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Podporované aktivity
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A. Podpora zabydlování a podpora v bydlení

B. Podpora integrovaného řešení

B1. Kontaktní místo pro bydlení 
B2. Sociální realitní agentura/ garantované bydlení 
B3. Posílení prevence ztráty bydlení 
B4. Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, 
case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb 
B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším 
území (aktivita pouze pro žadatele typu „obec“)
B6. Přechod do bydlení při odchodech z institucí 
B7. Nástroje pro podporu sousedského soužití (domovník)
B8. Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení
B9. Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších 
participativních forem podpory bydlení



Podporované aktivity
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B. Podpora integrovaného řešení

B1. Kontaktní místo pro bydlení 

 Poskytování informací a poradenství související s řešením
problémů v oblasti bydlení na jednom místě. Pomoc lidem
s udržením stávajícího bydlení či zajištěním nového.



Podporované aktivity
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B. Podpora integrovaného řešení

B2. Sociální realitní agentura/ garantované bydlení 

 Vyhledávání, zajištění, zprostředkování bytů
 Zajištění služeb ve vztahu k majiteli (např. pomoc s párováním

zájemců s byty, upomínáním plateb, drobné opravy, pomoc při
řešení sporů se sousedy apod.)

 Budování garančních fondů, spolupráce s nadačními fondy aj.



Podporované aktivity
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B. Podpora integrovaného řešení

B3. Posílení prevence ztráty bydlení

 vytvoření systému včasného varování o hrozící ztrátě bydlení 
(mapování a vyhledávání domácností ohrožených ztrátou bydlení 
pro dluhy na nájmu a další porušování nájemních smluv) a 
systému včasné reakce (podpory sociálních pracovníků, 
dluhových poradců a dalších expertů)



Podporované aktivity
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B. Podpora integrovaného řešení

B4. Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, 
case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb 

 vytvoření koordinované sítě podpory v obci, která odpovídá 
specifickým potřebám osob v bytové nouzi, které vstupují do 
standardního bydlení.



Podporované aktivity
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B. Podpora integrovaného řešení

B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším 
území (aktivita pouze pro žadatele typu „obec“)

 plánování a koordinace obecního systému sociálního bydlení, 
sjednocení přístupů a postupů v oblasti poskytování bydlení, 
podpory aj.



Podporované aktivity
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B. Podpora integrovaného řešení

B6. Přechod do bydlení při odchodech z institucí 

A) Přechod do bydlení v rámci procesu deinstitucionalizace a 
reformy péče o duševní zdraví – podpora procesu 
deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb ústavního 
charakteru a podpora procesu reformy péče o duševní zdraví

B) Přechod do bydlení mladých dospělých z ústavní péče, 
pěstounské péče, pobytových sociálních služeb – podpora 
přechodu dětí a mladých dospělých z ústavní péče (popř. 
pěstounské péče) do samostatného či sdíleného/komunitního 
bydlení (spolubydlení).

C) Přechod do bydlení u lidí ve výkonu trestu odnětí svobody a po 
jeho opuštění – podpora přechodu lidí z výkonu trestu odnětí 
svobody do samostatného bydlení a na podporu při přípravě 
podmíněného propuštění z VTOS a následnou podporu 
přechodu do samostatného bydlení.



Podporované aktivity
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B. Podpora integrovaného řešení

B7. Nástroje pro podporu sousedského soužití (domovník)

 Předcházení a řešení konfliktů v sousedství, rozvíjení dovedností 
spojených užíváním bytů (např. správné užívání technického 
vybavení, drobné oprav) aj.



Podporované aktivity
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B. Podpora integrovaného řešení

B8. Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení

 podpora rovného přístupu k bydlení – spolupráce mezi 
realizátory a pronajímateli, účastníky projektu, lidmi v bytové 
nouzi a dalšími organizacemi a jednotlivci, kteří mohou hrát 
podpůrnou roli v rámci prevence a řešení diskriminace (např. 
výzkumníci, právníci, lidskoprávní organizace, veřejný ochránce 
práv).



Podporované aktivity
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B. Podpora integrovaného řešení

B9. Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších 
participativních forem podpory bydlení

 zřizování platforem pro setkávání a/nebo spolupráci cílové 
skupiny, síťování jednotlivých klientů, organizace svépomocných 
projektů, podpora participace cílové skupiny na projektech 
třetích stran.



Kontakty: 
michal.dord@mpsv.cz, 

ondrej.skala@socialnibydleni.org, 
martin.chochola@mmr.cz
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