Shrnutí projektu a dobrá praxe v obcích
Projekt MPSV Podpora sociálního bydlení – oddělení stárnutí a sociálního začleňování

9. září 2020, Praha

Sociální bydlení
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Vývoj počtu domů ve vlastnictví obce/státu v krajích
ČR 2001-2011
Podíl domů ve vlastnictví
Privatizace 1991 – 2011

1991
2001
2011

13,4 %
4,8 %
2,7 %

obce/státu k celkovému
počtu domů v roce 2011

1,4% – 1,8% (2)
1,9% – 2,3% (3)
2,4% – 3,2% (5)
3,3% – 4% (2)
4,1% – 5,5% (2)
5000
2001
2011

Zdroj dat: Ministerstvo vnitra ČR, Český statistický úřad
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Základní pojmy
Dostupné
bydlení

› „komplexní systém nástrojů, který má za cíl rozšiřovat a
stabilizovat dostupnost bydlení v ČR za pomoci rozvoje
a posilování poskytování nájemního bydlení a prevence
ztráty bydlení pro širší, střední vrstvu obyv.“

› bez podpory sociální práce
› nájemní bydlení pro nejzranitelnější a nejchudší
skupiny obyvatel

Sociální
bydlení

› podkategorie DB
› domácnosti, kterým trh neposkytuje přiměřené
bydlení, bytová nouze, nízké příjmy a jiné znevýhodnění
› sociální práce dle individ. potřeb

Krizové
bydlení

› rychlý nástroj pomoci

› krátkodobé ubytování, spec. byty, azylové domy..
› SP

Základní principy SB:
1)

bydlení v bytě
– standardní zkolaudovaný byt

2)

individuální a diferencovaný
přístup

3)

posilování kompetencí
– růst vlastní odpovědnosti

4)

nediskriminace při přidělování SB

5)

potřebnost – ne! zásluhovost,

6)

nesegregace
– mimo SVL, ne koncentrace

7)

prevence – předcházení
vystěhování, zadlužení..

8)

subsidiarita
– samospráva rozhoduje
systém sociálního bydlení by měl být
udržitelný v rovině sociální a bytové
politiky, i finančního zajištění
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Projekt
podpora
sociálního
bydlení
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Základní informace o projektu MPSV
Název projektu:

Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti
sociálních agend

Zkrácený název:

Podpora sociálního bydlení

IČ projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Operační
program:

OP Zaměstnanost Číslo výzvy: 017

Prioritní osa:
Specifický cíl:

Realizace:

2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
1 – Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb
pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících
sociální začleňování
2016 – 2022 (od r. 2019 rozšířeno a prodlouženo o podporu projektů
výzvy č. 108 HF do r. 2022)
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Spolupráce s 29 projekty obcí a NNO
Podpora 13 projektů
(v 17 obcích)

Podpora 16 obcí
Most
Chomutov
Kadaň

Ústí nad
Labem

Louny

Praha 14

Praha 7
Plzeň

›

vesnice vs město

›

380 – 381.000 obyvatel

›

2 městské části Prahy

›

rozvinuté vs. soc.
vyloučené lokality
(v 7 obcích lokální
konzultanti ASZ)

›

přelidněné vs
vylidňující se lokality

›

Ø obecní bytový fond i
vlastnické struktury

Velké
Hamry
Štětí

Žatec

Diverzita:

Jihlava
Jindřichův
Hradec

Jeseník
Pardubice

Ostrava

Vír

Karviná
Třinec

Křižánky Veselíčko

Havířov

(majetkový odbor, s.r.o.,
největší pronajímatel ČR,
soukromníci…)

Frýdek-Místek
Otrokovice

Brno
České Budějovice

Orlová

›

12 různých krajů

›

HF vs HR

›

…
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Výzva ESF č. 108 a Housing First
Červen 2020
Majitelé bytu
6/2020
82

26

56

213

13 realizátorů

› 3 obce
› 2 obce v partnerství s NNO
› 8 NNO

Chystaných bytů
Zabydlených bytů

Soukromí
vlastníci

Obec
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Spolupráce s obcemi 2016 – 2020
463

