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Liberec: kontext a bytová nouze
Liberec: 104 000 obyvatel, krajské město, „metropole sudet“

reálná situace města: 

předlužené město s částečně zastaralou infrastrukturou, vysoká míra předlužení
obyvatel a další sociální problémy vs. turistické lákadlo, centrum služeb a
průmyslu

bydlení – 3 faktory:

- BF SML 17.000 bytů (1990) vs. 982 bytů (2022)

- deregulace, růst realitního trhu a krize dostupnosti bydlení

- hustá síť sociálních služeb a aktivní postoj města (cca od 2015)

bytová nouze: cca 500 domácností v nouzi a až 1200 osob (350 dětí)



Liberec – koncepty a projekty v bydlení 2015-2022
• 2015: Rámec pro realizaci sociálního bydlení

• 2019: Koncepce sociálního bydlení SML 2019-2022

• 2021: Strategie SML 2021+

• 2017 – 2020: program Housing First – pilotáž

• 2020 – 2022: pokračování v HF programu pod CBL

• 2020 – 2022: dokončení celkem 41 bytů IROP (rekonstrukce) při SML

• další organizace: podporované bydlení, tréninkové byty, sociální byty 
IROP (NNO), chráněné bydlení, pobytové soc.služby (AD pro rodiny a 
ženy) atd.

• v přípravě: metodika soc.bydlení, nová pravidla, aktualizace koncepce



Centrum bydlení Liberec – koncept, kapacity, programy
• projekt OPZ 9/2020-6/2022 (10/2022) KPSVL

• model kontaktního místa pro bydlení

• kontakt, registrace a poradenství domácnostem v bytové nouzi

• šetření, výběr žadatelů a podpora při získání městského bytu (vč. IROP)

• tým: 1,8 úvazku vedení a koordinace; 4,0 úvazku přímá podpora; DPP 
externí poradci (metodika, pravidla, databáze)

3 režimy podpory: 

1) prevence ztráty bydlení (do 40% všech přidělených bytů)

2) individuální podpora (H-led) (do 40% všech přidělených bytů)

3) Housing First program (8 principů, 13 nových domácností do 5/2022)

• spolupráce s hustou sítí aktérů



SPOLUPRÁCE

•úřady (Magistrát města Liberec, ÚP)

•neziskový sektor – zejména sociální služby

•experti (podpora a poradenství)

•cílová skupina

•zaměstnavatelé



spolupráce v rámci úřadu (SML/MML)
• CBL spadá pod Odbor školství a sociálních věcí – oddělení humanitní

(„byťák“) – CBL zajišťuje podporu soc.práce, humanitní administrativu
nájemních smluv, plateb a vyúčtování + řešení stížností a kontroly

klíčový bod spolupráce: obsazování bytů a poradní skupina pro bydlení

• Odbor majetkové správy – technická správa bytů (prohlídky bytů,
předávky bytů, opravy, kontroly, rekonstrukce)

• Odbor ekonomiky – ověřování dluhů vůči městu (odpady, zvířata,
pokuty)

• Odbor strategického rozvoje a dotací – projekty soc.bydlení IROP

• Odbor sociální péče – sociální práce na obci, OSPOD, kurátorská
činnost, opatrovníci



spolupráce s ÚP
klíčové oblasti:
- hmotná nouze
- státní sociální podpora
- okrajově: poradenství, PnP a další dávky
cíl: prostřednictvím flexibilní výměny informací a podpory uživatelů služby
dosáhnout udržení bydlení
proč: nepřesné informace od uživatelů, nekonzistentní postupy ÚP, prevence
„dopisování si“
reálná podoba spolupráce:
- asistence uživatelům, doprovod a ověřování informací
- intenzivní spolupráce u klientů programu Housing First
- květen 2022: dohoda na vzájemných avízech a zpracování plné moci (v

procesu přípravy) s cílem získávat informace přímo (HN)



spolupráce s aktéry: neziskový sektor

Návrat, o.p.s. – AD Speramus (muži), AD rodiny a ženy

Charita Liberec – dva azylové domy pro ženy: AD Sv.Anna, AD
Sv.Monika

Naděje – Noclehárna Kateřinky (budova města), Nízkoprahové denní
centrum Valdštejnská

Fokus Liberec, o.p.s. – CS duševně nemocní (vč. služby podporovaného
bydlení)

Advaita, z.ú. – adiktologické služby, prevence rizikového chování
(terapeutická komunita, tréninkové bydlení, ambulance)

Člověk v tísni, o.p.s. – terénní programy, dluhové poradenství



spolupráce s aktéry: neziskový sektor
• Amina, o.p.s. – podpora pěstounů
• Tulipan, z.s. – zaměstnávání osob se zdravotním postiženým, chráněné 

bydlení, podpora psychiatricky nemocných
• Romodrom, o.p.s. – terénní programy
• Most k Naději, z.s. – K-centrum, DPC, terén
• D.R.A.K., z.s. – SAS pro rodiny
• další instituce: dětské domovy a centra
• Potravinová banka Libereckého kraje, z.s.
• Nábytková banka Libereckého kraje, z.s.
• zaměstnavatelé – dokládání příjmů
• zdravotní služby – KNL
• MP Liberec a APK



konkrétní příklady spolupráce
• Návrat, o.p.s. (Azylový dům pro rodiny a ženy a Azylový dům 

Speramus)

- spolupráce na registracích a šetřeních, průběžné vzájemné 
informování

- menší kazuistická setkání s uživateli AD (nabídka bytu)

• Advaita, z.ú. 

