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Zařazení projektu

- projekt navazuje na projekt OPZ Kontaktní sociální práce (2018-2020), OPZ 

výzva č. 52 – tým 4,0 úvazku pracovníků v přímé práci s CS (bydlení, depistáže, 

práce v přirozeném prostředí)

- projekt CBL byl schválen minulý týden a je z výzvy číslo 52 KPSVL, reaguje 

na potřeby definované v Tematickém akčním plánu pro bydlení, bezpečnost a 

soužití Liberec 2020-2022 a Koncepci pro bydlení Liberec 2019-2022

- celkové způsobilé výdaje cca. 11 milionů Kč



Projekt CBL

- řeší problém přístupu CS k bydlení, složitost systému bydlení, absence 

systematické sociální práce v bydlení a nedostatečné postupy v dosavadních 

programech bydlení

Cíle: 

- systematizovat sociální bydlení v Liberci – zjednodušit pro CS, 

profesionalizovat na úrovni sociální práce v zabydlování i prevenci ztráty 

bydlení 

- systematizovat práci s daty v bydlení, zvýšit přehlednost



SMART cíle: 

- 15 podpořených osob v programu HF (rámcově 15 přidělených bytů, může se lišit dle 

domácnosti)

- 50 sjednaných splátkových kalendářů (bude se řešit jejich dodržování, není ale cílem)

- zapojení nejméně 2 soukromých majitelů bydlení

- prevence ztráty bydlení – intervence pro nejméně 45 osob

- 400 registrovaných osob obdrží základní poradenství + začne se měřit míra udržení bydlení

- 4 dokumenty: metodika sociálního bydlení (včetně sběru dat k bytové nouzi a aktualiazace 

metodiky HF), nová pravidla pro přidělování bytů, evaluace projektu

- bude aplikován nový systém přidělování bytů – od registrace k bytu

- vznikne edukační brožura pro CS



Klíčové aktivity:

1) depistáž, monitoring a práce v přirozeném prostředí (bezdomovectví, ubytovny, 

SVL, bytová nouze)

2) zabydlování domácností s komplexními potřebami v bydlení včetně metody 

Housing First

3) prevence ztráty bydlení a zlepšování soužití v lokalitách městského bydlení

4) koncepční a koordinační práce v bydlení, expertní vyhodnocení a case 

management

5) evaluace



Personální zajištění CBL:

1,0 manažer centra – řídí tým, vyjednává, je odpovědný za výstupy

1,0 koordinátor/manažer kvality procesů – zajišťuje přenos informací

1,0 metodik sociální práce (sociální pracovník)

3,0 pracovník v přímé práci s CS (pracovník v soc.službách)

manažer projektový a finanční

právní služby, supervize



Výstupy:

- podpořené osoby, zabydlené domácnosti

- metodika sociálního bydlení Liberec (včetně aktualizace metodiky 

Housing First a zpráv o bytové nouzi)

- návrh pravidel pro přidělování městských bytů (změna od registrace 

k bytu)

- brožura pro CS – katalog sociálního bydlení a dalších řešení bytové 

nouze 

- evaluační zpráva



Každodenní fungování centra

● Centrum bude registrovat zájemce o bydlení, osoby v bytové nouzi nebo 

osoby, které řeší problémy kolem bydlení (nájemní smlouvu, případně spor 

s majitelem apod.)

● Tam, kde bude vhodné doporučit městský byt, bude provedeno sociální 

šetření a případová konference s cílem určit, jakou míru podpory bude 

budoucí nájemník potřebovat 



3 formy vstupu do bydlení přes CBL

1) běžné bydlení – zde bude pouze aplikována prevence ztráty bydlení (kontrola nájmu, 

preventivní kontaktování pracovníky)

2) sociální bydlení s komplexními potřebami = Housing First – intenzivní podpora v sociální 

práci i kontrola průběhu procesu zabydlování

3) DPS a bezbariérové byty

- centrum bude ošetřovat vstup klientů do celého systému bydlení (nejedná se o pilotáž pouze 

několika bytů, jde o celý systém)

- centrum bude fungovat prostorově mimo městský úřad a bude nízkoprahové



Klíčové momenty pro úspěšný rozjezd CBL: 

- nastavení postupů uvnitř centra a nastavení komunikace navenek (cílová 

skupina, dluhový referent, majetková správa atd.)

- pokračování v setkáních klíčových pracovníků v Housing First

- nastavení průběžného vzdělávání pracovníků

- změna pravidel přidělování bytů a jejich aplikace v reálu

- propojení na další kontaktní centra (výměna dobrých praxí, vyhnutí se omylům 

v začátku Praha 7, Praha 10, České Budějovice...)



Děkujeme za pozornost.
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