
 
 

ZPRAVODAJ
 
 
 
č. 3 / 2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítám Vás při čtení pátého Zpravodaje sociálního
bydlení, který vydává Ministerstvo práce
a sociálních věcí v rámci projektu Podpora
sociálního bydlení.

Na úvod mi dovolte požádat Vás o vyplnění
dotazníků, které jsme připravili pro návštěvníky
našich webových stránek a fanoušky naší
facebookové stránky. Na základě Vašich
poznatků budeme mít možnost zlepšit služby,
které Vám skrze uvedená média poskytujeme.
Dotazníky naleznete přímo na našich webových
stránkách www.socialnibydleni.mpsv.cz nebo
našem facebooku Sociální bydlení v ČR.
Předem děkujeme za Váš názor a čas. 
 
Dále bych Vás chtěla krátce informovat
o nejnovějším vývoji v oblasti prací na návrhu
zákona o sociálním bydlení. Jak zřejmě dnes již
všichni víte, postup prací na přípravě věcného
záměru zákona o sociálním bydlení se opět
zkomplikoval. Na konci srpna bylo rozhodnuto,
že Ministerstvo pro místní rozvoj prozatím upustí
od přípravy věcného záměru, požádá o jeho
vyjmutí z plánu legislativních prací vlády a nyní
bude pracovat na nařízení vlády, které rozšíří
dotační program Výstavby.

 
Jde o čistě investiční nástroj, nijak nepočítá
s financováním sociální práce, která je podle
Ministerstva práce a sociálních věcí pro úspěšné
fungování sociálního bydlení klíčová.
Ministerstvo práce a sociálních věcí se
samozřejmě hodlá i nadále na nastavení
systému sociálního bydlení v České republice
podílet a připravit takovou jeho podobu, která
skutečně pomůže lidem v bytové nouzi. 
 
V září bylo za účasti pana premiéra Babiše
představeno 15 podnětů pro řešení chudoby
a sociálního vyloučení, která mají napomoci
účinně bojovat s dlouhotrvajícími sociálními
problémy. Těchto 15 podnětů je dále
diskutováno jak na vládní, tak na pracovní
úrovni. 
 
Další z věcí, na kterou bych ráda upozornila, je
vyhlášení nové výzvy 108, která bude vyhlášena
v prosinci tohoto roku, a to v rámci Prioritní osy 2
Operačního programu zaměstnanost. Výzva se
zaměří na podporu projektů zavádějící přístup
Housing First. Podrobnosti této výzvy budou
k dispozici na začátku prosince, informovat o ní
budeme i na webových stránkách našeho
projektu. 
 
Hlavním tématem tohoto vydání Zpravodaje je
dobrá praxe v obcích. Za dobu trvání projektu
jsme se setkali s několika praktickými postupy,
které se osvědčují jak při každodenní práci
s klienty sociálních bytů, tak při koncepční
a strategické práci v obcích. Více o těchto
postupech a zkušenostech s nimi se dočtete
uvnitř Zpravodaje.   
  
Na závěr mi ještě dovolte zpětně poděkovat
všem účastníkům mezinárodní konference
na téma Dobrá praxe v sociálním bydlení v ČR
a Evropě, která se uskutečnila 6. listopadu 2018
v Praze. Všem čtenářům přeji příjemný podzimní
a předvánoční čas.
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PROJEKTY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

 
Kontaktní centrum sociálního bydlení – jak pokračujeme? 

 
Kontaktní centrum sociálního bydlení bylo zřízeno Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci
projektu Podpora sociálního bydlení. Spolupracuje intenzivně se 16 obcemi po celé ČR, jimž
poskytuje podporu při vytváření a realizaci lokálních koncepcí sociálního bydlení. Dále
shromažďuje poznatky a zkušenosti z této oblasti a aktivně se podílí na pilotáži systému
sociálního bydlení dle vládou schválené Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–
2020. 
 
Kromě výše zmíněných pilotujících obcí poskytuje Kontaktní centrum své služby nejen dalším
obcím, poskytovatelům sociálních služeb a neziskovým organizacím, ale i veřejnosti a občanům,
kteří se z nějakého důvodu ocitli v tíživé sociální situaci. I přesto, že žádné byty přímo
neposkytuje, kontaktní pracovníci projektu mohou poradit, kam se obrátit například při hledání
vhodnějšího typu bydlení nebo jakým způsobem kontaktovat jednotlivé pracovníky či organizace. 
 
V období od 1. ledna 2018 do 31. srpna 2018 kontaktní centrum poskytlo informace
při osobních schůzkách, telefonicky i e-maily celkem 147 osobám. 
 
Zájemci o tyto služby se na Kontaktní centrum mohou obrátit hned několika způsoby:

telefonicky na čísle: +420 778 455 761
prostřednictvím e-mailové adresy: socialni.bydleni@mpsv.cz
dojednáním osobní konzultace s pracovníkem Kontaktního centra, a to v rámci
konzultačních hodin, které jsou vždy v pondělí od 12 do 16 hodin, ve středu a v pátek
od 9 do 13 hodin.

V  kompetenci Kontaktního centra je nejen metodická podpora, ale také sdílení aktuálních
informací z oblasti sociálního bydlení a poskytování odborných materiálů, analýz a postupů
k řešení sociálního bydlení v jednotlivých regionech ČR.

Stručně: projekty sociálního bydlení v číslech 
 

Systémový projekt Podpora sociálního bydlení dlouhodobě a pravidelně sbírá statistické údaje
z 16 obcí, které realizují implementaci vlastních systémů sociálního bydlení. Ostrava je jednou
z obcí, která nejdéle realizuje projekt sociálního bydlení, a to dva roky. Kadaň, Most, Pardubice a
Velké Hamry patří mezi obce, které své zájemce o sociální bydlení nejrychleji zabydleli do
sociálních bytů. 
 
