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ÚVODNÍ SLOVO

1>>>

Mgr. David Pospíšil

ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí

dobré praxe, který se osvědčil při 
realizaci sociálního bydlení, tentokrát 
je tématem spolupráce v rámci úřadu 
při řešení sociálního bydlení.

Do aktuálního dění patří také důležitá 
projektová akce nazvaná „Týden 
Housing First“. Ta proběhne od 14. 
do 18. června a těšit se můžete nejen 
na speciální webináře věnované 
právě Housing First, množství 
informací z této oblasti, představení 
českých projektů Housing First
v rámci výzvy č. 108 OPZ, ale také na 
benefiční hudební vystoupení. Více 
k akci se dozvíte v samostatném 
článku ve Zpravodaji.

Součástí obsahu je také krátké 
představení nového důležitého 
dokumentu, který připravil projekt 
MPSV, a sice brožury s názvem 
„Sociální bydlení v ČR“. Ta poskytuje 
základní informace týkající se 
problematiky sociálního bydlení 
a souvisejících témat, vysvětluje, 
jaké jsou přínosy sociálního bydlení 
pro celou obec, jak ho efektivně 
realizovat a z jakých zdrojů získat 
finance. Brožura bude distribuována 
na všechny kraje a také ORP v České 
republice.

Současně probíhá také důležitá 
projektová aktivita vzdělávání více 
než 500 sociálních pracovníků 
v oblasti sociálního bydlení a dávek 
na bydlení. Jedná se o akreditovaný

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte, abych Vás uvítal při čtení 
dalšího vydání Zpravodaje sociálního 
bydlení, konkrétně již 13. vydání.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
se zabývá zlepšením situace v oblasti 
bydlení a sociálních služeb.

Z tohoto důvodu MPSV aktivně 
spolupracuje na navrhovaném 
zákonu o dostupnosti bydlení, který 
je v gesci Ministerstva pro místní 
rozvoj, ale také připomínkujeme 
poslanecký návrh o veřejně 
prospěšných společnostech bytových 
a výstavbě dostupného bydlení. 

MPSV se také zasazuje o novelu 
zákona o sociálních službách. 
V současné době pracujeme na 
finálních úpravách tohoto zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
po připomínkách Legislativní rady 
vlády, ale aktivně spolupracujeme na 
poslanecké verzi novely, která se nyní 
pouští do druhého čtení 
v poslanecké sněmovně (jedná 
se o sněmovní tisky 1143 a 1144).

Co se týče obsahu aktuálního vydání, 
kolegové z našeho projektu Podpora 
sociálního bydlení pro Vás připravili 
spoustu zajímavého, mj. článek 
o pražské nábytkové bance, rozhovor 
s plzeňskými BytSpolu o jejich 
mezigeneračním spolubydlení či už 
tradičně ukázku jednoho z příkladů



www.socialnibydleni.mpsv.cz 2

Úvodní slovo

Rád bych také připomenul stále 
probíhající webináře projektu 
Podpora sociálního bydlení, které se 
těší velkému ohlasu. Tato vysílání 
probíhají pravidelně téměř po celou 
dobu „covidového stavu“, který 
znemožnil pravidelná osobní 
setkávání ve formě workshopů 
a zaznamenaly více než 13.000 
shlédnutí. Webináře jsou nabité 
informacemi především ohledně 
sociálního bydlení a přístupu 
Housing First. Veškeré záznamy 
webinářů najdete na YouTube kanálu 
projektu, o všech nadcházejících pak 
informujeme prostřednictvím výše 
zmíněného webu a Facebooku.

Zcela na závěr bych rád poděkoval 
pracovníkům projektu za jejich práci 
a Vám popřál příjemné a poutavé 
čtení spolu s přáním pevného zdraví 
a sil v této nelehké době.

vzdělávací kurz, který se skládá 
z e-learningové části a části školení 
s lektorem, které v současné době 
probíhá online formou. V kurzu 
zbývá skutečně posledních několik 
volných míst, více informací 
naleznete níže v článku.

Věřím, že řadu z vás budeme moct 
fyzicky přivítat na konferenci v září 
2021. Tématem budou výzkumy 
a analýzy, které byly důležité nejen 
při zajišťování metodické podpory 
směrem k obcím pilotujícím sociální 
bydlení, ale celkově hrály roli při 
získávání informací ohledně 
sociálního bydlení v obecném 
měřítku. Podrobnější informace 
budeme průběžně uveřejňovat na 
webu projektu 
www.socialnibydleni.mpsv.cz nebo 
projektové facebookové stránce 
Sociální bydlení v ČR.

