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Nyní však zpět do ČR – obec Křižánky, nejmenší
spolupracující obec v projektu Podpora
sociálního bydlení, byla oceněna Národní sítí
zdravých měst ČR (NSZM) za svůj projekt
„Pilotní
ověření
implementace
systému
sociálního bydlení v obci Křižánky“. Za své
aktivity získala tzv. „kulaté razítko“ jako ocenění
dobré praxe, kdy sociální prací a dalšími
aktivitami
podporuje
své
občany (více
v příspěvku od NSZM níže ve Zpravodaji).

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás uvítala při čtení již
čtvrtého vydání Zpravodaje sociálního bydlení
vydávaného Ministerstvem práce a sociálních
věcí v rámci projektu Podpora sociálního
bydlení.
Velice mě těší, že projekty sociálního bydlení
získávají pozitivní ohlas jak u místních
samospráv, tak i u odborné veřejnosti
či za hranicemi ČR. Nejžhavější novinkou je
postup projektu Ostravy („Koncepce bydlení a
její pilotní ověření ve městě Ostrava“) mezi pět
finalistů v rámci soutěže RegioStars 2018
o nejlepší evropský projekt podporovaný
politikou soudržnosti EU. Je evidentní, že
bydlení a obzvláště výstavba bydlení pro
potřebné je celosvětovým tématem, což
potvrzuje vítěz prestižní ceny Světový podnikatel
roku, kterým se stal brazilský developer Rubens
Mein. Tento stavitel se zaměřil na zmírnění
sociálních
nerovností
výstavbou
nízkonákladových bytů. S jeho vizí nelze než jen
souhlasit: „Náš byznys není jen o ekonomickém
růstu a vytváření příjmů. ale také o sociálním
rozvoji. Mým posláním je dávat lidem domov,
protože to je nejdůležitější věc pro rodiny po
celém světě.“

Mezi další oceněná města patří Brno se svým
projektem
Rapid
Re-Housing, jenž
se
zabývá
zabydlováním
rodin
ohrožených
bezdomovectvím. Projekt získal ve Vídni
prestižní evropskou cenu SozialMarie v oblasti
sociální inovace. Přestože součástí projektu
MPSV Podpora sociálního bydlení je jiný projekt
Brna – „Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně“, ukazuje se, že součinnost
těchto dvou projektů v moravské metropoli
a implementace sociálního bydlení na
komunální úrovni jde tím správným směrem. Což
ostatně potvrzuje i primátor města Brna Petr
Vokřál: „Z udělení ceny SozialMarie mám velkou
radost. Opět se ukazuje, že město Brno jde
správnou cestou. Projekt Rapid Re-Housing je
úspěšný a předčil veškerá očekávání. Město má
ambici pokračovat v této inovativní cestě k
ukončování bezdomovectví. Věřím, že jsme
inspirací i pro ostatní česká města.“ Podobně to
je u všech našich spolupracujících obcí, které se
stávají inspirací dobré praxe nejen samy pro
sebe, ale i pro řadu dalších obcí ve svých
regionech a také za hranicemi krajů.
Co se týče obsahu aktuálního Zpravodaje, je
zde pro Vás mimo jiné připraven rozhovor
s panem Jari Karppinenem, který je vedoucím
akčního plánu pro prevenci bezdomovectví
finského Ministerstva životního prostředí. Dále
zde na Vás již tradičně čeká pravidelný cyklus
s názvem „Sociální bydlení v českém prostředí“,
který
prostřednictvím
krátkých
rozhovorů
představuje obce zapojené do pilotáže systému
sociálního bydlení. Tentokrát rozhovor poskytly
obce Otrokovice, Vír a Štětí.
Na závěr mi nezbývá nic jiného, než Vám popřát
pohodové a obohacující čtení a také příjemný
začátek a průběh letních prázdnin.
S pozdravem
Mgr. Linda Sokačová
vedoucí oddělení sociálního bydlení
a sociálního začleňování
Ministerstvo práce a sociálních věcí