Dle projektových zadání všech 16 obcí má být celkem podpořeno 1 206 osob, avšak tento počet
bude daleko vyšší, jelikož Brnu a Otrokovicím se již nyní podařilo podpořit o 130 osob více, než
bylo původně plánováno. Ke dni 31. června 2018 bylo 826 osob podpořeno sociální prací nebo
jim bylo přiděleno sociální bydlení. 
 
V rámci projektu byly podpořeny pracovní pozice sociálních pracovníků na obci, nejvíce jich
zaměstnala Ostrava a Brno. Vytvoření počtu pracovních pozic se odvíjelo od cílového počtu
podpořených osob. Kadaň je jedinou obcí, která se rozhodla lokální projekt sociálního bydlení
realizovat bez vzniku nové pozice sociálního pracovníka a podporuje svůj projekt z vlastních
personálních zdrojů městského úřadu a neziskových organizací a tím podporuje úzkou
spolupráci mezi aktéry stejně jako udržitelnost dosažených výsledků a postupů i po ukončení
projektu.

 

Každá je jiná, přesto mají jedno společné: myslí na své občany. 
 

Města a obce v České republice po roce 1989 dostaly od státu do svých rukou statisíce bytů, aby
jich přes 80 % zprivatizovaly. Různí reprezentanti obcí volili různé politiky bydlení a tak se stalo,
že se některé obce zbavily všech nájemních bytů a tím i možnosti naplňovat zákon o obcích
v oblasti uspokojování potřeb svých občanů. Je zajímavé, že zatímco v Brně v roce 2016
připadalo na jeden obecní byt 13 a v Ostravě 23 obyvatel, v Ústí nad Labem to bylo 167
obyvatel. Podobně na tom je Most, který v minulosti rozprodal většinu svého bytového fondu a
v majetku města tak zůstalo pouze sídliště Chanov a několik málo bytů ve městě. V majetku
města je také akciová společnost Mostecká bytová. 
 
Obce, které se zapojily v roce 2017
do projektu MPSV, spojuje především
to, že se nad bydlením svých občanů
zamýšlí. Řeší aktuální situaci
a rozhodly se zaměřit i na sociálně
znevýhodněné nájemníky. Některé se
přiklonily k názvu „sociální byty“,
některé spíše k názvu „dostupné“
či „prostupné“ bydlení. Všechny si ale
ve svých projektech nejprve detailně
zanalyzovaly cílové skupiny, jejich
potřeby a také bytový fond. Nejen ten
obecní, ale i komerční. Most v projektu
dokonce využívá výhradně soukromé byty. Velikost bytů, neobsazenost, potřeba rekonstrukcí a
další parametry obce propojují s informacemi sociálních odborů a dalšími relevantními zdroji. Na
jejich základě si vytváří lokální koncepce sociálního bydlení, které v rámci projektu pilotují
v praxi. Zásadním bodem je otestování pravidel přidělování sociálních bytů a hodnocení bytové
nouze. Obce se rozhodly pro různé postupy - někde používají bodové hodnocení konkrétních
kritérií žadatele o byt, které doplňují o stanovisko sociálních pracovníků, aby byla zohledněna
specifická potřeba žadatele, kterou nelze „změřit“ body. Někde se zaměřili pouze na doporučení
hodnotící komise, která zohledňuje individuální potřebnost každého klienta. Všechny obce se
ale přiklonily k tomu, že vzhledem k zachování přiměřené míry objektivity a zamezení
nezvýhodňování například v menších obcích na základě známosti, budou využívat formálně
stanovená pravidla přidělování sociálních bytů. 
 
Všechny obce si jsou také vědomy toho, že sociální bydlení nelze zajistit bez sociální práce.
Každý klient potřebuje odlišnou míru podpory sociálního pracovníka a její potřeba se mění
v různých fázích jeho životní situace. Díky projektu obce posílily personální kapacity a mají
sociální pracovníky, kteří se věnují specificky lidem v sociálních bytech nebo řešícím otázky
související s bydlením. Největší objem klientů samozřejmě řeší ve statutárních městech, jako
jsou Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Most, Chomutov či v městských částech, například
Praha 7 a Praha 14. Zaměření sociálních odborů na specifika sociální práce související
s bydlením a naopak větší zapojení odborů spravujících nemovitosti do oblasti sociálně
potřebných nepomohlo jenom ve velkých městech, ale i ve středně velkých městech jako jsou
Jindřichův Hradec, Otrokovice, Kadaň, Štětí či třítisícové Velké Hamry. Zásadní význam
přinesl projekt v profesionalizaci sociální práce do nejmenších spolupracujících obcí, jako jsou
Křižánky, Vír či Veselíčko, kde dosud nepůsobil žádný sociální pracovník. Velkou výzvou
projektů bude nastavit udržitelnost sociální podpory i po konci projektu tam, kde jsou například
pouze dva zaměstnaní – třeba uvolněný starosta a účetní. Již nyní tyto obce uvažují o
spolupráci několika obcí třeba při zajištění sociální práce registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb, v rámci dobrovolných sdružení obcí, Místních akčních skupin či jen domluvou
několika obcí na sdílení společného sociálního pracovníka, který se bude podpoře klientů
sociálního bydlení věnovat. 
 

