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Shrnutí základních údajů o projektu

Název projektu Sociální bydlení – metodická a informační podpora 

v oblasti sociálních agend

Identifikační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Operační program: OP Zaměstnanost Číslo výzvy: 017

Prioritní osa: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl: 1 – Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních

služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících

služeb podporujících sociální začleňování

Realizace: 2016 – 2022 (od r. 2019 rozšířeno a prodlouženo o

podporu projektů výzvy č. 108 HF do r. 2022)



Evaluace systémového projektu
• Celkem zpracovány 4 výzkumné zprávy:

– výzkumná zpráva A pojednává o vyhodnocení výsledků dosažených obcemi 
spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu; 

– výzkumná zpráva B se zaměřuje na vyhodnocení podpory systémového 
projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV, příp. jiné státní orgány pro 
další poskytování podpory prostřednictvím systémových projektů;

– výzkumná zpráva C se věnuje vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních 
systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím 
vzorku obcí a jejich následné komparaci;

– a výzkumná zpráva D formuluje doporučení pro další implementaci státní 
politiky podpory a rozvoje sociálního bydlení. 



Úvod
• Pilotáž lokální koncepce sociálního bydlení na úrovni čtrnácti obcí a dvou 

městských částí 

• Různorodé prostředí pilotáže lokálních systémů v obcích (velikost, počet a 
struktura domácností v bytové nouzi, podoba lokálního systému SB…) 

• Hlavním cíle se odvíjely od konkrétní evaluační zprávy – zaměříme se na 
zprávu A (dopady sociálního bydlení a sociální práce na životní situaci 
jejich uživatelů) a zprávu C (vyhodnocení dopadů, procesů a limitů 
místních systémů sociálních bydlení v obcích spolupracujících s MPSV)

• Komplexní evaluace – zpracovatelský tým vedený Mgr. et Mgr. Kateřinou 
Glumbíkovou, Ph.D.



Zapojení do projektu MPSV



Metodologie
• Evaluace u uživatelů sociálního bydlení (23 hypotéz; hodnocení 

změn v situaci bytové, zdravotní, sociální, ekonomické, rodinné; 
dopady SB na děti)
– Dotazník po nastěhování a po 12 měsících (sběr lokální evaluátoři)

• Analýza dokumentů (zejména Charakteristiky lokálního systému 
sociálního bydlení, Případové studie; materiály zpracované obcemi)

• Polostrukturované rozhovory (Relevantní pracovníci obcí a MPSV)

• Strukturované rozhovory

• Dotazník



Metodologie – limity výzkumu

• Nenáhodný výběr respondentů

• Velikost výběrového souboru

• Různí lokální evaluátoři – případové studie mají jednotnou 
strukturu, ale byly zpracovávány odlišně

• Charakter otázek

• Časová osa – zabydlování domácností, tvorba dokumentů

• I tak ale výzkum přináší v České republice unikátní data o 
dopadech sociálního bydlení!



Dopady sociálního bydlení a 

sociální práce na životní 

situaci uživatelů 



Deskriptivní charakteristiky
• 147 respondentů s párovatelnými daty

– Průměrný věk 40.7 let
– 51 % základní vzdělání, 33 % středoškolské s výučním listem, 12 % 

středoškolské s maturitou… 
– 58.5 % svobodní, 30.6 % rozvedení, 10.2 % vdaní/ženatí… 
– Počet trvale hlášených členů domácnosti: průměrně 2.6 

• 59 dotazníků o dětech s párovatelnými daty 
– Průměrný věk 7 let – 32 dívek, 27 chlapců

• Nejvíce dotazníků od cílových skupin: lidé přežívající venku, v 
ubytovnách nebo sociálních službách; samoživitelky



Změny bytové situace

• Pocit jistoty bydlení vzrostl o 17 procentních bodů

• Nárůst spokojenosti s bytem u více než 50 % 
dotazovaných

• Snížení výskytu problémů spojených s nekvalitním 
bydlení oproti předchozímu bydlení o 23 p. b. (u 
některých CS až o 47 p. b.)