16

36

16

37

534

bytů
zabydleno pro
účely
pilotování
sociálního
bydlení

obcí
pilotovalo
vlastní
systém SB

měsíců
realizace
projektu

lokálních
koncepcí
soc. bydlení

sociálních
pracovníků

domácností
bylo
zabydleno

Více než

1 489

Podpořených osob
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Klíčové aktivity projektu MPSV
Podpůrné
analýzy
sociálního
bydlení

Pilotní testování sociálního bydlení

Kontaktní
centrum

Příprava
metodik

Mezinárodní
spolupráce a
přenos dobré
praxe

Vzdělání 500
pracovníků obcí,
ÚP i NNO

Expertní skupina, zkušenosti
a vstupy dalších klíčových
aktérů
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Kontaktní centrum
konzultace s obcemi, NNO a dalšími
zájemci po celé ČR:
›

socialni.bydleni@mpsv.cz

›

+420 778 455 761

individuální konzultace s občany osobně
v Praze nebo v Olomouci (po předchozí
domluvě):
›

v rámci konzultačních hodin:
pondělí od 12 do 16 hodin
středa, pátek od 9 do 13 hodin
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Projekt MPSV 2017 – 6/2020 (I/II)
Kontaktní centrum
zřízeno - říjen 2017:
› 550 telefonických hovorů
› 320 e-mailových odpovědí

› 57 osobních konzultací s občany
› 236 výjezdů do spolupracujících obcí
› 19 výjezdů do dalších obcí se zájmem
o SB (Hodonín, Vsetín, Lipník nad Bečvou,
Rotava, Příbram, Praha 12, Krnov, Ruda nad
Moravou, Železný Brod, Jičín, Jihlava, Přerov,
Přelouč…)

Získávání a šíření dobré praxe:
› 7 zahraničních cest pro obce do:
Nizozemsko, Finsko, Skotsko, Belgie,
Rakousko, Švédsko, Irsko – 86 účastníků
› více než 30 seminářů a 2 mezinárodní
konference - 2.000 osob
› za 3 měsíce: 13 on-line webinářů - 4.500
diváků (archiv)
› 14 krajských workshopů (5 z nich odloženo
na 2021)
› účast na desítkách konferencí a seminářů
› články k dobré praxi, pro a proti, aktuality
na web
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Projekt MPSV 2017 – 6/2020 (II/II)
› www.socialnibydleni.mpsv.cz - více než 40.000 unikátních
návštěvníků
› Facebook @socialnibydlenivcr - více než 1.000 uživatelů
› Zpravodaj - 10 čísel; 1.100 odběratelů
› Informační letáky, plakáty…

› Články v médiích a další PR výstupy
› Analýzy, výzkumy, metodiky
› Příklady „vzorů“: GDPR – souhlas s předáváním informací, 2020:
nájemní smlouva v SB, notářská doložka…
› Expertní skupiny – 70 subjektů z celé ČR
› Spolupráce s ASZ, MV, MHMP, MMR, SFPI, NSZM, Notářská
komora, MSp, SMS, SMOČR, IPR…
› Konzultace a změny v dotačních titulech IROP + SFPI - Výstavba
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Dobrá praxe
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Jak vypadají sociální byty?
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Kolik sociálních bytů
je potřeba ?
› každá obec má odlišnou
urbanistickou strukturu (sídelní,
demografickou, socioekon…)

Nutnost na svém území analyzovat:

› každá obec má odlišné potřeby

› počty potřebných lidí: kdo vypadává, velikost
bytů, specifické potřeby CS, (ETHOS)

› každá obec má odlišně zodpovědnou
politickou reprezentaci

› trh s nájemními byty a jejich dostupnost
(finanční, kapacity, kvalita, lokalita…)

› každá obec má občany s
potřebou bydlet za dostupné
ceny

Není jeden platný vzoreček pro všechny obce ČR
› bytové hospodářství obce: zastavit privatizaci,
vyrovnané hospodaření, dotace na výstavbu
(IROP, SFRB), pravidla přidělování bytů –
transparentní a nediskriminační (konzultace s MV
– odb. kontroly)