Zásadní téma, které sociální
pracovníci řeší s klienty sociálních
bytů, jsou dluhy. I obce pozměňují své
přístupy, kdy například více otevřely
svá pravidla a radikální bariéru pro
vstup do obecního bytu v podobě
absolutní bezdlužnosti zaměnily za
uznání dluhu a nastavení splátkového
kalendáře. Dluh, který vznikl například
z pět let nezaplacené známky za psa
tak již nezamezí možnosti ucházet se
o obecní byt, když se jej rozhodne
klient řešit. Podobně se ukazuje jako
ne zcela vhodné kritérium pro výběr

klienta jeho trvalé bydliště, které lidem, kteří si ho z jakýchkoliv důvodů nepřehlásili, v dané obci
žijí i několik let a jejich děti tam chodí do školy, diskriminuje v přístupu do obecních bytů.
Možnost hodnotit faktický, neboli skutečný pobyt, před formálním hlášením trvalého pobytu, se
ukazuje jako vhodnější nástroj. Samozřejmě je legitimní požadovat po klientovi přehlášení
trvalého pobytu do obce, od které dostane byt se zvýhodněným nájemným, a kam chodí dítě do
mateřské školy, aby i této obci přicházely prostředky z rozpočtového určení daní a ona měla
z čeho tyto služby obyvatelům hradit. 
 
Jelikož se obce inspirují navzájem, po brněnské nábytkové bance se realizovaly i další
podpůrné akce, třeba tiché nábytkové nebo materiální sbírky. Obce také zájemcům
zprostředkovávají informace o potravinové pomoci, sociálních dávkách, pomáhají při komunikaci
s Úřady práce, s dodavateli energií či pomáhají vyhledat byt na běžném trhu. V jedné obci využili
dobrovolné práce realitního makléře a podobnou pozici se pokouší prosadit přímo na úřadě,
protože ne všichni občané v tíživé situaci potřebují právě sociální byt. Kupříkladu starší lidé často
nedokáží vyřešit svoji situaci v bydlení a neví, kde hledat menší, cenově dostupný byt, který
navíc bude odpovídat jejich případným potřebám spojeným se sníženou pohyblivostí. Pro
početné rodiny je také velmi těžké nalézt vhodný byt a kapacity obecního bydlení nemohou vždy
pokrýt veškeré potřeby. Specifická je i práce s osobami s duševním onemocněním, lidmi
propuštěnými z výkonu trestu, oběťmi domácího násilí, mladými dospělými opouštějícími dětské
domovy nebo osobami bez přístřeší, kdy je klíčová práce se sousedy a sociální mix. Zkušenosti
dobrého soužití například potvrzují, že rodiny s dětmi je vhodnější umístit do přízemních bytů,
kde běhání po bytě tolik neruší sousedy. 
 
I bez existence zákona o sociálním bydlení zodpovědné obce chtějí řešit problémy svých
občanů s bydlením. Ctí tak zákon o obcích, který v § 35 o samostatné působnosti obcí mj. říká, že
„Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů,
potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného
pořádku“. 
 

 
Zkušeností z obcí zapojených do projektu je celá řada a MPSV těší, že tyto a další zkušenosti
může šířit dál nejen díky tomuto Zpravodaji, ale i webovým stránkám, kde lze mimo jiné nalézt
také představení projektů jednotlivých obcí: 

 
www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/o-projektu/projekty-obci-a-interaktivni-mapa

I malé obce mohou realizovat SB 
 

V rámci projektu Podpora sociálního bydlení realizují vlastní sociální bydlení nejen obce velké,
ale i obce s pouze několika sty obyvatel. 
 
O zkušenosti a poznatky, které jim projekt přináší, se níže podělily obce Veselíčko a Křižánky.

Co projekt přináší obci Křižánky: 
 

Vedení obce Křižánky se dlouhodobě snaží,
aby lidé neodcházeli z obce kvůli obtížné
situaci s bydlením. Chceme dosáhnout toho,
aby všichni místní občané, kteří se nacházejí
v bytové nouzi, měli možnost získat sociální
či dostupný byt. 
 
Díky projektu Podpora sociálního bydlení
jsme nyní napsali Koncepci sociálního
bydlení v obci Křižánky, kde jsou jednak
stanoveny cíle v oblasti sociálního bydlení a
dále pravidla pro žadatele a uživatele
sociálního bydlení. 
 
Koncepce bude sloužit i jako praktický
materiál pro pracovníky, kteří se budou

věnovat problematice sociálního bydlení v obci. Najdou zde vzory žádosti o byt, nájemních
smluv k sociálnímu a dostupnému bydlení, metodiku hodnocení bytové nouze, metodiku sociální
práce v oblasti SB a kontakty na místní aktéry, jako jsou městské úřady, neziskové organizace
a podobně. 
 
Druhým cílem je, aby s klienty sociálního bydlení pracoval sociální pracovník zaměstnaný obcí,
což se díky projektu také podařilo. Díky projektu se snažíme propojit pomoc lidem v bytové nouzi
s rozvojem obce. Velkým problémem v obci je nedostatek dostupného nájemního bydlení.
V současné době je jediným pronajímatelem bytů obec, která veškerý svůj bytový fond pojala
jako sociální a dostupné byty. 
 
Vzhledem k turistické atraktivitě obce jsou zde vysoké ceny za stavební pozemky i domy a lidé
s nižšími příjmy si nemohou takovou koupi dovolit. Zájem o sociální bydlení stoupá ze strany
mladých lidí, kteří se chtějí odstěhovat od rodičů, dále jej využívají matky samoživitelky,
samostatně žijící osoby s nízkým příjmem a senioři. Pokud by tito lidé nemohli využít nabídku
sociálního bydlení v obci, byli by nuceni odtud odejít. Sociální bydlení ale využilo i několik
domácností, které se do Křižánek nově přistěhovaly. Díky projektu nám tak dokonce mírně
narostl počet obyvatel. 
 