WEBOVÉ STRÁNKY

Projekt „Podpora sociálního bydlení“ má nové webové stránky
Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo v rámci projektu Podpora sociálního bydlení webové
stránky socialnibydleni.mpsv.cz. Webové stránky představují komplexní informace
o problematice sociálního bydlení a projektu Podpora sociálního bydlení, jenž je financován
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Stránky jsou určeny jak pro občany,
tak pro obce a neziskové organizace.
„Informovanost o tématu sociálního bydlení a podpoře bydlení je velmi důležitá. Webové stránky
projektu Podpora sociálního bydlení nabízejí především osvětu pro ty, kteří mají zájem dozvědět
se potřebné údaje o sociálním bydlení či pomoc se sociálním bydlením přímo potřebují,“ uvedl
Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení.
Stěžejní součástí stránek jsou odpovědi na tzv. často kladené dotazy, které jsou rozděleny do tří
kategorií: občan, obce a neziskové organizace. Obsahem těchto kategorií jsou nejčastější dotazy
obdržené zejména pracovníky Kontaktního centra projektu Podpora sociálního bydlení.
MPSV v rámci projektu spolupracuje se šestnácti obcemi, kterým téměř dva roky poskytuje
podporu v oblasti sociálního bydlení a sociální práce. Každá z těchto obcí je na webových
stránkách představena medailonkem, ve kterém se návštěvník dozví základní informace o obci
a jejích aktivitách v oblasti sociálního bydlení. Součástí sekce o obcích je také interaktivní mapa,
která návštěvníkovi pomůže s orientací a nabídne přehled o působení projektu v rámci ČR.

socialnibydleni.mpsv.cz

INFORMACE Z MPSV

Vláda přijala v pořadí již čtvrtou Zprávu o plnění opatření
Strategie sociálního začleňování
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě ČR Zprávu o plnění opatření Strategie
sociálního začleňování 2014–2020 za rok 2017. Tato Zpráva je čtvrtým vyhodnocením uvedené
strategie. Monitorováno bylo 83 opatření, u kterých je uloženo průběžné plnění nebo plnění
s pozdějším termínem. Opatření strategie jsou průběžně plněna, čtyři opatření jsou plněna
částečně. Celkem u 14 opatření jsou navržena doporučení Komise pro sociální začleňování,
která rozvíjí a dále podporují naplňování stanovených opatření.
Na základě Zprávy byly stanoveny priority na rok 2018: rozvoj sociálního bydlení ve spolupráci
s obcemi, řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit, spolupráce mezi MPSV
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem
zdravotnictví při zlepšování situace v sociálně vyloučených lokalitách.
Celou zprávu o plnění si můžete prohlédnout zde.

Blíží se konec nekvalitních kotlů
Spotřeba energií a náklady na ně, zejména
pro výrobu tepla, patří mezi problémy, které řeší
mnoho domácností jak v běžném, tak sociálním
bydlení. Energetická chudoba je jedním z témat,
kterým je třeba se v rámci sociálního bydlení
zabývat, s čímž úzce souvisí i legislativní úprava
omezující provoz
některých
zařízení dnes
využívaných v mnoha domácnostech.
Od roku 2022 nebude podle platného zákona
o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech
staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Jelikož
se některé informace nedostávají k lidem nejvíce
potřebným, rádi bychom Vás informovali, že byl v rámci Operačního programu Životní prostředí
2014–2020 vyhlášen Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) dotační program známý
jako „kotlíkové dotace“. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na
výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.
V tzv. druhé výzvě mohou občané získat dotaci ve výši až 127 500 Kč na výměnu kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na
biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji mohou na pořízení zdroje vytápění a jeho
instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových
cest i zpracování dokumentace. Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají
bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu
v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Ve druhé
vlně plánuje MŽP do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.
Bližší informace na:
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-2-vyzva/
Kotlíkové dotace přidělují občanům krajské úřady. O zahájení přijímání žádostí se občané mohou
informovat přímo na svém krajském úřadě. Informace naleznete buď na webových stránkách
kraje, na vývěsce krajského úřadu nebo je můžete získat na speciální telefonní lince kraje.
Více na: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/
Oficiální leták ke kotlíkovým dotacím MŽP ke stažení zde.

PŘÍSPĚVEK

Síť aktérů pro domov, z.s. zve ke spolupráci nové členy
Síť aktérů pro domov (dále jen S.A.D.), dříve Sdružení azylových domů, z. s., rozšiřuje svou
působnost. Nově se bude zabývat problematikou bezdomovectví komplexněji a otevírat prostor
odborné diskusi, sdílení zkušeností, osvětě a hledání možností prevence a řešení bezdomovectví.
Kromě rozšiřování svého působení na úrovni organizace se S.A.D. také více otevírá členství
fyzických osob. Cílem těchto změn je v kolektivu angažovaných osob i uskupení vytvářet a rozvíjet
udržitelné, humánní a odborné cesty vedoucí k sociálnímu začleňování a k naplňování práva
na důstojné bydlení.
V loňském roce realizoval S.A.D. dvacet čtyři setkání pracovních skupin, na jejichž základě
vznikly metodické materiály pro práci s cílovou skupinou lidí bez domova (sociální bydlení,
pravidla v azylových domech, participace a placená práce pro klienty služeb). Další činnosti
S.A.D. zahrnovaly pořádání mezinárodní odborné konference na téma Potřeby a nepříznivé
sociální situace lidí bez domova, či odborné konzultace zaměřující se na práci s (bez)mocí
v sociálních službách pro osoby bez domova, přístup orientovaný na trauma v práci s lidmi bez
domova, duševní problémy u osob bez domova či na sociální práci s klienty s diagnózou a
následnou motivaci, zplnomocňování a zvládání změny. Již pravidelnou činností S.A.D. jsou
Regionální dny, které slouží jako platforma pro sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti práce
s lidmi v bytové nouzi. V neposlední řadě je S.A.D. také zadavatelem několika analýz na téma
zdraví obyvatel azylových domů, modely sociální práce doprovázející bydlení a efektu
participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí.
Odborné konzultace S.A.D. pokračují i v roce 2018, stejně jako program Regionálních dnů.
Velkou chystanou událostí je říjnová konference s mezinárodní účastí. Novinkou letošního roku je
příprava certifikačního procesu pro azylové domy, který cílí na podporu a ocenění dobré praxe
poskytování sociálních služeb pro osoby bez domova.
Jak již bylo předesláno, S.A.D. spolu s rozšiřováním svého působení rozšiřuje
i své řady. V případě, že máte zájem stát se členy Sítě aktérů pro domov, neváhejte nás
kontaktovat na: info@sad-cr.cz.