• Zvýšení pocitu bezpečí v okolí bydliště po setmění o 15 
p. b.



Změny zdravotní situace
• Zlepšení zdravotního stavu potvrzeno u specifických 

cílových skupin (fyzické zdraví: lidé z azylových domů; 
psychické zdraví: lidé z azylových domů a ubytoven; u obou: 
lidé, kteří byli bez domova 5 a více let)

• Poklesy v oblasti využívání zdravotnických služeb 
(pohotovosti, hospitalizace, výjezdy sanitek) nastaly u 
cílové skupiny osob přežívajících venku, v ubytovnách nebo 
sociálních službách, osob se zdravotním postižením, osob 
z ubytoven a osob, které byly bez domova dlouhodobě 
a/nebo cyklicky. 



Změny sociální situace

• Sociální bydlení + sociální práce  - v úvodních 
měsících intenzivní spolupráce, ale postupně dochází 
ke snižování potřeby spolupráce (individuální přístup, 
reflexe individuálního „tempa“ domácností)

• Snížení špatných vztahů se sousedy o 16 p. b. 
(nejvíce u osob z ubytoven)



Změny ekonomické situace

• Příjem domácností v posledním měsíci se po roce 
v sociálním bydlení zvýšil ve svém mediánu o 3 413 Kč. 
– U osob, jejichž náklady na bydlení činily více než 40 % 

příjmů narostl medián příjmů dokonce o 4 700 Kč

• Snížení počtu dní bez peněz o dva dny 
– U některých cílových skupin (osoby přežívající venku, 

v ubytovnách nebo sociálních službách) byl tento pokles 
dokonce výraznější a činil čtyři dny



Změny rodinné situace

• Počet domácností, které měly aspoň jedno 
nezletilé dítě mimo domácnost klesl po dvanácti 
měsících v sociálním bydlení o 5 p. b.
– U některých cílových skupin bylo toto snížení přitom 

obzvláště výrazné jako např. u osob přežívajících 
venku, v ubytovnách nebo sociálních službách, kde 
došlo ke snížení podílu rodin, které mají alespoň jedno 
nezletilé dítě žijící mimo domácnost o 11 p. b.



Změny životní situace u dětí

• Nejvýznamnějšími změny:

– zlepšení podpůrné sociální sítě u dětí, které se 
projevilo nárůstem počtu návštěv kamarádů 
v domácnosti o 15 p. b.

– pokles špatného soustředění při učení o 16 p. b. 

– navýšení empatického chování u dětí o 14 p. b. 



Charakteristiky místních 

systémů sociálního bydlení



Kategorizace obcí
• Velká města

– Brno, Ostrava, Plzeň

• Obce s prostupným systémem sociálního bydlení
– Kadaň, Otrokovice, Pardubice, Praha 14, Štětí

• Malé obce do tisíce obyvatel
– Křižánky, Veselíčko, Vír

• Obce s akcentovanou tematikou sociálního vyloučení
– Chomutov, Most, Velké Hamry

• Obce s vysokou diferenciací bytového fondu
– Jindřichův Hradec, Praha 7

• Obce se zkušeností se sociálním bydlením i „nováčci“
• Rozdílný lokální kontext

– velikost, cílová skupina, neziskové organizace, dosavadní zkušenosti

• Co v obcích vznikalo? – analýzy, koncepce, metodiky → lokální systém sociálního bydlení



Charakteristiky místních systémů 

sociálního bydlení
• 14 obcí a 2 pražské městské části

– 1,2 mil. obyvatel (= 11,3 % obyvatel ČR)→ tolik obyvatel žije v obcích, 
kde byl vytvořen a pilotně ověřován systém sociálního bydlení

• Rámcové aktivity obcí:
– budování sociálního bydlení a systému podpory zabydleným 

domácnostem
– sociální práce jako klíčová součást realizovaných aktivit
– vznik metodických nástrojů rámujících místní systém
– využívaná jednotná terminologie
– práce s daty



Počet obyvatel 

v tis.