Autorkou článku je Mgr. Renata Basovníková, garantka projektu 

Co projekt přináší obci Veselíčko: 
 

Obec Veselíčko se nachází v Olomouckém
kraji, svou rozlohou a počtem obyvatel (cca
900) patří k nejmenším obcím zapojeným
do projektu Podpora sociálního bydlení. 
 
Po téměř roce a půl realizace vlastního
sociálního bydlení prostřednictvím projektu
sociálního bydlení vidíme jako největší
přínosy tyto: 
 
1. Problematika sociálního bydlení je/bude
prostřednictvím tvorby a především pilotáže
Lokální koncepce poprvé systematicky
uchopena. Obec díky projektu nastartovala
a koncepčně uchopila problematiku
sociálního bydlení, která pro Veselíčko
neznamená jen práci s cílovou skupinou nízkopříjmové rodiny, ale také se seniory, mladými
rodinami a dalšími skupinami osob ohroženými ztrátou bydlení či ocitajícími se v náročné životní
situaci.
  
2. Díky projektu byla na obci vytvořena pracovní pozice sociálního pracovníka, která zde
historicky působí poprvé. Již nyní víme, že jeho služba je, ať již v souvislosti s realizací
sociálního bydlení, tak s poskytováním další související sociální péče, na obci potřebná. 
  
3. Díky realizaci projektu jsme bohatší jak o kontakty a inspirující spolupráci s kolegy z ostatních
měst a obcí, tak o odbornou pomoc kolegů ze zastřešujícího projektu MPSV. Podařilo se nám
zapojit se do odborné diskuse s kolegy na úrovni našeho regionu, kteří pracují s „naší cílovou
skupinou“ (neziskové organizace, úřady). Od nastartování této spolupráce si do budoucna
slibujeme její intenzivní využívání zejména ze strany sociálního pracovníka. 
  
4. Projekt zcela jednoznačně přinesl členům našeho projektového týmu zkušenosti a poznatky
z workshopů, stáží, zahraničních cest, exkurzí, debat a diskusí, které využíváme jak při tvorbě
metodických materiálů a tvorbě Lokální koncepce, tak při řešení sociálního bydlení jako
takového. 
 

Autorkou článku je Mgr. Eva Masná, garantka lokální koncepce 

I malé obce mohou realizovat SB! Aneb jak to vidí starosta Víru… 
 

Pro tento článek jsem nahradil pojem „sociální
bydlení“ termínem „obecní bydlení“. Možná
pak mnohý čtenář dokáže odhlédnout od své
předpojatosti, ve stylu „každý za své“, nebo
„a co uděláte pro nás, kteří normálně
pracujeme“, se kterou se mnohdy setkáváme.
Pokud hovoříme o levném obecním bydlení,
neznamená to přece, že dáváme někomu
něco zadarmo. Znamená to, že benefity, které
obce očekávají od nabízení bytů svým
občanům, nejsou jen ekonomického rázu, ale
že jde o celou škálu výhod, které toto počínání
přináší. Ovšem i ekonomika zde hraje velmi
důležitou roli a to je potřeba zdůraznit. Obce
by si měly všimnout, jak dnes soukromé
subjekty přímo „pasou“ po nemovitém majetku.
Proč ony toto vlastnictví v některých případech
vnímají jako přítěž? Není chybou obcí, že
hromadí peníze na účtech a nepromění je
v něco trvalejšího a smysluplnějšího? A co

příjmy z pronájmů, byť neskonale nižších, než jaké vidíme v soukromém sektoru - jsou
zanedbatelné? Tyto příjmy by mohly tvořit i desítky procent z obecních rozpočtů, jak to ukazuje
například obec Kamýk nebo obec Vír. 
 
Před nedávnem jsem dostal dotaz, zda je rozumné, aby se na venkově realizovalo obecní
bydlení. Podivil jsem se, co je to za otázku. Vždyť sídla do dvou tisíc obyvatel tvoří devadesát
procent celkového počtu obcí a žije v nich třicet procent obyvatel České republiky. V Kraji
Vysočina je poměr malých obcí ještě mnohem větší. Není tedy možné venkov z úvah o obecním
bydlení vynechat, právě naopak, obyvatelé vesnic se často potýkají s většími ekonomickými
problémy, než obyvatelé měst. 
 
Levné obecní bydlení je přece úžasný lék na mnohé problémy venkova. Statistiky neustále varují,
že venkov stárne. Nechť tedy obce budují bezbariérové bydlení pro své občany, kteří se jinak
odstěhují do domu s pečovatelskou službou, který se nachází ve větším městě. Nechť obce
stavějí startovací byty pro mladé, kteří jinak odejdou za prací, protože mzdy na venkově jim
neumožní dosáhnout na vlastní bydlení. „Armádu bezdomovců“ ve městech také z velké části
tvoří ti, kteří opustili venkov z ekonomických důvodů a ve městech nenašli svůj „americký sen“.
Pokud jim nabídne levné bydlení jejich domovská obec, jejich situace se většinou opět vrátí do
přijatelných mezí. 
 
Jestliže obecní byty jsou to A, musíme říci i B a tím je sociální práce, bez které je u určitých
sociálních skupin bydlení v obecních bytech nemyslitelné. 
 