Za Síť aktérů pro domov, z.s. Dana Nedělníková, ředitelka (dana.nedelnikova@sad-cr.cz)

Národní síť Zdravých měst (NSZM)
Na jarní Škole NSZM (Dačice, 21. 3. 2018), která se
uskutečnila za účasti více než 130 politických
zástupců měst, tajemníků, koordinátorů, ale i dalších
zájemců o strategické řízení, udržitelný rozvoj
a kvalitu života, byl prezentován projekt ze Zdravé
obce Křižánky: Koncepce sociálního bydlení
v obci. Cílem projektu je příprava a pilotní ověření
lokální koncepce sociálního bydlení v obci
za podpory MPSV v rámci projektu Podpora
sociálního bydlení, kterého je obec součástí. Za
tímto účelem byly zpracovány potřebné analýzy a
další podklady, ze kterých lokální koncepce vychází,
stejně jako z informací získaných úzkou spoluprací s
MPSV i dalšími městy, které realizují obdobné
projekty. Součástí projektu je také poskytování sociální práce přímo v obci, evaluace celého
projektu, vzdělávání pracovníků obecního úřadu a lokální informační kampaň.
Za tento projekt získala obec Křižánky kulaté razítko Dobrá praxe, kterým Národní síť Zdravých
měst oceňuje ukázkové aktivity z praxe měst, obcí a regionů. Cílem tohoto ocenění je ještě více
zviditelnit to, co se kde děje dobrého a především také ocenit ty, kteří se svými prověřenými
postupy pravidelně seznamují a motivují své kolegy z dalších měst a obcí.
Bližší informace naleznete zde.

Národní síť Zdravých měst provozuje specializovaný internetový rozcestník k 11 tématům
udržitelného rozvoje s názvem Galerie udržitelného rozvoje, v němž lze nalézt zajímavé
inspirace z měst a obcí – dobré praxe, odkazy na daná témata obsažené ve strategiích
a koncepcích, specializované audity udržitelného rozvoje či kontakty a odkazy na další zajímavé
domácí i zahraniční informační zdroje. Galerie obsahuje přes 3100 „střípků“ – větších či menších
inspirací a 300 příkladů dobré praxe, které představují osvědčené postupy a řešení a zároveň
v sobě zahrnují prvky inovace, nové myšlenky a nápady. Jejich shromažďování tak následně
vytváří prostor a motivaci pro vzájemné učení se jeden od druhého, sdílení know-how a
zkušeností. Galerie udržitelného rozvoje je určena nejen zástupcům měst, obcí a regionů, ale i
všem dalším, které tato oblast zajímá a kteří hledají inspirace a praktické informace.
Jednotlivé „střípky“ a příklady dobré praxe ze sociálního prostředí můžete nalézt zde.

Autory příspěvku jsou pracovníci Národní sítě Zdravých měst.

ROZHOVOR

Jsou potřeba silné vztahy
a vzájemná důvěra, říká
Jari Karppinen z Finska
Dne 24. dubna 2018 se v Brně v Dělnickém
domě Židenice uskutečnil workshop na téma
„Práce s lidmi bez přístřeší“. Akce byla
pořádána Ministerstvem práce a sociálních
věcí v rámci projektu Podpora sociálního
bydlení.
Hostem workshopu byl již v nadpisu zmíněný
Jari Karppinen, vedoucí akčního plánu
pro prevenci
bezdomovectví finského
Ministerstva životního prostředí, které se
zabývá agendou bydlení.
Pan Jari Karppinen v rámci brněnského
workshopu poskytl rozhovor, ve kterém se
vyjadřuje nejen ke stavu bezdomovectví
ve Finsku.