X

https://www.youtube.com/channel/UCtFfiN-gIyTTX1igB0DbZ2g
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/
https://www.facebook.com/socialnibydlenivcr/
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X

organizace, přičemž už na jaře roku 
2019 několik z nich zaslalo 
ministerstvu kolem dvou desítek 
projektových žádostí. 
Ty resort poskytl skupině nezávislých 
odborníků, kteří je vyhodnotili 
a dospěli k závěru, že 15 projektů je 
natolik kvalitně připravených, že si 
zaslouží finanční podporu. 

V červenci téhož roku zahájila 
nezisková organizace Romodrom
první projekt Housing First z této 
výzvy a měsíc nato byla následována 
organizací Centrom a dalšími 
organizacemi a obcemi. V České 
republice se dnes realizuje celkem 
13 projektů Housing First
financovaných MPSV (dvě organizace 
se rozhodly odstoupit).

Při příležitosti druhého výročí těchto 
projektů ministerstvo připravilo 
„Týden Housing First“, který má 
veřejnosti projekty přiblížit. 
Dosavadní výsledky práce 
zapojených obcí a neziskových 
organizací ukazují, že koncept 
Housing First je v naší zemi 
minimálně stejně úspěšný 
v řešení bytové nouze rodin 

Na konci roku 2018 Ministerstvo 
práce a sociálních věcí vyhlásilo 
výzvu č. 108 OPZ na podporu 
konceptu Housing First, který byl 
v minulosti úspěšně otestován v Brně 
neziskovou organizací IQ Roma 
servis, z. s. (projekt zajistil nový 
domov 50 rodinám, které do té doby 
žily na ubytovnách a v jiných 
nevyhovujících podmínkách). 

Housing First („Bydlení především“) 
je specifický přístup řešení bytové 
nouze osob bez domova, který je 
založen na myšlence, že bydlení je 
základní lidské právo a důstojný 
domov je základním předpokladem 
pro kvalitní život. Projekty 
a programy Housing First jsou určeny 
těm nejohroženějším skupinám osob 
bez domova, tj. lidem žijícím 
dlouhodobě na ulici, lidem se 
závislostí, s duševním onemocněním, 
či s duální diagnózou, kterým na 
rozdíl od běžných programů pomoci 
skutečně pomáhají získat a udržet si 
bydlení.

O dotaci z této výzvy se mohly 
ucházet obce, organizace zřizované 
obcemi či nestátní neziskové

>>>

https://fb.me/e/1nVFE2yOD
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Týden Housing First

organizací Drop In, Armáda spásy, 
K srdci klíč a Jako doma, které 
pomáhají lidem bez domova.

Týden Housing First se bude konat 
od 14. do 18. června a zájemci jej 
mohou sledovat na facebookové 
stránce projektu Podpora sociálního 
bydlení „Sociální bydlení v ČR“, kde je 
k dispozici podrobný program, a také 
na YouTube kanálu projektu.

a jednotlivců, jako v zahraničí. Kromě 
prezentace výsledků projektů budou 
během Týdne zveřejněny 
videorozhovory s jejich realizátory, 
webinář „Chudoba a její podoby“
s Danielem Prokopem, webinář
s britskou expertkou Jo Prestige
o Trauma-zohledňujícím přístupu
v práci s lidmi bez domova.
Proběhnou také benefiční 
koncerty na podporu pražských 

X

https://fb.me/e/1nVFE2yOD
http://www.facebook.com/socialnibydlenivcr/
https://www.youtube.com/channel/UCtFfiN-gIyTTX1igB0DbZ2g


14.–18. 6.

TÝDEN HOUSING F1RST
na Facebooku Sociálního bydlení v ČR

„Sociální bydlení v ČR“.

socialnibydleni.mpsv.cz
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V rámci projektu Podpora sociálního bydlení MPSV 
probíhá rozsáhlá vzdělávací akce, o které jsme 
Vás informovali v minulem čísle Zpravodaje. 
Jedná se o akreditované vzdělávání 
sociálních pracovníků ÚP ČR, obcí 
a neziskového sektoru z oblasti sociální 
práce a dávek v sociálním bydlení. Kurz 
je rozdělen na e-learningovou část a část 
školení s lektorem online formou v celkovém 
rozsahu 44 hodin.

X

Vzdělávání je zaměřené na témata:

• Co je to sociální bydlení? 