Ano, mnozí mají pocit, že sociální pracovník na malé obci je jakýsi nemístný přepych, ale z vlastní
zkušenosti mohu říct, že sociální práce na venkově probíhala vždycky, jenže jaksi neoficiálně,
bez podpory státu, „po sousedsku“. Neslyšel jsem o jediné vesničce, která by na své občany, kteří
bydlí v obecních bytech a dluží na nájemném, volala exekutory. Vždy se tato situace řešila včas
a v rámci obce. Neslyšel jsem o obci, jejíž občan by přespával na autobusové zastávce. V našem
případě jsme například dokázali upravit zázemí kotelny na byt a tím jsme vyřešili akutní ztrátu
bydlení našeho občana (tento příklad je ovšem hodně vousatý, dnes jsme na podobné situace
připraveni mnohem lépe). Mohu doložit případy, kdy spontánně vznikla mezi občany sbírka
šatstva a nábytku pro osobu, která se po letech vrátila do obce zcela nemajetná. Mohu doložit
případy, kdy se obec dobrovolně a aktivně stala opatrovníkem občana, který byl omezen ve
svéprávnosti, a pomohla mu k důstojnému životu. A konečně, mohu doložit případy, kdy obec
umožnila důstojný život lidem, kteří byli naprosto finančně negramotní, tím, že jim pomáhala
hospodařit s jejich finančními prostředky. 
 
Ale zde by se měl stát chytit za nos. Bohatá a osvícená společnost by se neměla spoléhat na to,
že si komunita „nějak pomůže“. Taková společnost by měla mít tyto problémy zmapované a měla
by je aktivně a profesionálně řešit. A k tomuto účelu musí sloužit profesionální sociální pracovník. 
 
Domnívám se, že pokud stát vyčlení na zhruba každých dva tisíce svých obyvatel jednoho
terénního sociálního pracovníka, brzy se mu tato investice vrátí, protože ten by měl mnohem
úspěšněji vracet k „normálnímu“ životu ty, kteří si sami nedokázali pomoci. A tuto práci by mohl
dělat díky svému vzdělání bez zbytečných chyb, kterých se logicky dopouští komunita, která
pomáhá způsobem pokus-omyl. Od sociálního pracovníka bych očekával ještě jednu věc: měl by
dávat zpětnou vazbu tomu, kdo ho financuje, tedy státu, aby pak naši čelní představitelé měli
představu, jaká je v zemi situace a aby zbůhdarma netvrdili, že všechny sociální problémy se
vyřeší novou výstavbou. 
 
Takže závěrem: obecní bydlení je cesta, jak ukázat, že dnešní tržní (sic!) nájemné 345 Kč/ m2
(Praha, srpen 2018, zdroj: Realitymix.cz) je nepřiměřené obohacování a že skutečná cena
bydlení je násobně nižší. Když k tomu přidáme sociální práci, může se v naší zemi brzy žít zase o
něco lépe.
 

Autorem článku je Mgr. Ladislav Stalmach, starosta obce Vír

DOBRÁ PRAXE

Dobrá praxe v ČR – příklady 
 

Systémový projekt MPSV Podpora sociálního
bydlení běží již od roku 2016. Je tedy
v polovině své realizace a je možné
identifikovat první zkušenosti v oblasti
sociálního bydlení v České republice, které
lze nazvat dobrou praxí. Tedy takové, jež se
v této fázi pilotních projektů v obcích jeví jako
nejvíce přínosné.
 
V první řadě sem patří kvalitní síťování a
rozvoj odborných kompetencí obcí v
sociálním bydlení. V praxi to znamená
například zavedení pracovních skupin k
tématům souvisejících se sociálním bydlením.
Do skupiny by měli patřit všichni zástupci
dotčených institucí, např. sociálních a bytových
odborů, ÚP, místních neziskových organizací,
poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, dále se mohou zapojit také vlastníci
nájemních bytů, domovníci, asistenti prevence kriminality, veřejnost, zástupci politické
reprezentace a zástupce osob v bytové nouzi. Vzájemné propojení a pravidelná setkávání
nabízejí možnost efektivnějšího řešení jakékoliv problematiky spojené s tématem sociálního
bydlení. Důležitost síťování a pracovních skupin znají a praktikují např. v Ostravě, Štětí,
Chomutově a dalších městech propojených s projektem MPSV.
 
Velkým tématem, kde pozorně sledujeme zkušenosti obcí je řešení dluhové problematiky
související s bydlením. Zde se nejvíce osvědčila intenzivní práce s klientem (Otrokovice, Brno),
rovněž také sestavování splátkových kalendářů s ohledem na možnosti klientů (Pardubice, Most,
Velké Hamry, Štětí, Vír, atd.), dále spolupráce s poskytovateli energií (Ostrava, Plzeň), ale hlavně
včasné podchycení vznikajícího dluhu. Některá města umožňují lidem z cílové skupiny získat
sociální bydlení i v případě jejich dluhu na nájmu vůči obci, pokud je splátkový kalendář takto
nastaven a dodržován.
 
Jako prospěšné je hodnoceno i otevření kontaktního místa pro bydlení, kde je občanům
poskytováno bezplatné poradenství v oblasti bydlení a záležitostí s tím spojených (Praha 7)
nebo také otevřené kanceláře pro dluhové poradenství (Jindřichův Hradec).
 
Sociální realitní kanceláře (např. R-Mosty) s napojením na soukromé majitele nemovitostí
vnímáme taktéž jako součást dobré praxe, protože jsou možností, jak mohou znevýhodněné
osoby získat bydlení. Provozují je většinou zkušené neziskové organizace, které zároveň
poskytují sociální služby.
 
Spolupráce s neziskovými organizacemi obecně je dalším významným faktorem v oblasti
zavádění sociálního bydlení v obcích.  V některých případech obce pronajímají byty přímo
neziskovým organizacím, které v nich umožňují podnájem zájemcům o bydlení (svým klientům),
kteří by jinak z nejrůznějších důvodů nesplnili kritéria k získání obecního bytu (Pardubice, Praha
7). Pevné propojení s neziskovým sektorem je pro obce důležité i z hlediska potřeb různých
cílových skupin.
 