1. Jak ve Finsku definujete bezdomovectví?
Ve Finsku je člověk považován za osobu bez střechy či ohroženou ztrátou bydlení, pokud nemá
vlastní domov (pronajatý nebo vlastní byt) a pokud žije:
- venku, ve schodišťových šachtách či v provizorních přístřešcích,
- v noclehárnách či ubytovnách,
- v institucích, např. nemocnicích, v odvykacích centrech atd.,
- v dočasném ubytování poté, co byl propuštěn z výkonu trestu,
- v nejistém ubytování, např. u přátel nebo rodiny.
Bezdomovectví je považováno za dlouhodobé, pokud trvá déle než jeden rok nebo pokud se
dotyčný ocitl v situaci bez domova opakovaně během posledních tří let. Osoby v dlouhodobém
bezdomovectví mají často zdravotní a sociální problémy, jako jsou dluhy, závislosti či psychická
onemocnění a které způsobují, že jejich ubytování je daleko složitější. Situace těchto osob, kdy
jsou bez přístřeší, se tím prodlužuje nebo hrozí, že se prodlužovat bude, protože běžná řešení
bytové situace pro ně nejsou adekvátní a chybí i dostupné podpůrné sociální služby.
Kategorie osob bez střechy, ve schodišťových šachtách či provizorních přístřešcích je používána
pro osoby bez trvalého bydliště, které se pohybují mezi dočasnými ubytovnami a často se
přemisťují. Ve Finsku žije většina osob bez domova (85 %) prozatímně u svých přátel nebo
rodiny.

2. Ve Finsku jste nedávno realizovali velmi úspěšný projekt PAAVO (finský národní
program ke snížení bezdomovectví). Co bylo podle vás klíčem k jeho úspěchu?
Myslím, že nejdůležitější bylo široké partnerství a souběžné plné politické i finanční nasazení.
Toto rozhodnutí učinila přímo finská vláda, takže PAAVO se stalo národní strategií a ne pouze
lokálním projektem. Všichni klíčoví aktéři, stát, největší města, neziskové organizace a církev se
angažovali ve všech etapách projektu a tím se nám podařilo vytvořit kulturu úspěšné spolupráce.

3. Jak jste ve Finsku zaváděli přístup Housing First (Bydlení především)? Jak jste jej
prezentovali veřejně?
Ve Finsku byla národní strategie proti bezdomovectví postavena na Housing First od roku 2008
a zavedení tohoto přístupu bylo výsledkem intenzivní spolupráce mezi klíčovými aktéry. V praxi
to znamenalo mít jasné cíle a sdílenou zodpovědnost.
Práce byla koordinována Ministerstvem životního prostředí. Stát a města vytvořili konkrétní
implementační plány, např. počet a poskytovatele bydlení. Důležitá byla samozřejmě i schopnost
ukázat výsledky – v letech 2008–2017 se nám podařilo snížit dlouhodobé bezdomovectví o více
než 45 %. V roce 2017 vytvořil projekt Síťování pro rozvoj také doporučenou metodiku pro
Housing First ve Finsku.
Těch několik negativních reakcí z míst, kde se měla stavět nová zařízení, bylo vyřešeno
především otevřenou komunikací a prací s místní komunitou.

4. Ve Finsku máte vizi dále snižovat bezdomovectví prostřednictvím Akčního plánu
pro prevenci bezdomovectví 2016–2019, který klade velký důraz právě na prevenci.
Už máte nějaké výsledky? Jak tento plán pokračuje?
Poradenství pro bydlení ve městě Helsinky je skvělý příklad, jak úspěšně předcházet
bezdomovectví. Práce těchto konzultantů s bydlením obnáší intervence v případech, jako je
zpoždění nájmu, rušení sousedů či když se nájemník nedokáže o byt adekvátně starat.
Konzultanti spolupracují s bytovými společnostmi, sociálními pracovníky a ostatními
zainteresovanými organizacemi. Mezi lety 2008 až 2016 zasahovali více než 32 tisíckrát, zrušili
377 soudních příkazů k vystěhování a počet vystěhování v Helsinkách se snížil o více než 30 %.
Začali jsme také implementovat projekt postupného zavádění lokálních strategií prevence
bezdomovectví v šesti městech. Tento projekt je koordinován Finským centrem pro financování
a rozvoj bydlení (ARA).

5. Co byste doporučil České republice? Máte pro nás nějaké tipy?
Je několik věcí, které bych rád vyzdvihl. Není možné, aby tohle zvládl pouze jeden aktér, jedna
instituce. Je potřeba vybudovat silné vztahy a vzájemnou důvěru mezi zapojenými aktéry. Je
potřeba vytvořit si konkrétní a sdílené cíle. Boj proti bezdomovectví potřebuje dostatek zdrojů:
finanční zapojení, sociální kapitál a čas. Lidé bez domova potřebují bezpečné a trvalé bydlení,
to by měl být ten hlavní cíl. Zjistili jsme, že přístup Housing First byla ta správná volba. A k němu
jsou potřeba ještě přiměřené bydlení, flexibilní podpora a vhodné služby.