Počet bytů v obci 

celkem (1.1, 16)

Počet bytů ve 

vlastnictví obce 

celkem (1.1, 17)

Podíl obecních 

bytů na celkovém 

počtu bytů v obci

(v %)

Počet domácností v 

bytové nouzi, které žijí 

v obci (1.5, 12)

Jaký podíl obecních bytů 

by saturoval potřebu 

sociálního bydlení

(v %)

Brno 380 190 000 28 551 15 % 2 690 9 %

Ostrava 289 133 465 12 693 10 % 4 230 33 %

Plzeň 172 85 441 2 901 3 % 489 17 %

Kadaň 18 7 535 958 13 % 419 44 %

Otrokovice 18 8 385 433 5 % neevidováno -

Pardubice 90 38 414 2 048 5 % 353 17 %

Praha 14 45 18 244 980 5 % 464 47 %

Štětí 9 3 630 370 10 % 108 29 %

Křižánky 0,4 291 14 5 % 0 -

Veselíčko 0,9 310 10 3 % neevidováno -

Vír 0,7 296 28 9 % 4 14 %

Chomutov 49 22 821 291 1 % 540 186 %

Most 66 30 569 252 1 % 770 306 %

Velké Hamry 3 1 460 284 19 % 16 6 %

Jindřichův Hradec 21 9 756 755 8 % neevidováno -

Praha 7 44 19 473 640 3 % 453 71 %

Charakteristiky využívaného bytového fondu



Sociální byty v rámci 

pilotního projektu (1.1, 1)

Průměrná výše nájmu 

(Kč/m2) (1.2, 4)

z toho v SVL (1.1, 

13)
z toho v SVL v %

Brno 65 59,86 65 100 %

Ostrava 99 + 3 50 21 21 %

Plzeň 45 64,4 0 0 %

Kadaň 14 27 2 33 %

Otrokovice 28 45 8 29 %

Pardubice 16 72,69 0 0 %

Praha 14 10 + 3 80,14 - -

Štětí 8 27 5 63 %

Křižánky 5 50 0 0 %

Veselíčko 2 + 1 29 0 0 %

Vír 4 40 0 0 %

Chomutov 12 50 0 0 %

Most 13 56 4 31 %

Velké Hamry 15 25 0 0 %

Jindřichův Hradec 14 45,47 0 0 %

Praha 7 15 145 0 0 %

Celkový počet 
bytů: 372

Z toho 105 bytů 
v sociálně 
vyloučených 
lokalitách (28 %)

Desegregace



Specifikace podporovaných cílových 

skupin a způsob výběru uživatelů SB
• Výchozí dokument Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 + využívání typologie bezdomovství ETHOS

→ jednotná terminologie

• Míra zásluhovosti a nenárokovosti sociálního bydlení – více kladen důraz na motivaci a aktivizaci

domácností (obce s akcentovanou tematikou sociálního vyloučení).

• Komplexnost místního prostředí – aktéři rozhodující o přidělení sociálního bytů – posuzovací proces a

disponování rozhodovacími pravomocemi.

• Velikost cílové skupiny – čím vyšší je převis poptávky nad nabídkou, tím důkladněji je potřeba mít

nastaven mechanismus prioritizace domácností a proces posuzování a vyhodnocování bytové situace.

• Rozdílené mechanismy párování žadatele o sociální byt/klienta s konkrétním bytem – kdy dochází k

prohlídce, je možnost výběru – vazba na omezený počet bytů.

• Klíčovými aktéry pro chod celého procesu byli sociální pracovníci – příjem žádostí, individuální šetření,

podklady k rozhodování o přidělení sociálního bytu.

• Možnost sdílení zkušeností napříč zapojenými obcemi na setkáních organizovaných MPSV.



