mohou probírat na individuální či skupinové terapii nebo
se reflektují během nácviků přímo u klientů doma. Klientům se zadávají
domácí úkoly na další setkání, které se pak společně reflektují.

Příklady:
Jak se naučit třídit a vyřazovat věci?

Skupinová terapie: Klienti přinesou tašku nebo krabici, ve které je pár věcí
z jejich domova. Jsou vyzváni, aby jednu z jejich věcí umístili na stůl
uprostřed místnosti. Věci na tomto stole nejsou ještě vyřazené, ale už ani
nejsou plně ve vlastnictví jejich majitelů. V tomto cvičení klienti reflektují,
jaké pocity a emoce v nich rozhodnutí o vyřazení jedné jejich věci vyvolává.
Pak všichni znovu zváží, jestli vybrali vhodně objekt k vyřazení. Terapeut
sleduje reakce klientů a skupina se vzájemně podporuje. V tomto cvičení
jde zejména o to, aby si klienti a terapeut uvědomili, na jakých
přesvědčeních je založena jejich snížená schopnost se věcí vzdávat. Čeho
se klienti obávají, když vyřazují své věci, jak silný je jejich strach, jak se
svým strachem pracují apod.

Jak omezit své hromadící návyky?

Skupinová terapie: Každý si představí místo nebo situaci, kde nejčastěji
získává nové předměty, které si pak nosí domů. Popíše, jak se cítí, když vidí
věc, kterou chce. Sdělí, jak moc ji chce, a následně se pokusí představit si,
že si danou věc jen prohlédne, ale nezíská ji a nechá ji na místě. Tyto
situace pak mohou klienti společně sehrávat a cvičit schopnost odejít bez
chtěného předmětu. Následuje reflexe, jak se při tom cítí a jaké jsou
výhody a nevýhody toho, když danou věc nezískají. Jako domácí úkol si pak
klienti vyzkouší zajít na místo, kde věci získávají, a nic si z toho místa
neodnést.

Při individuálních sezeních lze s klientem probrat tyto otázky:

Skutečně tuto věc potřebujete? Jaký je rozdíl mezi potřebovat a chtít?
Vyjasněte si, co znamená potřebovat, jaký je rozdíl mezi potřebnou
a krásnou věcí. Jak je daná věc pro vás důležitá? Když se dané věci zbavíte,
co vám to může přinést a co vám to sebere?

Ukázka z chystané brožury
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Kolikrát danou věc máte? Potřebujete ji mít vícekrát? Není prošlá nebo
rozbitá?

Potřebujete danou věc vy osobně? Je nutné sbírat věci, které
nepotřebujete, ale mohl by je potřebovat někdo jiný? Nechcete danou věc
darovat do charity nebo ji recyklovat?

Máte nějaký konkrétní úmysl, co s danou věcí chcete dělat?

Myslíte si, že danou věc užijete v nějaké dohledné době? Kdy naposledy
jste danou věc použil?

Zvládnul byste uplatňovat pravidlo, že za každou věc, kterou domů
přinesete, jednu věc z domova vyhodíte?

Během nácviku rozhodování, třídění a vyřazování si nastavujte jasná
pravidla, podle kterých budete věci třídit (např. všechny věci, které
neoblečete, tak vyřadíme, noviny starší než tři měsíce vyřadíme). Tyto
činnosti mohou být náročné, nepřepínejte se s klientem a z počátku
věnujte práci klidně jen 15 minut (můžete si nastavit i kuchyňskou minutku
nebo odpočet na mobilu). Před prací můžete vyzkoušet techniky
mindfulness. Slavte úspěchy.

Patologické hromadění je většinou spojeno s duševním
onemocněním, proto je potřeba vyšší míra trpělivosti a pochopení
nájemníkova jednání. Řešení může být trvalé pouze tehdy, pokud
sám nájemník/klient přistoupí na fakt, že patologické shromažďování
je problém, který ohrožuje jeho samotného. Obtěžování sousedů
i pronajímatele nepořádkem může vést ke ztrátě bydlení, proto je
potřebné spojit síly a spolu s klientem tento problém řešit.