• Sociální bydlení v institucionálním a legislativním kontextu 

• Role obcí a dalších klíčových aktérů při plánování a poskytování sociálního 
bydlení

• Aktuální informace o právním rámci pro sociální pracovníky v oblasti bydlení 

• Praxe v dávkové podpoře bydlení a její kontextuální propojení s dalšími 
možnostmi podpory 

• Používání metod a procesů sociální práce při podpoře klientů sociálního 
bydlení včetně základů krizové intervence 

• Provázanost sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci 
klientům sociálního bydlení • Specifika práce a komunikace 
s cílovými skupinami • Nástroje a metody prevence ztráty bydlení 

• Příklady dobré praxe v zajištění sociálního bydlení, sociální práce 
a sociálních služeb v sociálním bydlení v ČR a v zahraničí 

• Doprovodné služby a programy pro sociální bydlení 

Účast na vzdělávání je zdarma. Kurz absolvovalo již přes 300 sociálních 
pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách, aktuálně zbývají ještě volná 
místa k přihlášení pro podzimní běh. V případě zájmu o účast na vzdělávacím 
kurzu se neváhejte ozvat organizátorovi na email: kristyna.rochova@everesta.cz. 
Více informací naleznete v článku na webu projektu Podpora sociálního bydlení.

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novinky/342-projekt-podpora-socialniho-bydleni-startuje-novy-akreditovany-kurz-pro-pracovniky-obci-up-cr-a-neziskoveho-sektoru-aktualizace


DOBRÁ 
PRAXE
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Pro efektivní řešení otázky bydlení je nezbytná dobře 
nastavená spolupráce klíčových a dalších aktérů uvnitř úřadu 
i mimo něj. Důležitý je také postoj vedení obce k řešení otázky 
bydlení. Nedostatečná či kolísavá politická podpora byla totiž 
sociálními pracovníky identifikována jako jedna z největších 
překážek, se kterými se nejčastěji ve vztahu k zajištění bydlení 
u klientů potýkají.1 Jako další překážky byly uváděny 
nespolupráce či až odpor konkrétních úředníků jednotlivých 
odborů, diskriminace určitých skupin v přístupu při předělování 
bydlení atd.

>>>

Je tedy zřejmé, že se problematika 
bydlení prolíná agendami obou 
odborů, přičemž každý zaujímá 
svou úlohou důležité místo.

Spolupráce v rámci sociálního 
bydlení se týká všech procesů. Ty 
první jsou plánovací, tedy jedná se 
o vytváření koncepčních a 
analytických dokumentů, plánů, 
nastavení pravidel i bodových kritérií 
pro výběr klientů do bytů, složení 
bytové komise apod. Další v pořadí je 
aktivní depistáž a navazování 
kontaktů s potenciálními 
nájemníky/klienty. Poté se již 
přechází k výběru domácností do 
konkrétních vhodných bytů 
(párování) a nastavování spolupráce. 
Nejdůležitějším procesem je 
zabydlování klientů a poskytování 
podpory ze strany sociálního 
pracovníka při udržení bydlení. 
Posledním, ale neméně důležitým 
procesem je evaluace a závěrečné 
vyhodnocení. 

Nejdůležitějšími aktéry v sociálním 
bydlení v rámci úřadu jsou sociální 
a bytový (majetkový) odbor. 
Podrobnou agendu těchto odborů 
snad ani rozepisovat nemusíme, ale 
je důležité si uvědomit, že pracovníci 
obou odborů se setkávají s lidmi, 
kteří řeší své bydlení. 

Bytový odbor vystupuje v roli 
„pronajímatele a správce bytů“, lidé 
v bytové nouzi se často při hledání 
pomoci obracejí právě na něj. Na 
mnoha úřadech je také bytový odbor 
tím místem, které přijímá a vyřizuje 
žádosti o obecní/sociální bydlení. 
Sociální pracovníci na sociálním 
odboru také pracují s klienty, kteří 
řeší otázky bydlení a další problémy 
s tím spojené. Mají přehled 
o osobách nacházejících se v bytové 
nouzi, jejich počtu i potřebách. 
Kromě přímého poskytování 
sociálního poradenství a sociální 
práce koordinují sociální služby 
a spolupracují také s dalšími úřady 
jako je např. Úřad práce ČR. 