› každá obec má povinnost
uspokojit jejich potřeby
§ 35 (2) Zákona o obcích

› nastavení a dostupnost sociální práce
(vlastní soc. pracovník, poskytovatelé,
pokrytí celého území – ORP, financování)
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Kde mají sociální byty být?
› SB má být běžný byt v běžné
zástavbě (nemá nájemníka
stigmatizovat)

› ne v 1 lokalitě – riziko
* SVL
› ne jen v jednom domě
– problém
koncentrace
› ne za obcí – problém
segregace
a dostupnosti (CS
často nemá auto,
peníze na dopravu…)

plánovat
bytovou
politiku

komplexně
a s výhledem
do budoucna

› ideálně vyčleňovat pro SB
v různých domech různě velké
byty
› pracovat s mísením CS (ne dům se
40 garsoniérami)
› nevyhlašovat OOP - oblast se
zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů - NEŘEŠÍ
PŘÍČINU! + přelévá problémy jinam
› vytvořit systém opuštění SB –
pokud možno změnit jen statut
bytu a nestěhovat jinam
– pracovat s motivací klienta
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Kdo potřebuje sociální bydlení nejvíce?
bytů nebude asi nikdy dostatek, proto…
› je nutné prioritizovat mezi potřebnými –
stanovit systém výběru a kritéria, např.:
»

zvláště zranitelné skupiny

»

vynakládané výdaje na bydlení

»

vlastnické a majetkové poměry

»

hodnocení současného stavu bydlení
podle typologie ETHOS

»

apod.

› obec by měla řešit potřeby bydlení
různých cílových skupin (senioři, mladí,
početné rodiny, specifické profese,
sociálně potřební…) - sociální bydlení je
segment bytové politiky
› potřebnost krizového bytu pro oběti
různých kriz. situací (násilí v rodině, živelní
katastrofa…) → smlouva o spolupráci
s ubytovacím zařízením
› pravidelné vyhodnocování nastaveného
systému a prostupnosti
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Kdo má řešit sociální bydlení?

funkční a propojená síť

majitelů
bytů
sociální
práce

› obec (pol. samospráva, bytový a soc. odbor,
správce nemovitostí…)
→ klíčová =
spolupráce bytového a sociálního odboru
› poskytovatelé sociálních služeb
› NNO, nadace, sociální realitní agentury, škola
› Úřad práce
› ASZ – lokální konzultanti, kraje, ORP, DSO, MAS…
› významnější vlastníci bytového fondu (fy,
soukromníci, družstva)
› pracovní skupina → neformální vztahy boří bariéry

› lze využít komunitní plánování
› jednotné místo pro bydlení – propojení agend
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Spolupráce s neziskovými
organizacemi
› (sociální) práce se specifickými cílovými
skupinami a jejich potřebami (mobilní
psychiatr, dluhové poradenství…)
› pronájem obecních bytů neziskovým
organizacím (nižší prahovost, problém
podnájemní smlouvy → příkazní
smlouva?)
› využívání bytů neziskových organizací
› pomoc při prvotním vytipování klientů
› zapůjčení nábytku, potravinová pomoc
(např. K srdci klíč…)
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Sociální práce jako spolupráce
› SP = jedním ze základních předpokladů pro úspěšné
setrvání klienta v bydlení – individuální plán
(samotné poskytnutí bytu mnohdy nestačí; x dostupné
bydlení bez SP)
› SP se při realizaci SB většinou stává „prostředníkem“
mezi klientem a pracovníky bytového odboru či správci
bytového fondu → měl by se podílet na:
» vytváření a revizi podmínek přidělování a užívání
sociálních bytů (pravidel)
» posuzování nároků osob/ domácností na SB (soc.
šetření)
» podílení se na rozhodování o přidělení SB
› case management
› profesionální SP – ne opatrovník 7/24