Pan Jari Karppinen se workshopu zúčastnil s prezentací na téma How did we manage to reduce
Homelessness in Finland („Jak se ve Finsku povedlo snížit míru bezdomovectví“), kterou
naleznete zde. Tímto mu děkujeme za rozhovor.

Finské zkušenosti ukazují, že je důležité k problematice řešení bezdomovectví přistupovat komplexně
a zapojit všechny relevantní aktéry. Kromě vzájemné spolupráce a provázání aktivit jsou však neméně
důležité dostatečné zdroje, a to jak finanční, tak personální a časové.
Kromě systému sociálního bydlení se v Helsinkách dobře osvědčil také systém prevence ztráty bydlení,
který efektivně zamezuje tomu, aby se lidé s problémy s bydlením ocitali zcela bez přístřeší.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ČESKÉM PROSTŘEDÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím projektu „Sociální bydlení –
metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend” působí již déle než rok
v šestnácti obcích. Těmi jsou Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most,
Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko,
Vír.
Ve Zpravodaji sociálního bydlení budou tyto obce sdílet své vlastní zkušenosti a poznatky
se zaváděním sociálního bydlení, které vychází z vládou schválené Koncepce sociálního
bydlení České republiky 2015–2025.
Jako další se o své poznatky podělí Otrokovice, Vír a Štětí.

Otrokovice spolupracují
se sociálními organizacemi
Na jihovýchodě České republiky se nachází
město Otrokovice. Žije zde cca 18 tisíc
obyvatel.
Otrokovice se v problematice sociálního
bydlení pohybují již několik let, proto se
zařadily mezi 16 obcí, které se rozhodly
sociální bydlení na svém území pilotovat.
V rámci projektu si město chválí spolupráci
nejen se sociálně zaměřenými organizacemi,
ale také s vedením města.

Na otázky Zpravodaje odpovídá
Mgr. Renáta Straková, garantka
lokální koncepce sociálního bydlení.

Proč obec vstoupila do projektu?
Otázka sociálního bydlení se v našem městě diskutuje již řadu let. Cítili jsme proto čím dál větší
nutnost tuto problematiku občanů města, kteří se nachází v bytové nouzi, řešit. Využili jsme tedy
možnosti zapojit se do celonárodního projektu Podpora sociálního bydlení, který zaštiťuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Možnost přijetí dvou sociálních pracovníků, kteří budou
intenzivně pracovat s cílovými skupinami, jsme jen uvítali.
Vstup do systému je pro naši obec příležitostí, jak se pokusit nastavit a zároveň i ověřit vlastní
systém sociálního bydlení, který je v našich podmínkách reálný. Největší problémy obyvatel
města, kteří se nachází v bytové nouzi, spočívají především v zadluženosti, dále jsou to různé
druhy závislostí, absence sociálních vazeb a domácí násilí. Proto také část těchto občanů
přebývá na ubytovnách, v azylových domech či přímo na ulici.

Co považujete ve svém vznikajícím systému sociálního bydlení za unikátní?
Nevím, zda se to dá nazvat slovem unikátní, ale za velmi pozitivní považuji navázání dobré
spolupráce s organizacemi, které v Otrokovicích poskytují sociální služby. Vzhledem k tomu,
že nemáme v městském bytovém fondu vyčleněno vlastní krizové bydlení, je to ideální spojení,
které se navzájem doplňuje. Nejsou to jen organizace, které provozují např. azylové domy
či noclehárny, ale jsou to také služby, jako např. dluhové poradenství, charitní šatník, potravinová
banka, terénní služba atd.
Jako velmi pozitivní vnímám také spolupráci mezi jednotlivými odbory i vedením města. I tato
skutečnost je hodně důležitá, protože dle zkušeností od kolegů z jiných obcí, kteří obdobný
projekt realizují, to není vždy samozřejmostí.

Jakého cíle by chtěla obec v dohledné době dosáhnout?
V první řadě je to umožnění přístupu k bydlení osobám, které se nacházejí v bytové nouzi
a za pomoci sociální práce zvýšit šanci na jeho udržení. Chceme také vytvořit reálnou a funkční
lokální koncepci sociálního bydlení, kterou se budeme řídit a na základě které budeme bojovat
proti sociálnímu vyloučení v Otrokovicích.