Někdy se stává, že nový nájemník nemá na základní vybavení bytu. V těchto případech se
osvědčily nábytková banka a tichá sbírka, které pomohou rychle zajistit chybící základní
vybavení bytu (Brno, Chomutov, Most).
 
 

Více informací o nábytkové bance a tiché sbírce se dozvíte v následujícím článku.

Nábytková banka a tichá sbírka 
 

I když se povede klienta ubytovat v sociálním
bytě, nastává často další problém – mnoho
čerstvých nájemníků nemá ani základní
vybavení domácnosti, ani možnost si jej
samostatně zajistit. Ve snaze pomoci těmto
lidem vznikají takzvané nábytkové banky
nebo tiché sbírky. 
 
V Brně byla zřízena nábytková banka, díky níž
mohou být sociální byty v případě potřeby
vybaveny nezbytným nábytkem nebo
spotřebiči. K založení nábytkové banky byla
dohodnuta spolupráce s firmou vlastněnou
městem, která poskytla potřebné prostory –
sklad. Na sběrných dvorech pak mají

potenciální dárci možnost udělit souhlas s dalším využitím nábytku a elektrospotřebičů v dobrém
stavu právě v sociálních bytech. Vše zajišťuje město Brno – odbor životního prostředí ve
spolupráci se sociálním odborem. 
 
Další alternativou pomoci je tichá sbírka, kterou využívají třeba v Chomutově. Zde vyhlásili
výzvu ke sběru nutného vybavení mezi kolegy a známými. Sbírce předcházel průzkum potřeb
nových nájemců do sociálních bytů. Nově je v Chomutově zavedená online „Materiální banka“,
jejíž struktura byla konzultována na setkání pracovní skupiny sociálního bydlení a je sdílena se
všemi zasíťovanými aktéry. Obdobný systém využívají i v Praze 7. Vedení města v případě
potřeby vyzývá své občany, zda by nemohli přispět konkrétními věcmi (např. školní batohy,
penály atp.). 
 
V Mostě byla vedením magistrátu vyhlášena interní sbírka základního vybavení domácnosti
pro klienty projektu sociálního bydlení. Magistrát poskytl i svůj vyřazený nábytek k dispozici
potřebným. Na stěhování byla zajištěna stěhovací firma, která tuto službu poskytla zdarma.
Vynošení nábytku do bytu si klienti prováděli svépomocí. 
 
Další způsob, jak zajistit sociálně potřebným občanům vybavení, představuje také nově vzniklá
nábytková banka v centru Liberce. Ta bude od října tohoto roku poskytovat klientům programu
Housing First a dalším nejen nábytek, ale také hračky, oblečení, boty, domácí spotřebiče a další
vybavení domácnosti.  Nábytková banka vznikla jako projekt po domluvě s Agenturou pro
sociální začleňování a s vedením města. Finančně její vznik podpořilo nejen město, ale i kraj. 
 

 
Příklady dobré praxe se objevují v mnoha obcích, které sociální bydlení realizují, a je jich stále
více. V současné době pracujeme na jejich krátkých popisech, které budou přibývat na našich
webových stránkách www.socialnibydleni.mpsv.cz. Zde také naleznete více informací
o příkladech dobré praxe a také kontakt, kam nám můžete posílat Vaše náměty a jakékoliv
příklady dobré praxe z oblasti sociálního bydlení.

Spolupráce bytového odboru se sociálním –
dobrá praxe Otrokovic 

 
Soulad mezi sociálním a majetko-právním odborem
Otrokovic je jednou z dobrých praxí, kterými se tato obec
Zlínského kraje může pochlubit. Provázanost těchto
odborů by se dala specifikovat do několika
jednoduchých kroků:

Doporučení konkrétního žadatele

Realizační tým Pracovní skupiny sociálních pracovníků
je tvořen sociálními pracovníky obce. Tým posuzuje
žadatelovu situaci před nastěhováním do sociálního
bytu, a to pomocí bodového hodnocení bytové nouze,
depistáže a sociálního šetření. Zohledňuje také akutnost
a následně odsouhlasí konkrétního žadatele o sociální bydlení. Sociální pracovníci vytipovávají
především osoby v bytové nouzi a stávající nájemce městských bytů, kteří by potřebovali
intenzivní a kontinuální podporu sociálního pracovníka v sociálním bydlení.

Párování žadatele s bytem

Dalším krokem je tzv. „párování žadatele s bytem“. Jelikož nejsou všechny byty vhodné
pro všechny cílové skupiny (např.: z důvodu velikosti bytu), je třeba provést párování žadatele
s bytem. Jedná se o hledání vhodného žadatele do volného sociálního bytu. Zde se hodnotí
počet osob v domácnosti, velikost bytu a další aspekty. Tuto činnost provádí sociální pracovník
projektu, který v případě zajištění vhodného bytu žadatele o možnosti nastěhování informuje.

Návrh odboru majetko-právnímu

V této fázi sociální pracovníci podají návrh o umístění žadatele do sociálního bydlení odboru
majetko-právnímu. Tento odbor má zásadní roli při přidělování bytů, prodlužování pronájmů
a evidenci žadatelů o sociální bydlení. Spolupracuje také se sociálními pracovníky při výběru
vhodných žadatelů splňujících podmínky pro vstup do sociálního bydlení. Jelikož probíhají
pravidelné měsíční porady mezi zmíněnými odbory, probíhá i informování sociálních pracovníků
o tom, že se stávající nájemce městského bytu dostal do prodlení s úhradou nájemného. To však
následně zachycuje sociální pracovník projektu, který je v pravidelném kontaktu se sociálními
pracovníky oddělení sociální pomoci, kteří v rámci své činnosti pracují s osobami ohroženými
sociálním vyloučením a odkazují je na možnost získání sociálního bydlení.