Ukázka z chystané brožury
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Postup při řešení patologického shromažďování

Začátek koordinovaného řešení případu:
Návštěva domácnosti „hromadiče“ sociálním 
pracovníkem/týmem podpory a provedení 

vstupního rozhovoru.

Na základě vstupního rozhovoru se zjistí potřeby klienta, stupeň rizika ztráty 
bydlení, míra rizika ohrožení sebe, sousedů a majetku. Vyhodnotí se míra 

znečištění bytu a rozměr uvědomění klienta (zda si je, či není vědom toho, že jeho 
chování je v něčem problematické). Dále se s klientem domluví pravidelné 

návštěvy (jednou za týden nebo jednou za dva týdny).

Dobrovolná snaha svoji 
situaci řešit

Odmítání řešit
svoji situaci

Další setkání s klientem. 
Rozhovor o jeho potřebách. 

Nastavení spolupráce na řešení.

Plán podpory a podepsaná dohoda 
o spolupráci.

Dodržování plánu.

Průběžný monitoring.

V případě, že klient odmítá nebo není 
schopen spolupracovat, je svolána 

případová konference.

Koordinátor navštěvuje znovu klienta
a doporučuje mu, aby nedocházelo k 

poškozování bytu a znovu s ním 
probírá základní pravidla soužití v 

domě a péči o byt.

Oznámení, že nedodržování předpisů 
povede k rozvázání spolupráce

a porušování pravidel pronájmu může 
ohrozit bydlení.

Výzva k dodržování předpisů.

Vyslyšení.

Obnovení 
spolupráce 
s jasnými 

podmínkami.

Rozvázání 
spolupráce.

Dodržování 
podmínek.

Průběžný 
monitoring.

Opětovná kontrola, zdali došlo 
k nějaké pozitivní změně.

NEANO

NE

ANO

ANO
NE

Monitoring 
ohrožení ztráty 

bydlení
a zajištění další 

podpory.
Ukázka z chystané brožury
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Clutter image rating scale* 
Lidé mají velice odlišné představy o tom, co znamená mít přeplněný
domov. Pro někoho znamená seriózní nepořádek malá hromada věcí v
rohu jinak vzorně uklizené místnosti. Jiní zaregistrují nepořádek, až když
vytváří úzké uličky, kterými se místností prochází. Abychom si ověřili, že
jsme dostatečně pochopili problematiku hromadění, vytvořili jsme sérii
fotografií místností v různých stádiích nahromaděného nepořádku – od
kompletně uklizené po extrémně přeplněnou. Lidi si pak mohou vybrat,
která fotografie odpovídá nepořádku v jejich obývacím pokoji, kuchyni a
ložnici. Tato metoda vyžaduje určitý stupeň objektivního úsudku, protože
byty klientů se od fotografií liší a nepořádek může být v některých částech
místnosti horší než v jiných. I přesto tato metoda hodnocení nepořádku
funguje spolehlivě. Fotografie ilustračních interiérů jsou zveřejněny v
manuálu Compulsive Hoarding and Acquiring: Therapist Guide (Oxford
University Press).

* Překlad z originálu, který najdete zde: https://hoardingdisordersuk.org/wp-
content/uploads/2014/01/clutter-image-ratings.pdf
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Multi-disciplinary Hoarding Risk 
Assessment (HOMES)* 
• Tento nástroj slouží jako počáteční a stručné posouzení, které má

pomoci určit charakter a závažnost problematiky hromadění. Snahou je
vytvořit plán, podle kterého bude možné v praxi postupovat.

• Lze jej použít různými způsoby, v závislosti na potřebách a možnostech.
Ilustrační fotografie interiérů doporučujeme použít v kombinaci
s rozhovorem s klientem. To vše nám napomůže k efektivnějšímu určení
vlivu nepořádku/hromadění na fyzické zdraví, bariéry, psychický stav,
ohrožení, technický stav a bezpečnost.

• Tento dotazník můžete vyplňovat s klientem i bez něj. Za každou
položku, kterou odškrtnete jako přítomnou v bytě nebo v chování
klienta, je bod. Čím víc bodů daný klient získá, tím je situace vážnější.
Dotazník lze rozdělit na následující oblasti: zdraví, bariéry, technický
stav, bezpečnost, psychické zdraví a ohrožení.

