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(prodlouženo do 30.9.2022)



• průmyslové město ležící na soutoku řek Moravy a Dřevnice

• vysoký počet soukromých ubytoven (sezónní zaměstnanci)

• hustá síť sociálních služeb

Město OTROKOVICE



Personální zajištění projektu

Sociální pracovník: 1,5

Koordinátor: 0,5

Metodik: 0,5

Peer pracovník: 0,5

Projektový a finanční manažer: 0,3

Další zapojení zaměstnanci města Otrokovice pracují v rámci svých stávajících pozic.



Cílovou skupinou jsou domácnosti v bytové 
nouzi s intenzivní potřebou podpory, 

přednostně ti nejohroženější s komplexní 
potřebou podpory. 

Program Housing First (Bydlení především) je 
určen jednotlivcům, párům nebo rodinám, které 

jsou aktuálně v bytové nouzi, a zároveň je zde 
alespoň jedna dospělá osoba, která potřebuje 

intenzivní a dlouhodobou podporu.

Cílová skupina 



12 osob/domácností s potřebou intenzivní podpory

Cílem projektu bylo získat zájemce o zapojení do projektu 

a min. 12 osobám či rodinám zajistit nájemní bydlení ve 
standardním bytě. Snahou bylo zapojit do projektu osoby, 

které jsou z hlediska přístupu ke standardnímu bydlení 

nejvíce ohrožené, tedy osoby či rodiny bez přístřeší, které 

žijí na ulici, v provizorních podmínkách nebo v azylových 
domech. 

Počet podpořených osob



Principy Housing First

1. Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy. 
2. Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb.
3. Oddělení bydlení a podpory.
4. Zaměření na zotavení (vč. komunitní integrace a 

desegregace).
5. Harm reduction (činnosti snižování rizik spojených s 

užíváním návykových, omamných a psychotropních látek 
či snižování poškození souvisejících s jejich užíváním u 
osob, které je v současnosti užívají a nejsou prozatím 
motivovány k tomu, aby užívání zanechaly, nebo 
nemohou přestat návykové, omamné a psychotropní 
látky užívat).

6. Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení.
7. Flexibilní podpora tak dlouho, jak je potřeba.
8. Housing First je určeno pro ty nejohroženější, přednostně 

pro ty s potřebou komplexní podpory.



V rámci projektu jsme na úvazek 0,5 zaměstnali peer pracovníka.

Jednalo se o osobu se zkušeností s životem na ulici, azylovém 
domě i ubytovnách a s přechodem do standardního bydlení. 

Zároveň šlo o osobu s duševním onemocněním. 

Spolupracoval se sociálními pracovníky a podílel se na podpoře 
osob v projektu, na komunikaci s nimi, na identifikaci skutečných 

potřeb a na hledání způsobů motivace či aktivizace klientů.

Peer pracovník



• Uzavřeno 15 nájemních smluv.

• Zabydleno 15 bytů.

• 14 bytů z bytového fondu města Otrokovice + 1 komerční byt.

• 1 x neprodloužena nájemní smlouva z důvodu nedoplatků na 

nájemném.

• 1x ukončení nájemní smlouvy z důvodu opakovaného závažného 

porušování povinností nájemníka (poškozování majetku atd.)

• 1 x ukončení nájemní smlouvy z důvodu úmrtí klienta.

• 2x ukončení na základě dohody (bez potřeby soc. práce).

• Při ukončení projektu zabydleno 10 domácností.

Situace klientů ke dni 

ukončení projektu



Rodiny s dětmi: 3

Matky samoživitelky: 1

Senioři: 1

Zdravotně postižení: 2

Duševní onemocnění: 2

Závislosti: 4

Ostatní: 2

Podrobnější rozdělení do cílových skupin:



• Individuální přístup ke klientům.

• Důkladné posouzení sociální situace klienta.

• Párování s bytem.

• Pravidelný kontakt s klientem – navázání vztahu založeném na důvěře.

• Nižší počet klientů na sociálního pracovníka.

• Doprovody klientů.

• Potravinová pomoc.

• Úzká spolupráce s KoP ÚP Otrokovice, s OMP, pečovatelskými službami, 

dluhovým poradenstvím, nadacemi apod. 

• Institut zvláštního příjemce (zpočátku, postupné zvyšování kompetencí 

klienta).

• Zapojení samosprávy města do realizačního týmu projektu (starostka, 

tajemnice úřadu).

Vybrané osvědčené postupy 

v rámci realizace sociální práce

v projektu HOFOTR



Navazující projekt:

Housing-led Otrokovice

Realizátor projektu: Město Otrokovice

Období realizace: 1.10.2022 – 30.9.2025 



Projekt navazuje na dosavadní systém 
sociálního bydlení v režimu Housing first a 

rozšiřuje jej o několik nových prvků. 

V projektu Housing-led Otrokovice plánujeme 
podpořit 14 nových klientů (domácností), 

10 klientů z předchozích projektů a ověřit 
fungování Kontaktního místa pro bydlení. 

Budeme více pracovat s podpůrnou sítí a ve 
vybraných domech ustavíme domovníky, aby 

pomohli se sousedským soužitím.



Dle typologie ETHOS – zejména:

• Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo 
nevyhovujícím bydlení.

• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 
ohrožené.

Cílová skupina 



Personální zajištění projektu
Koordinátor 0,5 úv.
Vedoucí týmu přímé podpory 0,2 úv.
Klíčový pracovník 0,5 úv.
Klíčový pracovník 1,0 úv.
Peer pracovník 0,5 úv.
Pracovník pro správu bytů 0,2 úv.
Pracovník pro správu plateb 0,1úv.
Navigátor Kontaktního místa pro bydlení 0,3 úv.
Koordinátor Kontaktního místa pro bydlení 0,2 úv.
Koordinátor prevence (pracuje s klienty z předchozích projektů) 0,5 úv.
Metodik/analytik 0,2 úv.
Domovník 1 (DPP, do 300 h. ročně)
Domovník 2 (DPP, do 300 h. ročně)
Domovník 3 (DPP, do 300 h. ročně)
Z paušálu bude hrazena pracovní pozice projektový a finanční manažer.



• Podpora zabydlování a podpora bydlení

• Posílení prevence ztráty bydlení

(u klientů z předchozích projektů)

• Nástroje pro podporu sousedského soužití 
(domovník)

• Kontaktní místo pro bydlení

• Vzdělávání, supervize a evaluace

Klíčové aktivity



Děkujeme za pozornost.