Co by obec doporučila jiným obcím dělat a co naopak nedělat?
I když zákon o sociálním bydlení dosud neprošel, doporučila bych, aby se každá obec,
dle vlastních možností, začala intenzivněji zabývat tématem bytové nouze. V každé obci se najde
cílová skupina, která trpí bytovou nouzí, popř. je jí bezprostředně ohrožena. Proto je na místě začít
se zabývat prevencí – předcházení ztrátě bydlení.
Doporučila bych navázat spolupráci s organizacemi ve svém okolí a pokusit se společně zaměřit
na absenci zaměstnání a finanční gramotnost občanů. To jsou okolnosti, které často ztrátě bydlení
předcházejí.

Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR vás nejvíce inspiruje?
V rámci projektu jsme se zúčastnili dvou zahraničních cest (Nizozemí, Skotsko). Zde jsme se
seznámili se sociálními systémy, které v dané zemi fungují a zároveň čerpali příklady dobré
praxe. V průběhu pracovního programu jsme měli možnost poznat celou škálu sociálního bydlení,
a to od bydlení pro seniory, pro osoby s různými indikacemi, až po bydlení pro osoby bez
domova.
Sociální bydlení v Nizozemí nezajišťují obce, ale poskytují je bytová družstva, což jsou soukromé
subjekty. Jedním z poskytovatelů sociálního bydlení je bytové družstvo Jutphaas Wonen. Byty,
které vlastní jsou různě veliké, celkem vlastní asi 1 860 nájemních bytů (40 % domky, 60 %
panelové byty). Byli jsme velmi překvapeni komfortem, kterým jednotlivé bytové domy disponují.
Velmi dbají na včasné řešení situace, např. již při nezaplacení jednoho nájemného to vnímají
jako takový prvotní signál toho, že se v domácnosti něco děje a mohou tuto situaci společně začít
řešit včas. Nájemníci mají možnost rozložit si dlužné nájemné do několika splátek, aby to pro ně
bylo únosnější.
Dále nás zaujalo využívání dobrovolníků. V obou státech, které jsme navštívili, pracuje spousta
dobrovolníků. Od nich se vyžaduje stejná profesionalita a odbornost jako u kmenových
zaměstnanců. Jsou vždy odborně proškoleni, aby byli schopni na vysoké úrovni poskytovat jak
poradenství, tak služby, které jejich organizace nabízí.

Vír chce šířit osvětu
pro jiné obce
Vír leží na východ od města Žďár nad
Sázavou v kraji Vysočina. V obci žije cca 700
obyvatel.
Unikátnost při řešení sociálního bydlení
spatřuje obec především v nízkém počtu
svých obyvatel.
Podle obce Vír je sociální bydlení součástí
moderní obce a nemělo by na něj
být pohlíženo jako na „strašáka“.

Na otázky Zpravodaje odpovídá
Mgr. Ladislav Stalmach, starosta obce Vír.

Z jakého důvodu jste vstoupili do projektu?
Naše obec tak reaguje na situaci v ČR, kdy rostoucí příjmová a majetková nerovnost, neřešené
problémy kolem exekucí, zneužívání nedostatečné finanční gramotnosti, neregulovaný trh
s bydlením a další příklady „ataků“ na ty, kteří měli v životě méně štěstí, vytváří velkou skupinu lidí,
kteří si nemohou pořídit bydlení na volném trhu. Na venkově jsou tyto problémy ještě hlubší,
protože možnosti najít si dobře placenou práci v rozumné vzdálenosti od místa bydliště je zde
mnohem těžší.
Ukázalo se, že zájem o obecní byty, které můžeme z větší části považovat za sociální, je značný.
Naše obec proto v posledních letech svůj bytový fond více než zdvojnásobila. Zároveň jsme se
také snažili řešit problémy našich nájemníků, které souvisely s výše popsanými fakty. O myšlence
pilotního projektu, který by se týkal sociálního bydlení, jsme s pracovníky MPSV a Úřadu vlády
diskutovali ještě před jeho vznikem. A tak jsme celkem logicky požádali o možnost účastnit se ho
v okamžiku, kdy byl vyhlášen.

Co považujete ve svém vznikajícím systému sociálního bydlení za unikátní?
Unikátnost našeho systému sociálního bydlení spatřujeme především ve faktu, že vzniká v obci,
která má méně než tisíc obyvatel. Součástí tohoto systému je díky projektu i profesionální sociální
práce, kterou by v tak malé obci ještě donedávna nikdo neočekával. Naše zkušenosti se snažíme
předávat jak dalším obcím, tak i politikům, kteří je mohou využít při své práci na přípravě zákonů.
Rádi bychom se tedy považovali za jakési vyslance, kteří budou myšlenky sociálního bydlení
v menších obcích propagovat.