Doba, na níž je 

obvykle uzavírána 

nájemní smlouva (v 

měsících) (1.2, 2)

Žádost o sociální 

byt – realizace 

individuálního 

šetření (1.3, 14)

Nastavení 

standardizovaného 

systému hodnocení 

(1.3, 18) a bodový 

systém

Uzavírání 

notářských zápisů s 

doložkou přímé 

vykonatelnosti (1.4, 

34)

Kolikrát byla 

využita

Brno 12 ano ano ano 2x

Ostrava 6 ano ano ano 2x

Plzeň 12 ano ano ano 0

Kadaň 3 ano ne ne -

Otrokovice 6 ano ano ne -

Pardubice 12 ano ano ne -

Praha 14 6 ne ne ne -

Štětí 3 ano ne ne -

Křižánky 12 ne ano ano 0

Veselíčko 6 ano ano ne -

Vír 12 ano ano ne -

Chomutov 6, 12 ano ano ano 0

Most 18 ano ano ne -

Velké Hamry 3 ano ne ne -

Jindřichův Hradec 12, 24 ano ne ne -

Praha 7 24 ano ano ne -

Podmínky 

užívání 

bytového 

fondu a 

omezení 

související 

se vstupem 

do sociálního 

bydlení



Podmínky užívání bytového fondu a omezení 

související se vstupem do sociálního bydlení

• Základní podmínkou rámující využívání bytového fondu je příslušnost k cílové skupině. Obce využívají

typologie bezdomovectví ETHOS a vymezení cílových skupin dle Koncepce sociálního bydlení České republiky

2015-2025.

• Obce pracují (i s ohledem na kapacity) s prioritizací na základě bytové nouze a snaží se o nízký práh vstupu do
sociálního bydlení; téma dluhů/zadluženosti.

• Mezi základní podmínky patřil ve většině případů trvalý pobyt v obci, někdy i rozšířen o jeho minimální délku,

aby mohl vzniknout nárok. V malém množství případů obce pracovaly s možností trvalý pobyt „nahradit“

faktickým pobytem v podobě zaměstnání či docházky dětí do školy.

• Spolupráce zabydlené domácnosti se sociálním pracovníkem jako součást podmínek zapojení – sociální

práce je obcemi vnímána jako velmi důležitá součást sociálního bydlení. Obce zároveň pracují s různou

intenzitou sociální práce, reflektují, že potřebnost jejího využívání se mění v čase.

• Délka nájemní smlouvy – od 3 do 24 měsíců; vliv na vnímání jistoty bydlení s jistotou bydlení.

• Omezení vstupu skrze kritéria výběru domácností a nastavení podmínek – dluhy vůči obci (ochota dluhy řešit),

individuální charakteristiky osob, které se na výběru podílejí, podmínky IROP, nedostatek sociálních bytů.



Spolupráce s místními aktéry
• Spolupráce měla dvě základní roviny:

1) systémová rovina – tvorba koncepčních a metodických materiálů, činnost pracovní skupiny, nastavení spolupráce v rámci jednotlivých odborů úřadů, které

byly do realizace projektu zapojeny;

2) pilotní ověření lokálních koncepcí, resp. zabydlování domácností v bytové nouzi – nastavování mechanismů a postupů, v nichž figurovala široká škála aktérů

v procesu příjmu a posouzení žádostí a v podpoře zabydlených domácností.

• Do agendy sociálního bydlení byli zapojeni tito aktéři – zaměstnanci jednotlivých úřadů (obce), neziskové organizace, Úřad

práce ČR, soukromí vlastníci bytového fondu, akademické prostředí a další + MPSV.

• Velmi důležitou roli pro funkčnost a udržitelnost systému sociálního bydlení na lokální úrovni mají političtí aktéři. Míra

jejich podpory a zájmu či naopak nezájmu a odmítání sociálního bydlení má na chod a rozvoj aktivit výrazný vliv.
– Komunální volby v průběhu realizace projektů – v některých obcích došlo ke změně politického garanta oblasti→nestabilita.

• Z měst, kde je pro zajištění bytového fondu zcela nezbytná spolupráce magistrátu s městskými částmi/obvody je obvykle

tento vztah specifický a může významně narušovat implementaci projektů sociálního bydlení ve městě. Není nastaven

systém garancí a motivace pro zapojení se je i v rámci jednoho města velmi odlišná.