• Dotazník můžete vyplňovat opakovaně a pomocí něj sledovat, jak se
situace mění.

* Překlad z originálu, který najdete zde: https://umassmed.typepad.com/files/best-practice-
hoarding-guide-final-.pdf (s. 38-41)

Zdraví:
Nelze používat vanu/sprchu Zamezen vstup na toaletu

Neúnosné množství odpadků Nelze připravit jídlo

Nelze konzumovat jídlo na stole Nelze spát v posteli

Nelze použít sporák/lednici/dřez Přítomnost zkaženého jídla

Přítomnost zvratků/výkalů/moči 
(lidské nebo zvířecí) Nelze nalézt léky

Přítomnost hmyzu / hlodavců Přítomnost plísní nebo vlhkosti

Přítomnost mrtvých zvířat Nelze si vyprat prádlo

Poznámky:

Ukázka z chystané brožury
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Bariéry:
Doma se nelze volně a bezpečně 
pohybovat

Nestabilní hromady věcí/
lavinové riziko

Ztížený přístup záchranářů do bytu Zablokované nebo nepoužitelné 
dveře 

Nelze v rychlosti opustit byt/dům

Duševní zdraví:

Nezdá se, že by hromadící člověk 
chápal závažnost problému Je defenzivní a naštvaný

Nevědomý, nesoustředěný, 
zmatený nebo naštvaný

Nezdá se, že by akceptoval 
pravděpodobný důsledek svého 
konání

Úzkostný nebo znepokojený

Poznámky:

Smutný, bez nálady

Ohrožení

Ohrožení zdraví nebo bezpečnosti 
dětí / nezletilých

Ohrožení zdraví nebo bezpečnosti 
lidí s postižením

Ohrožení zdraví nebo bezpečnosti 
starších lidí

Ohrožení zdraví nebo bezpečnosti 
zvířat

Poznámky:

(Upozorňujeme, že se nejedná o klinickou diagnostiku; 
používejte pouze k identifikaci rizikových faktorů)

(Vyhodnoťte ohrožení na základě zkušeností z oblastí zaměřených 
na specifickou část populace uvedenou níže)

Ukázka z chystané brožury
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Technický stav a bezpečnost:

Nestabilní podlaha/schody/veranda Protékající střecha

Odkryté elektrické vodiče/kabely Problémy s unikající vodou/ 
vodoinstalací

Neteče voda Bortící se/nestabilní se stěny

Nebezpečí požáru - kamna pokrytá hořlavým materiálem, hořlavé chemické 
látky v domácnosti

Absence topení/elektřiny Zablokované/nebezpečné elektrické 
či plynové topení/ventilátory

Skladování nebezpečných
materiálů/zbraní

Poznámky:

Absence požárního 
hlásiče/detektoru kouře

Složení domácnosti

Počet dospělých: Počet dětí:

Počet a druh domácích zvířat: Věk dospělých: 

Věk dětí: Kuřák v domácnosti: ANO NE

Osoba (osoby) s tělesným postižením (jakým): 

Osoba (osoby) s tělesným postižením (jakým): 

Jazyk (jazyky), kterým(i) se v domácnosti mluví

Zhodnocení:

Ukázka z chystané brožury
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Hodnocení rizikových faktorů/míry rizika

Hrozí bezprostřední poškození sebe, rodiny, zvířat, veřejnosti:

Hrozba vystěhování: 

Hrozba odsouzení (např. za týrání zvířat):

Míra způsobilosti:

Prosím, zaškrtněte položky, které představují schopnosti a kapacity klienta řešit 
problém hromadění.

Klient má povědomí o nepořádku

Klient je ochotný uznat nepořádek a jeho negativní dopad na zdraví, 
bezpečnost, schopnost setrvávat doma/dopad a na každodenní život

Klient je fyzicky schopný nepořádek odstranit

Klientův psychický stav umožňuje přijmout intervenci

Klient je ochotný přijmout intervenční pomoc

Poznámky:

Doporučený plán postupu

Ukázka z chystané brožury
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„Řada lidí se sklony k patologickému hromadění jsou společensky
vyčlenění (izolovaní) a někteří to i sami preferují. Klient dává přednost
svým hromadícím potřebám před setkáním s rodinou nebo přáteli.
Čím více je tato osoba izolovaná, tím většímu riziku újmy se vystavuje,
nesetkává se totiž pravidelně s nikým, kdo by ji pravidelně kontroloval.