Uzavření nájemní smlouvy

Na základě předloženého návrhu o ubytování žadatele do vhodného sociální bytu majetko-
právním odborem Rada města Otrokovice rozhoduje o jeho umístění či neumístění. Dále také
uzavírá s vhodnými žadateli nájemní smlouvy.

Spolupráce klienta se sociálním pracovníkem

Po podepsání nájemní smlouvy se klient nastěhuje do bytu. Je navázána intenzivní spolupráce
mezi klientem a sociálními pracovníky projektu. 
 
Díky dobré spolupráci a pravidelným setkáním sociálního a majetko-právního odboru dochází
ke kvalitnímu přenosu důležitých informací a tím je umožněna rychlejší a hodnotnější podpora
klienta v sociálním bydlení.

 
Setkávání s veřejností na sídlištích –

dobrá praxe Kadaně 
 

Setkání na sídlištích jsou v Kadani realizována
již více než dva roky a za tu dobu prošla
určitým vývojem. Prvotní impuls k realizaci
setkání s občany vzešel od vedení města jako
reakce na stížnost a potřebu části obyvatel
jednoho z kadaňských sídlišť řešit konkrétní
problém. 
 
Obec uspořádala setkání občanů tohoto
sídliště se zástupci odboru sociálních věcí
a zdravotnictví (OSVaZ) a následně i
s obyvateli dalšího kadaňského sídliště. V této
fázi se jednalo o čistě diskuzní setkání bez
doprovodného programu, což nejspíše
zapříčinilo malý zájem veřejnosti a nízkou
účast. Vedení města však chtělo v aktivitě
pokračovat, a tak byl následně, ve spolupráci

s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ), vytvořen nový model setkávání. Základem je
metoda „World Café,“ která spočívá v moderovaných diskuzích v menších skupinách řízených
takzvanými kavárníky. Těmi jsou zástupci města, případně neziskových organizací, kteří se baví
s přítomnými občany a následně si zapisují podněty vzešlé z diskuze. Pro tento účel byly
stanoveny tři základní okruhy k diskuzi:

1. Co se vám na sídlišti líbí?
2. Co se vám na sídlišti nelíbí?
3. Co jste vy sami ochotni udělat pro zlepšení života na sídlišti?

Pro lepší orientaci jsou kavárníci vybaveni i mapou daného sídliště, do které pomocí barevných
„lepíků“ zaznamenávají kladné či záporné lokality. Aby kavárníci dostáli svému jménu, jsou
pro diskutující občany k dispozici voda, káva a čaj. 
 
Na tomto místě je třeba říci, že dosavadní zájem o tento model setkání je ve srovnání s modelem
předchozím nepoměrně větší. Důvodem může být i fakt, že kromě metody „World Café“ byl
k diskuzní části přidán i doprovodný program – na akci totiž nechodí jen dospělí, ale berou
s sebou i děti, které se v době, kdy jejich rodiče diskutují, věnují plnění různých soutěžních
úkolů, za což je čeká sladká odměna. Realizaci soutěží zajišťují pracovnice místních
neziskových organizací. Když děti dosoutěží a rodiče dodiskutují, odeberou se společně
k ohništi, kde si mohou opéct buřty. Občerstvení je poskytováno zdarma. 
  
Zatímco se obyvatelé sídliště věnují opékání (během kterého se několikrát uskutečnilo i hudební
vystoupení některého z místních umělců), koná se porada kavárníků s vedením města
a sumarizace získaných poznatků. Ty poté starosta města občanům představí a ke každému
bodu se sám vyjádří, případně požádá o vyjádření některého z vedoucích jednotlivých odborů
městského úřadu či městské policie. Ti jsou k dispozici i pro neformální pohovory s občany
na každém setkání. Občané se o výsledku řešení konkrétního problému mohou dozvědět
na příštím setkání, případně prostřednictvím  zápisu ze setkání, který je vždy umístěn
na webových stránkách (www.setkavanikadan.cz).  
 
Nesporným přínosem takovýchto akcí je přímá a pravidelná interakce s občany v jednotlivých
lokalitách, která umožňuje získat a udržovat si přehled o konkrétním dění a problémech.
Vzhledem ke skutečnosti, že město dosud zrealizovalo již 18 takových setkání, lze konstatovat,
že se díky podnětům občanů podařilo vyřešit mnoho věcí, které přispěly ke kvalitnějšímu a
spokojenějšímu životu na sídlištích, potažmo v celém městě. Vedlejším, avšak neméně
důležitým přínosem je pak oprávněný pocit občanů, že mají možnost ovlivňovat dění ve svém
bydlišti. To pozitivně ovlivňuje i realizaci nových aktivit a přináší větší důvěru v tyto „novoty“. 
 
Co se nákladů na realizaci akce týče, jedná se o relativně nenáročnou akci. Největší díl práce
spočívá v přípravě prostoru a zajištění občerstvení, soutěží a odměn. Převážnou většinu těchto
činností vykonávají pracovníci OSVaZ. Zajištění soutěží, případně roli kavárníků, pak zajišťují
místní neziskové organizace. Finanční stránka tak závisí hlavně na množství občerstvení a cen
do soutěží pro děti. 
 
Zbývá jen dodat, že setkání se konají vždy dvakrát ročně – na jaře a na podzim a je takřka jisté,
že i v budoucnu s nimi mohou občané v Kadani počítat. 
 