- spolupráce na registracích, šetřeních

- průběžné informování a společná prioritizace a příprava žadatelů

- kazuistické porady

• ostatní organizace

- doprovody na registrace, výměna informací, podpora nájemníků



příklad 1: žena po léčbě závislosti 
• matka 2 dětí v pěstounské péči prarodičů

• absolvovala program terapeutické komunity a doléčovacího programu s
tréninkovým bydlením (Advaita, z.ú.)

• v době žádání o městský byt neměla děti ve vlastní péči

• podpora nebo kontakt s: Advaita, SAS CZPLK, pěstouni, OSPOD, Amina o.p.s.
(doprovodná služba pěstounů), CBL + zaměstnání v hypermarketu

téma:

město se zdráhá přidělovat byty menším domácnostem s příslibem návratu dětí do
rodiny (častá špatná zkušenost z minulosti)

• řešení: organizace společně s CBL zahájili intenzivní komunikaci s cílem získat pro
matku byt a ošetřit vstup návrat dětí do domácnosti

• říjen 2021: případová konference OSPOD s profesionální facilitací – vyjasnění šance
na byt a formulace individuálního plánu pro klientku včetně vztahu s bývalým
partnerem (CBL jako zástupce města)

• výsledek: přidělení sociálního bytu IROP, kam se postupně děti vrátili k mamince



příklad 2: matka čtyřech dětí s dluhy vůči městu
• původně obyvatelé velmi známé SVL v Liberci

• bez nájemní smlouvy a pouze na hmotné nouzi

• partner s opakovanými problémy se zákonen

• multiexekuce

• 4 děti, z toho 3 v péči matky

• od 12/2021 klientka na AD Věkova (rodiny s dětmi)

• nabídka bytu v programu Housing First (2/2022)

problém: dluhy na odpadech za domácnost přes 10.000 Kč (strop SML pro vstup do 
programu HF)

v čem spočívala spolupráce: intenzivní komunikace, několik společných setkání k tématu 
získání bytu a překonání překážky, hledání nadačních zdrojů, trojstranné informování a 
dělba úkolů

řešení: nadační zdroj (dar) = snížení dluhu a přidělení bytu v programu HF (od 1.6.2022)

benefity: testování vzájmené spolupráce, identifikace potřeb podpory v bydlení a rizik 
(riziko: návrat partnera z VTOS)



příklad č. 3: milovník tabáku
• 61 letý pán

• účastník HF programu (aktuálně 10 měsíců)

• osloven v březnu 2021, do bytu 6/2021

• střídavě ubytovny, AD Speramus, ulice...

• přátelé z ulice, alkohol, pracovní zkušenosti, vášnivý čtenář

• zdravotní problémy a strach ze smrti

• velmi intenzivní a časově náročná podpora

• intenzivní spolupráce s lékaři a Krajskou nemocnicí Liberec (několik 
hospitalizací a aktuálně řada vyšetření)



souhrn: v čem spočívá spolupráce
• vzájemná výměna aktuálních informací a ověřování informací

• lepší identifikace specifických potřeb a rizik u klientů

• prevence duplicitních kroků

společný cíl: získání a udržení si bydlení u klienta a minimalizace 
možných rizik pro město

KOORDINACE SPOLUPRÁCE na straně CBL:

- klíčové pracovnice a klíčoví pracovníci

- vedoucí centra (systémovější nastavení) + podpora KP

- společné diskutování na poradách a nejčastěji konsensuální 
rozhodování

- průběžné reportování vedoucí humanitního oddělení



bariéry spolupráce
• zákonné bariéry – ochrana osobních údajů

• ochrana práv klienta (přetrvávající problémy v programu HF Liberec)

• kultura organizace 

• neformálně ano, formálně ne (příklad: sex byznys)

• zákonné bariéry: samospráva vs. státní správa

• absence společného cíle

jak ošetřeno v CBL:

- při registraci informovaný souhlas GDPR, kde klient kroužkuje, s jakými typy 
institucí může CBL ohledně jeho situace komunikovat

- s klientem toto vždy ještě rozebíráme ve chvíli, kdy do kontaktu s dalším 
aktérem budeme vstupovat

- specifická ošetření (zápis z případové konference, plná moc)



co chybí?

• adekvátní koordinační kapacity CBL

• expertní pozice pro lepší HF program:

- psychiatr/ička, praktický lékař

- kvalitní podpora v zaměstnanosti

• podrobnější metodické ošetření vycházející z praxe

• větší podpora projektu u některých aktérů

• důvěra organizací v nezneužití citlivých údajů námi



děkuji za pozornost ☺
martin.chochola@magistrat.liberec.cz

770157755
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