Naopak společensky méně izolovaný jedinec se více otevírá
možnostem návštěv u sebe doma, má větší skupinu přátel a početnější
rodinu, tím přirozeně dochází ke kontrole jeho stavu.

Pomoc ze strany rodiny je pravděpodobně nejdůležitější formou
sociální podpory, která se průběžně nejvíce podílí na snižování rizik
spojených s problematikou hromadění. Z tohoto důvodu je zásadní,
aby klient zlepšoval vztah se svými blízkými, jak jen to bude možné.
Čím lépe rodina funguje, tím je pravděpodobnější, že bude snaha
o naplnění cílů Harm Reduction úspěšnější.

Členové rodiny však nemusí být nutně jediným zdrojem podpory.
Každý, kdo je v pravidelném kontaktu s hromadící osobou, může
pomoci jako další pár očí k monitorování klientovy bezpečnosti
a pohodlí.

„Efekt návštěv“ může být navíc využit jako pozitivní motivace k úklidu
z důvodu plánované návštěvy.

Na závěr lze konstatovat, že čím nižší je úroveň sociální podpory, tím
více se zvyšuje riziko újmy.“

Jak posoudit míru podpory (překlad z knihy
Michaela A. Tompkinsna a Tamary L. Hartl)*

* Michael A. Tompkinsn a Tamara L. Hartl, Digging Out: Helping Your Loved One Manage 
Clutter, Hoarding, and Compulsive Acquiring. S. 79-82, ale doporučujeme přečíst celou 
kapitolu s. 71-94

Michael A. Tompkins a Tamara L. Hartl, 
Digging Out: Helping Your Loved One Manage Clutter, Hoarding, and 
Compulsive Acquiring. s. 79

Ukázka z chystané brožury
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Pokud znáte odpovědi na následující otázky, můžete tuto část doplnit sami.
V případě, že vám nejsou odpovědi známé, je nutné se doptat klienta či jeho
rodinných příslušníků. U každé z následujících otázek označte odpověď, která
nejlépe vystihuje, co víte, nebo co vám sdělil sám klient. Pokud není otázka pro
klientovu situaci relevantní (například klient není zaměstnaný), označte „NA“.

1. Jak často klient vídá své spolupracovníky?

2. Jak často klient vídá svého manžela/manželku, partnera/partnerku či jiné 
osoby jemu blízké?

3. Jak často klient mluví se svými sourozenci, rodiči, dětmi nebo vnoučaty?

4. Jak často klient hovoří nebo se stýká s přáteli?

5. Jak často klient navštěvuje kostel, synagogu nebo mešitu?

6. Jak často klient navštěvuje odbornou pomoc terapeuta, psychologa či 
psychiatra?

7. Jak často klienta navštěvují osoby, jež poskytují pečovatelské služby 
(zdravotní sestry, rozvoz jídla)?

8. Jak často klient navštěvuje setkání spolků, organizovaných skupin aj. (knižní 
klub, turistická skupina)?

9. Jak často mluví klient se sousedy?

10. Jak často klient zve ostatní k účasti na aktivitách (mimo domov)?

11. Jak často klient přijímá pozvání k účasti na společném trávení času 
s ostatními členy rodiny (návštěva kina, koncertu aj..)?

12. Jak často klient přijímá pozvání k účasti na společném trávení času s přáteli 
(návštěva kina, koncertu aj..)?

13. Jak často žádá klient o pomoc své přátelé?

14. Jak často žádá klient o pomoc své rodinné příslušníky?

15. Jak často navazuje klient kontakt se svými starými přáteli?

16. Zná klient jména svých sousedů a podrobnější informace o nich 
(například co dělají, nebo jména a věk jejich dětí)?

17. Navštěvuje klient lékaře?

18. Je pro klienta obtížné navázat nové přátelské vazby?

19. Navštěvuje klienta někdo, kdo mu pomáhá s organizováním, skladováním 
nebo zbavováním se věcí?
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