
HF Romodrom – Každý 
může být dobrý soused
EVA NEDOMOVÁ



Pozadí vzniku
Hlavní myšlenka – pokud má člověk zajištěno stabilní bydlení, má
prostor řešit i jiné problémy

Pilotáž v rámci sociálních inovací

Různé projekty:
◦ Program standardního bydlení

◦ Program Housing First



Cílová skupina I
Dle ETHOS:

Bez střechy, kdy se jedná o osoby, které pobývají venku, nebo v noclehárnách.

Bez domova, kdy se jedná o osoby, které pobývají v ubytovnách či institucích 
jako např. ubytovnách pro bezdomovce, podporovaném bydlení, zdravotnických 
zařízeních, věznicích či v azylových domech. 

Nejisté bydlení, jedná se o osoby pobývající v přechodném bydlení, u přátel, v 
bydlení bez právního nároku nebo jsou ohroženy vystěhováním, či násilím. 

Nevyhovující bydlení, kdy se jedná o osoby, co přebývají v typech bydlení, které 
nevyhovují, jsou zvláštní, přelidněné nebo ve velmi špatném stavu 





Cílová skupina II
Jednotlivci

Rodiny

Samoživitelé

Důchodci

Z 90% Romové



Cílová skupina III
Lidé z mnohonásobnými problémy

Čelící diskriminaci 

Domácí násilí

Závislostí

Zdravotní obtíže – fyzické i psychické

Po výkonu trestu

Nezaměstnaní

Předlužení

Nestabilní finanční situace



Jak to děláme
Kontaktování (navázání) spolupráce s klientem, namapování jeho 
situace

Vyhledání vhodného bydlení a navázání spolupráce s vlastníkem 
bytu

Spárování vhodného bytu (vlastníka) a klienta (nájemce)

Přestěhování klienta, následná realizace sociálního doprovodu

Intenzivní spolupráce s beneficientem, dlouhodobá stabilizace 
bydlení



Jak to děláme
Zjišťování klientových představ o bydlení - lokalita, velikosti, výše
nájemného, vyjasnění přání vs. realita

◦ vlastní formulář

◦ podstatné je znát klientovy představy, spárovat klienta s 
vhodným bytem, kultivovat jeho očekávání (zjistit reálné 
možnosti)

◦ Příklad dobré a „špatné“ praxe

Jediné kritérium je bytová nouze





Fáze před stěhováním
•mapování volných bytů v dané lokalitě

• kontaktování majitele vytipovaného bytu

• sjednání osobní schůzky

• prohlídka bytu

• zjišťování podmínek pronájmu

• informování majitele o Programu
• prosté zprostředkování X správcovská smlouva
• plná moc
• navázání spolupráce



Zprostředkování bydlení
• Zprostředkování setkání majitele s klientem/nájemcem

• Dohoda podmínek pronájmu

• Kontrola nájemní smlouvy právníkem (pokud je zájem)

• nájemní smlouva je uzavírána mezi majitelem a nájemcem

• jedná se o standardní nájemní smlouvu dle NOZ



Fáze stěhování
• Zajišťuje realitní i sociální linie

• asistence u přestěhování

• provedení odečtu měřidel (voda, plyn, elektřina)

• vypsání předávacího protokolu

• fotodokumentace bytu

• seznámení uživatele s domovním řádem



Po přestěhování



Jak to děláme
Základem je důvěrný vztah pracovníka a klienta

„Podrbání u kafíčka“

Vždy respektujeme volbu klienta

Oslava důležitých okamžiků



Bariéry a rizika, se kterými pracujeme/se 
setkáváme:
• V prvních dvou měsících po přestěhování riziko poklesu příjmu (navádění dávek, stěhování) –

• nutno s tímto počítat

• Dluhy na energiích
• již dopředu vědět, zda je či není připojitelný

• je připojitelný někdo z rodiny, je ochoten vlastník?

• Vysoké vstupní náklady spojené se stěhováním
• rozložení kauce do splátek

• úhrada kauce z garančního fondu



Bariéry a rizika, se kterými pracujeme/se 
setkáváme:
• Minimální či žádné vybavení bytu

• využití mimořádné okamžité pomoci

• nábytkové banky

• garanční fond

• Vyúčtování služeb
• rizikové přeplatky i nedoplatky

• vliv na poskytování sociálních dávek



Bariéry a rizika, se kterými pracujeme/se 
setkáváme:
• Změna postoje majitele bytu

• prodej bytu

• nutnost zajistit jiné bydlení

• Stížnosti na hluk, případně narušování sousedských vztahů
• nezbytné řešit ihned v počátku

• ideálně za přítomnosti všech stran

• „pozvat na kávu“



Děkuji za pozornost