Jaké jsou vaše cíle?
Nabízí se odpověď, že i cesta může být cílem, ale věřím, že máme i skutečné cíle jako takové.
Samozřejmě hlavním záměrem je budovat pro občany naší obce co nejlepší místo k životu,
k čemuž patří kromě opravených silnic a zeleného trávníku na fotbalovém hřišti i péče o ty
občany, kteří naši pomoc přímo potřebují. Jak už jsem zmínil, naším cílem je i jakási osvěta pro
jiné obce. Rádi bychom, aby sociální bydlení přestalo být pro obce strašákem a aby pochopily, že
je to nejen součást moderní obce, ale že se může stát i zdrojem dalšího bohatství naší země.

Co by obec doporučila jiným obcím dělat a co naopak nedělat?
Doporučujeme jednoduché rady: pořizujte obecní byty a naopak – nezbavujte se jich.

Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR vás nejvíce inspiruje?
Přestože jsme absolvovali několik inspirativních zahraničních cest, možná největší inspirací i
nadějí je pro nás obec Kamýk, která, při podobném počtu obyvatel jako Vír, vlastní čtyřikrát více
bytů a dokáže je smysluplně provozovat dokonce při výrazně nižším nájemném, než jaké máme
v našich bytech.

Štětí vychází z vlastního
bytového fondu
Obec Štětí se nachází severně od hlavního
města Prahy. Počet obyvatel v obci je
necelých devět tisíc.
Jednou z hlavních výhod obce při péči
o občany na úrovni sociálního bydlení je
její početný bytový fond.
Samotné přidělování bytů by podle obce
mělo být propojeno také s podporou sociální
práce u občanů, kterým jsou byty určeny.

Na otázky Zpravodaje odpovídá
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta obce Štětí.

Proč jste se jako obec zapojili do projektu?
Město Štětí dlouhodobě věnuje velkou pozornost péči o své občany, kam bezesporu patří i
zajištění dostupného bydlení. Z toho důvodu si ve svém majetku ponechalo značný bytový fond,
včetně bytů se sociálním nájmem. Vstup do projektu město chápalo jako příležitost připravit se,
s využitím vlastních bytů, na aplikaci zákona o sociálním bydlení, nastavit funkční systém
sociálního bydlení ve městě Štětí a v neposlední řadě tak alespoň částečně omezit rozvoj tzv.
„obchodování s chudobou“ – pronajímání ubytovacích prostor za „přemrštěné“ částky lidem
v tíživé sociální situaci – ke kterému i díky nedostatečným legislativním opatření počalo (nejen) ve
Štětí docházet.

Co považujete ve svém vznikajícím systému sociálního bydlení za unikátní?
Náš systém sociálního bydlení je postaven na vlastním bytovém fondu a pak také na propojení
a intenzivní spolupráci jednotlivých subjektů, především odboru majetku a investic, jež má
hospodaření s byty v majetku města v gesci a odboru sociální práce, jehož sociální pracovníci
s potenciálními nájemci bytů řeší nejen stávající absenci bydlení, ale i jiné problémy, s nimiž
se často potýkají – nezaměstnanost, dluhy, školní docházka dětí aj.
Naše dosavadní zkušenosti s úspěšným sociálním bydlením poukazují na potřebu intenzivní
podpory sociální práce u občanů, jimž jsou byty přiděleny. Dá se říci, že je nutné, aby sociální
pracovníci spolu s klienty samotnému přidělení sociálních bytů předcházeli.

Jakého cíle by chtěla obec v dohledné době dosáhnout?
Realizací projektu získalo město podrobné informace o aktuální situaci v oblasti bydlení na území
Štětí (počet a struktura bytů, výše nájmů, prostorová segregace apod.) i o potenciální cílové
skupině a jejich bytové potřebě. Město také zpracovalo Koncepci sociálního bydlení ve Štětí,
která je nyní ve fázi testování. Na konci projektu by měl být vytvořen funkční systém sociálního
bydlení, díky kterému by v budoucnu došlo ke snížení počtu občanů Štětí bez bydlení,
ohrožených ztrátou bydlení nebo bydlících v neadekvátním prostředí. Dále by mělo dojít také k
omezení obchodování s chudobou.

Jaké by byly vaše rady ostatním obcím – co dělat a čemu se vyvarovat?
Město Štětí by jiným doporučilo starat se o své občany, a to nejen v oblasti bydlení – obce by
měly k problémům přistupovat aktivně, hledat řešení a nezbavovat se zodpovědnosti. Dále by
měly důsledně trvat na sociální práci s občany, kteří takovou pomoc potřebují. Jen díky tomu je
totiž možné udržet si trvalý přehled o sociální situaci v obci.
Naopak, špatným krokem by bylo rozprodání svého bytového fondu. Případný prodej by měl být
zaměřen jen na současné nájemníky obecních bytů. Obec by si měla trvale držet portfolio bytů
s různým sociálním stupněm bydlení.