• Pro menší obce byl důležitý rozvoj spolupráce v rámci ORP.

• Na národní úrovni byla kladně hodnocena spolupráce s MPSV a organizované aktivity a jejich vazba a dopad na lokální

aktivity a dění.



Je sociální práce s 

domácnostmi součástí 

účasti v projektu (1.4, 1)

Je sociální práce 

členěna na 

intenzivní a 

neintenzivní (1.4, 4)

Intenzivní neintenzivní

Počet domácností, 

které připadají na 

jeden úvazek 

sociálního pracovníka 

(1.4, 12)

Brno ano ano 1x týdně 1x za 4 týdny 8-10

Ostrava ano ano 2x týdně 1x za 2-4 týdny 13

Plzeň ano ano 1x týdně
podle typu 

domácnosti
10

Kadaň ano ano 2x týdně 1x za 4 týdny 14

Otrokovice ano ne - - 12

Pardubice ne ne - - neuvedeno

Praha 14 ano ano 1x týdně 1x za 2 týdny 10-11

Štětí ano ano 1x týdně 1x za 4 týdny 8

Křižánky ano ne - - 10

Veselíčko ano ne - - 10

Vír ano ne - - 12-15

Chomutov ano ne 6+25

Most ano ano 3x týdně 1x za 2 týdny 13

Velké Hamry ano ne 10-20

Jindřichův Hradec ano ano 1x týdně 1x za 4-5 týdnů 25 (nejen SB)

Praha 7 ano ano 1x týdně 1x za 4 týdny 14

Charakteristiky podpůrných nástrojů sociálního bydlení



Charakteristiky podpůrných nástrojů 

sociálního bydlení
• Napříč obcemi je uváděna reflexe, že sociální práce je zcela klíčová pro kvalitní, efektivní a dlouhodobě udržitelný chod systému

sociálního bydlení.
– Průřezovým cílem sociální práce v sociálním bydlení je udržení si bydlení, stabilizace zabydlené domácnosti a postupné řešení oblastí, které si klient se sociálním pracovníkem

nastaví v individuálním plánu.

• Kapacity sociálních pracovníků – rozmezí 7-15 domácností; kapacity pro individuální práci s domácnostmi byly charakterizovány jako

velmi důležité pro úspěšnou spolupráci mezi sociálními pracovníky a jejich klienty.
– Pro domácnosti v náročných situacích byla kapacita sociálního pracovníka doporučována jako ještě nižší – např. v rozmezí 6-8 domácností; nejčastěji však bylo považováno za

optimální vytíženost kolem 10-12 domácností na sociálního pracovníka.

• Explicitně charakterizované režimy intenzity podpory – intenzivní a neintenzivní. I obce, kde specifické členění neměly se intenzita
v čase měnila.

– Ze strany obcí tak byla snaha intenzitu přizpůsobit potřebám klienta a vnímat změnu její potřebnosti v čase.

• Zájem o udržení sociálních pracovníků, ale jak pozice financovat? – část obcí toto rozhodnutí oddálila realizací návazného projektu,
část obcí se snaží finance na zajištění sociální práce zajistit a části obcí se podařilo udržitelnost zajistit tím, že sociální pracovníci

zaměření na sociální bydlení jsou již včleněni do struktury úřadu.

• Témata spolupráce
– Aktivity související s udržením bydlení

– Zadluženost a exekuce (potřeba systémového řešení); potravinové banky

– Zabydlování klientů – jednání s úřady, Úřad práce ČR (MOP), pomoc se zajištěním nábytku/vybavení bytu

• Zvláště v malých a středně velkých obcích byl jako důležitý aktér místního prostředí uváděn starosta obce.