1. Toto zjištění vyplývá z analýzy Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních 
úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení J. Havlíková a kol. VÚPSV. 2017. 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_430.pdf
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Spolupráce v rámci úřadu při řešení problematiky bydlení –
Bytový a sociální odbor

Oblasti dodržování povinností 
nájemníka, jako je hrazení 
nájemného, dodržování domovního 
řádu atp., může realizovat pracovník 
z odboru bytového, technický stav 
bytů by měl řešit technik apod. 
Důležité je tedy oddělení těchto 
činností jednotlivými pracovníky, 
ovšem se stejným záměrem, a to je 
poskytnutí bydlení osobám 
v bytové nouzi s cílem, aby si 
toto bydlení lidé udrželi.

Více se o principech, procesech 
a oblastech podpory sociální práce 
v sociálním bydlení, ale i o roli 
sociální pracovníka a problematice 
kontroly dozvíte v Metodice sociální 
práce v sociálním bydlení, která je 
jedním z hlavních výstupů projektu 
Podpora sociálního bydlení.

Důležité téma je v této souvislosti 
GDPR a ochrana osobních údajů 
při předávání a sdílení informací 
o klientech. K tomuto tématu Vás 
můžeme odkázat na článek 
Předávání informací o klientech v 
rámci prevence ztráty bydlení. Více se 
o efektivní spolupráci můžete dočíst 
dále v Metodice pro spolupráci 
orgánů veřejné správy při realizaci 
sociálního bydlení. 

Oddělení sociální práce od prvků 
kontroly

Přínos sociální práce v rámci 
poskytování sociálního bydlení je 
nezpochybnitelný. V praxi se bohužel 
někdy stává, že jsou sociální 
pracovníci kvůli mnoha aspektům 
často stavěni do pozice, ve které se 
obtížně vyhýbají prvkům kontroly. Je 
to zejména tím, že je na ně vyvíjen 
tlak množstvím úkolů a očekávání od 
pronajímatelů, sousedů, obce, ale 
i od samotných klientů. Může to být 
také velkou mírou odpovědnosti, 
která je jim obecně připisována za 
„úspěch“ klientů, nebo i vlastní 
snahou „udržet klienty v bytě za 
každou cenu“.

V těchto případech je nezbytné držet 
se principů a mise sociální práce, kdy 
právě vztah sociálního pracovníka 
a klienta tvoří „jádro“ sociální práce 
a patří k nejdůležitějším hodnotám. 
Mnoho pracovníků ví, že pevný 
a bezpečný vztah přispívá k lepším 
výsledkům spolupráce. Je tedy proto 
pochopitelné, že uplatňování 
kontroly a omezování autonomie 
není klienty přijímáno zcela pozitivně 
a obvykle ztěžuje naplnění cílů. Toto 
se také potvrzuje v řadě případů 
z praxe, proto doporučujeme oddělit 
podporu sociálního pracovníka od 
prvků kontroly.

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>

Níže konkrétní příklady ilustrují, 
jak lze efektivní spolupráci 
nastavit a realizovat v praxi:

V Brně bytový odbor a odbor správy 
majetku pracují v součinnosti 
s koordinátory sociální práce při 
sociálním odboru tak, aby se klient 
mohl co nejdříve do sociálního bytu 
nastěhovat. Pracovník sociálního 
odboru je pak bytovému odboru 
a odboru správy majetku k dispozici při 
řešení případných potíží, jako je vznik 
dluhu na nájmu, evidence stížností či 
ničení svěřeného majetku a ve 
spolupráci s klientem podnikají kroky, 
které vedou k nápravě. Jako důležité 
vnímají především včasné předávání 
stížností evidovaných na bytovém 
odboru, aby sociální pracovník o tomto 
problému věděl a mohl s klientem tento 
problém řešit co nejdříve 
a nedocházelo k narůstání konfliktů 
se sousedy.

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_soci%C3%A1ln%C3%AD_pr%C3%A1ce_v_soci%C3%A1ln%C3%ADm_bydlen%C3%AD.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_pro_spoluprci_orgn_veejn_sprvy.pdf
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Spolupráce v rámci úřadu při řešení problematiky bydlení –
Bytový a sociální odbor

akční plán na implementaci koncepce 
sociálního bydlení a realizovat se 
bude s pomocí pracovní skupiny 
sociálního bydlení. Vše je 
organizováno odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví a odborem 
majetkového magistrátu města. 
Ve skupině jsou zastoupeni kromě 
odborů městských obvodů a 
magistrátu i místní neziskové 
organizace, Agentura pro sociální 
začleňování, Ostravská univerzita, ale 
např. i ČEZ a. s., velký soukromý 
pronajímatel aj.