Autorem příspěvku je Mgr. Martin Zárybnický, odborný garant, projektový a finanční manažer

STALO SE...

Mezinárodní konference  
 

V úterý 6. listopadu proběhla konference Dobrá praxe v sociálním bydlení v ČR a Evropě. Přes
dvě stovky účastníků se v pražském Slovanském domě zúčastnily sedmi bloků obsazených
dvěma tucty českých a desítkou zahraničních přednášejících. Jak již název napovídá, cílem
konference bylo umožnit zástupcům veřejnosti, neziskového sektoru i státní správy nabýt
poznatky o zahraničních systémech sociálního bydlení ve srovnání s jejich českými protějšky a
navázat nové kontakty. 
 
Zahraniční perspektivu prezentovali zástupci organizací, se kterými Projekt SB navázal
spolupráci v rámci přenosu dobré praxe a zahraničních cest. Konkrétně se jednalo o deset
přednášejících ze šesti evropských zemí – Rakouska, Irska, Skotska, Belgie, Nizozemí a Finska.
Zahraniční hosté byli doplněni přednášejícími z ČR, ať již ze sféry akademické, či z praxe. 
 
Témata jednotlivých bloků zachycovala jednotlivé oblasti, ve kterých partnerské organizace
působí a mají dobré výsledky. Některé přednášky se tak zabývaly sociálním bydlením a prací se
specifickými cílovými skupinami (bezdomovectví mladistvých, seniorů…), jiné obecnými přístupy
k sociálnímu bydlení jako celku (Housing First ve Finsku). 
 

Veškeré prezentace, stejně jako fotky z konference, jsou k nalezení 
na webových stránkách projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz

 
Plzeň zahajuje komplexní
revitalizaci lokality Zátiší

 
Plzeň zahajuje proces komplexní
přestavby a revitalizace lokality Zátiší
ve Skvrňanech. Reaguje tak
na nepříznivý vývoj v místě, jež je
vnímáno jako problémové z hlediska
kvality bytů, skladby obyvatel a rizika
rezidenční segregace. Cílem je nahradit
chátrající bytové domy moderním
komunálním bydlením.

 
Odkaz na celý článek zde.

 
Série videí o principech 

Housing First 
 

Brněnský tým sociálních pracovníků
poskytujících lidem podporu metodou
Housing First přeložil do českého jazyka
sérii videí o kanadském pojetí Housing
First a způsobech, jak principy tohoto
přístupu zavést do praxe.

 
Všechna videa můžete shlédnout

na tomto odkazu. 
 
 

KE STAŽENÍ

Investice do dětí 
 

V roce 2018 utratí Česká republika za péči o ohrožené děti
téměř deset miliard korun. Největší část z toho za náhradní
péči o děti, které vyrůstají v ústavní nebo pěstounské péči. 
 
Organizace Lumos vydala novou výzkumnou zprávu
s názvem Investice do dětí – Proč přesunout finanční
prostředky vynakládané na ústavní péči do podpory rodin
a komunit. 
 
Výzkumná zpráva pojednává o stavu péče o ohrožené děti
v ČR a zaměřuje se zejména na financování systému.
Obsahuje řadu doporučení, jak peníze vynakládat efektivně
a zároveň v nejlepším zájmu dětí. 
 
 

Odkaz ke stažení

Jak řešit (spekulativní) dluhy vlastníka
bytové jednotky? 

 
V roce 2018 bylo dle lokálních konzultantů vládní agentury
identifikováno přes 23 společenství vlastníků bytových
jednotek ohrožených zadlužením. Může se jednat až o tisíc
bytů jen v pěti lokalitách, další zatím nezjištěná společenství
mohou být na pokraji exekuce. 
 
„Z tohoto důvodu se Agentura pro sociální začleňování
pokusila najít cestu, jak těmto problémům předcházet.
Připravili jsme metodiku informující o právních postupech
a nástrojích k jednání s dlužníky, které umožní zadlužování
společenství vlastníků zabránit," doplňuje Michal Kratochvíl,
vedoucí regionálního centra Západ Agentury pro sociální
začleňování. 
 
V materiálu nazvaném „Jak řešit (spekulativní) dluhy
vlastníka bytové jednotky?" naleznou předsedové
společenství přehledně popsané postupy pro jednání
s dlužníkem a způsoby vymáhání dluhu a také vzory
důležitých písemností pro vymáhání dluhu. 
 
 

Odkaz ke stažení

Analýza pro pilotní ověření implementace
systému sociálního bydlení na lokální úrovni

v obci Štětí 
 

Analýza zaměřená na zjištění aktuální situace v oblasti
bydlení na území města Štětí – Závěrečná zpráva 

 
Tato analýza byla zpracována v rámci realizace projektu
„Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení
na lokální úrovni v obci Štětí“. 
 
Cílem tohoto výstupu je shromáždění aktuálního přehledu
kompletního bytového fondu na území města Štětí, ve formě
závěrečné zprávy. 
 
V tomto dokumentu se jeho autoři pokusili vypořádat
s několika tematickými okruhy, které mají přímou vazbu
na související projekt, jako je např. analýza bytů ve městě
zaměřená na strukturu vlastnictví, přehled ubytoven na
území obce Štětí, cenová a příjmová dostupnost bydlení na
území města Štětí atd.
 
 

Odkaz ke stažení

Kontaktní centrum sociálního bydlení:

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Na Poříčním právu 1/376 

128 01 Praha 2 
 

Kontakt a možnost zrušení odběru Zpravodaje sociálního bydlení: 
martin.hrabal@mpsv.cz 

 
Projekt Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539) je spolufinancován Evropskou unií. 
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