Jsou nějaké příklady ze zahraničí nebo z ČR, které vás inspirují?
Každá zahraniční cesta je pro nás inspirativní, stejně jako vítáme každý příklad dobré praxe
z měst ČR. Podmínky jsou však tak odlišné, že nelze slepě přejímat nějaký systém.
V obecné rovině si však ověřujeme, že námi započatá cesta je správná a je potřeba intenzivní
sociální práce a především legislativní ukotvení sociálního bydlení na celonárodní úrovni, které
v ČR stále postrádáme.

AKCE A UDÁLOSTI
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Podpora sociálního bydlení uspořádalo
několik workshopů na téma sociálního bydlení. Základní informace a materiály z těchto akcí
naleznete na následujících webových odkazech:

Rezidenční segregace I
Datum: 22. února 2018
Místo konání: Most
Odkaz

Práce s lidmi bez přístřeší
Datum: 24. dubna 2018
Místo konání: Brno – Židenice
Odkaz

Rezidenční segregace II
Datum: 22. března 2018
Místo konání: Olomouc
Odkaz

Metodika „Sociální bydlení – příprava
projektů I“
Datum: 31. května 2018
Místo konání: Havlíčkův Brod
Odkaz

PUBLIKACE

Aktualizace – Metodika prevence ztráty bydlení
Prevence ztráty bydlení je jedním z klíčových nástrojů
sociálního začleňování a boje proti bezdomovectví. Proto
jsou tomuto tématu věnovány dva materiály Ministerstva
práce a sociálních věcí, které jsou určeny obcím
i poskytovatelům sociálních služeb.
Prvním z těchto materiálů je Metodika prevence ztráty
bydlení, kterou pro MPSV zpracoval Výzkumný ústav práce
a sociálních věcí. Přestože tato metodika vznikla již v roce
2015, v loňském roce došlo k dílčím úpravám a revizím.
Metodika přináší analytický popis nástrojů, které jsou
nezbytné pro zavedení funkčního systému prevence ztráty
bydlení na místní úrovni v oblasti sociální práce i lokální
bytové politiky.
Odkaz ke stažení

Analýza FAWOS
Druhý z těchto materiálů (viz dokument výše), který vznikl
v rámci plnění Koncepce prevence a řešení problematiky
bezdomovectví v ČR do roku 2020, analyzuje systém
prevence ztráty bydlení FAWOS. Jedná se o komplexní
nástroj předcházení vystěhování obyvatel rakouské
metropole Vídně.
Analýza popisuje detailně systém FAWOS, ukazuje jeho
silné a slabé stránky a navrhuje jeho možnou implementaci
v ČR. Studie slouží jako podkladový materiál pro další
jednání Ministerstva práce a sociálních věcí s dalšími
resorty, které by mělo vést k postupnému zlepšení situace
na poli prevence ztráty bydlení.
Odkaz ke stažení

A Mid-Term Analysis of the Impact of Structural
Funds on Public, Cooperative
and Social Housing in 2014–2020
Na základě mezinárodní spolupráce vznikla „Průběžná
analýza dopadů strukturálních fondů na veřejné, sdílené
a sociální bydlení v letech 2014–2020“ zpracovaná
organizací Housing Europe. Materiál pojednává o
dostupném bydlení a klade důraz na dostupné bydlení jako
na nezbytný nástroj napříč Evropskou unií k řešení
společenských výzev, jimiž jsou například stárnutí populace,
narůstající segregace, změny klimatu či problémy
s bydlením pro mladé lidi.
V tomto kontextu jsou zde prezentovány první úspěchy
jednotlivých zemí Evropy v rozmezí let 2014–2020.
Dokument poukazuje na celkové globální údaje a
plánované aktivity členských států. Jako inspirace jsou v
analýze obsaženy také příklady inovativních projektů a
přístupů.
V rámci členských států je zde uvedena také Česká
republika a projekt „Podpora sociálního bydlení“ realizovaný
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Pozn.: Materiál je dostupný pouze v anglickém jazyce.
Odkaz ke stažení

Odpovídající bydlení jako součást práva
na přiměřenou životní úroveň
Tematická zpráva zvláštní zpravodajky OSN se věnuje právu
na odpovídající bydlení, které je příliš často oddělováno
od práva na život a základních lidskoprávních hodnot. Je
k němu přistupováno spíše jako k politické aspiraci než
k základnímu právu, které vyžaduje včasná, na právech
založená opatření a přístup ke spravedlnosti.
Cílem této zprávy je přispět (s odkazy na existující
mezinárodní, regionální a národní judikaturu) k diskuzi
o relevanci a významu práva na život pro ty, kteří žijí v hrubě
neodpovídajících bytových podmínkách a pro ty, kteří jsou
bez domova.
Pozn.: z anglického originálu přeložila Mgr.
Hofschneiderová. Jedná se o neoficiální překlad.
Odkaz ke stažení
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