Aby jednotlivé odbory nebo i jiné 
subjekty mohly sdílet nezbytné 
informace o klientovi, je potřeba jeho 
souhlas. Tento souhlas může být 
přílohou nájemní smlouvy. Při 
podpisu nájemní smlouvy tak 
nájemník sociálního bytu například 
podepíše souhlas s předáváním 
informací mezi bytovým a sociálním 
odborem, který je sestaven na 
časové období trvání nájemní 
smlouvy. V Pardubicích, Mostě, 
Otrokovicích, ale i v dalších městech 
si takto nechává sociální odbor 
zasílat každý měsíc výpisy dluhů 
na nájmu, aby se problém mohl včas 
zachytit a řešit.

Do dobré praxe na téma oddělení 
sociální práce od prvků kontroly 
můžeme zařadit příklad z Plzně. 
Tam vzniklo v květnu 2020 
Kontaktní místo pro bydlení, které 
spadá pod bytový odbor magistrátu 
města Plzně, konkrétně pod oddělení 
sociální práce a dostupného bydlení. 
Jedná se tedy o přímé propojení 
bytového a sociálního odboru s tím, 
že sociální pracovník pomáhá 
klientovi s udržením bydlení 
a stabilizací jeho životní situace, 
zatímco jiný pracovník pomáhá 
s technickou podporou, včetně 
kontroly hrazení nájemného. 
Na základě souhlasu se sdílením 
informací pak tyto dva subjekty úzce 
spolupracují, což prospívá především 
při prevenci vzniku dluhů či ztráty 
bydlení, a to nejen v sociálních 
bytech.  

Spolupráci v rámci úřadu, ale 
i s jinými subjekty, můžeme 
ilustrovat také na příkladu 
z Ostravy, kde vytvořili za účelem 
vzniku lokální koncepce sociálního 
bydlení pracovní skupiny zaměřené 
tematicky: k údržbě a rozvoji 
bytového fondu, ke krizovému, 
sociálnímu a dostupnému bydlení. 
Díky výše zmíněným skupinám vznikl

www.socialnibydleni.mpsv.cz

X
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Nábytková banka Praha poskytuje nábytek a domácí potřeby 
nízkopříjmovým skupinám Pražanů jako jsou samoživitelky, 
rodiny s dětmi, senioři, lidé se zdravotním znevýhodněním nebo 
lidé bez domova při jejich zabydlování. Svoji pomoc orientuje na 
ty, kteří zejména při vstupu do bydlení vyčerpali jiné možnosti 
pořízení vybavení svého bydlení a je vhodné je takto podpořit. 

>>>

Tomáš Valenta

vedoucí
Nábytková banka Praha

náklady a nářadí. Rozpočet zahrnuje 
i náklady na opravy nábytku 
a pohonné hmoty a je hrazen 
Magistrátem hl. m. Prahy 
prostřednictvím Centra sociálních 
služeb Praha.

Kdo a jak zajišťuje provoz 
nábytkové banky? 

Provoz Nábytkové banky Praha 
zajišťuje zástupce ředitele pro 
technickou správu a investice 
v Centru sociálních služeb Praha 
prostřednictvím vedoucího a týmu 
Nábytkové banky Praha.

Jak vypadala příprava vašeho 
týmu?

Nejprve bylo potřeba obsadit moji 
pozici vedoucího nábytkové banky. 
Při výběrovém řízení jsem uspěl díky 
svému minulému působení 
a vzdělání v sociálních službách 

Mohl byste čtenářům přiblížit 
okolnosti vzniku pražské 
nábytkové banky? Proč a jak 
vznikla, kdo za jejím vznikem stál? 
Kolik to všechno stojí?

Hlad po podobném konceptu, který 
jsme v minulosti mohli vidět 
například v Rakousku, byl v Praze 
obrovský. Byl nejen mezi 
poskytovateli sociálních služeb, ale 
také na sběrných dvorech v rámci 
Pražských služeb kvůli přetížení 
spaloven. Iniciátorem samotného 
projektu je Magistrát hl. m. Prahy 
v zastoupení radní pro zdravotnictví 
a sociální politiku, Milenou Johnovou. 