SP oddělena od technické
a kontrolní role pronájmu
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Placení nájemného a služeb
› oddělení sociální práce a správy
nemovitosti, plateb, kontroly a technické
podpory
› kauce = bariéra pro vstup do SB pro CS
› vybavení bytu klienta ÚP – MOP je
nenároková
› zajištění plateb - institut zvláštního
příjemce - !na nezbytně dlouhou dobu
› notářská doložka (náklady cca 2,5tis. x
snížení obav pronajímatele)
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Práce s dluhy a energetická
problematika
› sociální odbor dostává každý měsíc výpis dluhů na
nájmu, včasné zachycení situace a jejího řešení –
prevence, GDPR
› práce s výší dlužné částky vůči obci, uzavírání
splátkových kalendářů
› odpouštění úroků při splacení dluhu
› mimořádné vyúčtování záloh = prevence vysokých
nedoplatků (jedná se o zpoplatněnou službu)
› trojstranná dohoda mezi klientem, obcí
a poskytovatelem energií (Ostrava-ČEZ)

› přepsání odběru energií na vlastníka nemovitosti (např.
obec, NNO) --> rychlejší zabydlení nového nájemníka
› krizový / garanční / humanitární fond pro řešení
krizových fin. výpadků
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Nábytková banka / re-use
centrum / tichá sbírka
› společnost města uskladňující nábytek a
zajišťující rozvoz do sociálních bytů
(technické služby, sběrné dvory, v Praze
Centrum soc. služeb, re-use centra Brno,
Chrudim, Zábřeh, Heřmanův Městec… dotace OPŽP)
› potenciál pro NNO i sociální podnikání
(např. Rakousko, Nábytková banka Liberec)
› tichá sbírka potřebného vybavení, (např.
mezi úředníky města, ÚP...
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Realitní oblast
› sociálně realitní agentura – podpora soc.
znevýhodněných na trhu s byty – matky
samoživitelky, Romové, hendikepovaní
(R-Mosty a projekt Férové bydlení, Romodrom,
Bezbabyty…)
› realitní expert spolupracující s obcí (prevence
a zajištění dostupného bydlení např. seniorům –
pomoc občanům + úspora času soc. odborům)
› zřízení speciálního místa určeného ke
konzultaci přímo v budově úřadu
»

centralizace agendy bydlení obce –
jednotné kontaktní místo

»

prostor pro externí subjekty na
poskytování poradenství občanům
v oblasti bydlení
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Housing First nebo Housing Ready?
2 základní přístupy způsobu řešení bezdomovectví:
› Prostupné bydlení

Housing
Ready

Housing
First

Vícestupňové bydlení či bydlení až po přípravě - založeno na předpokladu, že osoby
bez domova je nutné nejprve na samostatné bydlení připravit. Osobám bez domova
je umožněn vstup do systémů prostupného bydlení a prostup jednotlivými stupni
systémů na základě splnění kritérií, obvykle zjištujících míru jejich „kompetencí“
k bydlení. Získání standardního bydlení je tedy posledním krokem sociální integrace.
Důraz se klade především na individuální přístup, zásluhovost a motivaci.
3 stupně:
› krizové ubytování (okamžitá pomoc v bytové nouzi),
› tréninkové bydlení (upevňování kompetencí a návyků samost. bydlení),
› dlouhodobé sociální bydlení.

› Bydlení především

Cílovou skupinou jsou zejména lidé bez domova, kteří tzv. „propadávají“ sítí
sociálních služeb, mají špatný zdravotní stav, vážná duševní onemocnění, závislost
na návykových látkách a další zdravotní omezení. Pro udržení bydlení zároveň
potřebují velkou míru podpory ze strany sociálních pracovníků a dalších
profesionálů.
Výzkumy ukazují, že velmi efektivně pomáhá osobám trpícím dlouhodobým
či opakovaným bezdomovectvím a které jsou ohroženy ztrátou domova.
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Barbora Š. Stašková, M.A.
Podpora sociálního bydlení
MPSV – Odd. stárnutí a sociálního začleňování
+420 777 435 441
barbora.staskova@mpsv.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

www.socialnibydleni.mpsv.cz
www.facebook.com/socialnibydlenivcr
Zpravodaj: socialni.bydleni@mpsv.cz
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