Úspěšnost systémů 

sociálního bydlení v obcích



Úspěšnost zabydlených domácností

• Definice úspěšnosti u zabydlených domácností (dle charakteristik 
definovaných obcemi)

– Udržení si bydlení = je placen nájem/nejsou dluhy, sousedské vztahy – nejsou 
(neřešitelné) stížnosti, spolupráce se sociálním pracovníkem

– Otevření dalších zakázek – zaměstnání, zdraví, dluhy

• Bilance zabydlených domácností na konci projektu – počet všech 
domácností/počet těch, které musely bydlení opustit



Bilance zabydlených domácností 

na konci projektu 

počet všech domácností/ počet 

těch, musely opustit bydlení)

Procentuální úspěšnost 

domácností ke konci 

projektu

Brno 71/14 80 %

Ostrava 121/24 80 %

Plzeň 47/4 92 %

Kadaň 17/2 88 %

Otrokovice 28/2 93 %

Pardubice 19/0 100 %

Praha 14 21/6 71 %

Štětí 8/0 100 %

Křižánky 14/2 86 %

Veselíčko 5/0 100 %

Vír 6/1 83 %

Chomutov 18/7 61 %

Most 17/7 59 %

Velké Hamry 16/1 94 %

Jindřichův Hradec 14/0 100 %

Praha 7 15/2 87 %

Úspěšnost –
udržení si bydlení

• Počet zabydlených 

domácností: 437

• Počet domácností, 

které sociální bydlení 

musely opustit: 72

• Úspěšnost: 84 %



Shrnutí a doporučení



Plány dalšího rozvoje systémů 

sociálního bydlení
• Důležitým prvkem realizovaných aktivit je dlouhodobá udržitelnost a fungování sociálního bydlení po projektu, tedy nastartované činnosti dále

rozvíjet – navyšovat počet sociálních bytů, zajistit podporu sociálního pracovníka zabydleným domácnostem a aktualizovat vytvořené koncepce a
metodiky.

• Napříč všemi kategoriemi obcí zaznívaly tyto klíčové faktory pro rozvoj agendy sociálního bydlení:
– Obce jako aktivní aktér v oblasti sociálního bydlení

– Potřeba zákona o sociálním bydlení

– Aktivní role státu v tvorbě legislativních a metodických materiálů

– Potřeba nastavení a zajištění finanční podpory ze strany státu – 1) financování sociální práce a 2) podpora budování kapacit sociálního bydlení (využitelný
program s realistickými parametry)

– Důležitost sociální práce při podpoře domácností v sociálním bydlení – individuálně nastavená intenzita spolupráce reflektující měnící se potřebu intenzity
spolupráce

– Navyšování kapacit bytů pro účely sociálního bydlení

– Obce chtějí, aby klienti v bytech zůstávali i po ukončení spolupráce se sociálním pracovníkem (změna statusu bytu), ale v praxi je to obtížně realizovatelné
z důvodu převisu poptávky a nedostatku bytů

– Nemožnost spolupráce se soukromým trhem – nejsou nastaveny podpůrné a garanční mechanismy

– Výstavba bytů pro početné domácnosti, neboť v současnosti ve většině obecních bytových fondů chybí

– Veřejné mínění – komunikace tématu s veřejností, politický kontext

• Ze strany MPSV je pro obce nejdůležitější koncepční a systémová podpora tak, aby práce s klienty byla trvale udržitelná a aby se jednotlivé služby a
podpůrné mechanismy státu/neziskového/soukromého sektoru doplňovaly.

• MPSV by také mělo být zprostředkovatelem dialogu mezi jednotlivými složkami podpůrného systému.



Závěrem
• To, co původně celý projekt nastartovalo (Koncepce a návrh zákona o

sociálním bydlení), nebylo dotaženo → potřeba zákona o sociálním
bydlení.

• Projektové prostředí→ stabilní inkluzivní aktivita

• Obce jako aktivní aktér v oblasti sociálního bydlení → zájem bytovou
nouzi řešit

– Sdílení zkušeností, rozvoj spolupráce – společná setkávání a expertní PS v rámci
spolupráce s MPSV→ přesah do legislativy

• Pozitivní dopady sociálního bydlení + spolupráce se sociálním
pracovníkem na uživatele (nájemníky)



Děkuji Vám za pozornost a 
těším se na diskusi

Za výzkumný tým

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.

M: marek.mikulec@osu.cz 