Provozovatelem je příspěvková 
organizace hl. m. Prahy – Centrum 
sociálních služeb Praha v čele 
s ředitelem Martinem Šimáčkem. 
Rozpočet Nábytkové banky Praha na 
rok 2020/2021 je 3,5 milionu Kč, 
přičemž 2,6 milionu Kč tvořily mzdy 
zaměstnanců a 900 tisíc Kč provozní
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a zájemce o materiální pomoc. Také 
jsme změnili dobu příjmu a odvozu 
bytového vybavení v hale. 
Neposledně jsme zprovoznili 
telefonní automat, který zájemcům 
a dárcům poskytuje základní 
informace o příjmu a výdeji bytového 
vybavení. Aktuálně se také snažíme 
o digitalizaci smluv.

V jak velkých prostorách působíte, 
stačí vám?

Aktuálně působíme v hale o 860 m2, 
kde býval sklad rekvizit Národního 
divadla. Už po dvou týdnech 
fungování Nábytkové banky Praha 
jsme ale věděli, že nám prostor 
nebude stačit. Od ledna jsme museli 
kvůli nedostatku místa dvakrát 
pozastavit příjem bytového vybavení 
a zaměřit se více na odvoz do 
potřebných domácností. Aktuálně 
máme zaevidovaných 2.835 kusů 
nábytku, elektrospotřebičů, nádobí 
atd. Máme ale i hračky a dekorace, 
které neevidujeme, avšak přijímáme 
a následně nabízíme.

Kolika rodinám a jednotlivcům jste 
už pomohli? 

Ke konci května se nám podařilo 
podpořit 176 domácností na území 
hl. m. Prahy (70 % rodiny, 30 % 
jednotlivci) 1.534 kusy nábytku 
a spotřebičů. Nyní máme domluvené 
prohlídky nábytku u nás v hale až do 
poloviny července.

Máte nějaké měsíční kvóty, kolika 
rodinám/jednotlivcům musíte 
zajistit nábytek? 

Při tvorbě strategie nábytkové banky 
jsme Magistrátu hl. m. Prahy slíbili 
podpořit 159 domácností do konce 
roku. Nyní v průměru rozvážíme 
nábytek a spotřebiče třem 
domácnostem denně.

a maturitě z oboru truhlář. Následně 
byla vyhlášena řada výběrových 
řízení na pozice řidičů. Ti museli mít 
zkušenosti s řízením motorových 
vozidel a v nábytkářské a dispečerské 
profesi. Na pozici samotného 
dispečera nám byla doporučena 
pracovnice neziskové organizace 
Rubikon, kterou jsme přijali pro její 
komunikační schopnosti. Na pozici 
provozního pracovníka jsme pro 
změnu přijali bývalého klienta 
Armády spásy, který disponuje 
pracovními zkušenostmi v oblasti 
stavebnictví.

Z reakcí na sítích se zdá, že po 
nábytkové bance byl mezi Pražany 
opravdu velký hlad. Čekali jste 
takovou odezvu?

Může se zdát, že nábytková banka 
působila mírně „cimrmanovsky“ –
otevřeli jsme a divili jsme se, že k 
nám chodí lidi. Na určitou odezvu 
jsme byli připraveni, avšak nikoliv na 
tak masivní reakci nejen Pražanů, ale 
i obyvatel z celé České republiky. 

Bylo nabídek nábytku a žádostí o 
nábytek více, než jste očekávali?

Tušili jsme, že otevření banky vzbudí 
reakce, jak u dárců, tak příjemců. Tak 
obrovský zájem o spolupráci jsme ale 
opravdu nečekali. V prvním týdnu 
provozu nám přišlo více než 1.500 
e-mailů a vyřídili jsme týdně kolem 
200 telefonátů. Od našeho otevření 
dovezlo bytové vybavení více než 420 
dárců a 15 firem.

Museli jste dělat nějaké změny, 
abyste si s tak velkým zájmem 
poradili?

Ano, na webových stránkách 
www.nabytkovka.cz jsme zveřejnili 
formulář pro dárce nábytku 

>>>
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zdvojnásobili a stále jim od dárců 
zprostředkovávali nábytek v té 
nejvyšší možné kvalitě. Také bychom 
rádi do budoucna vytvořili více 
chráněných pracovních míst a nabídli 
spolupráci lidem, kteří mají na trhu 
práce složitější pozici. K tomuto by 
nám velmi pomohlo rozšíření týmu, 
prostoru a získání dalšího 
automobilu.

Děkujeme za rozhovor!

Vedete si nějaké statistiky?

Ano, máme obrovské štěstí, že náš 
systém dokáže tvořit přehledy 
přijatého/vydaného bytového 
vybavení, příjemců, a i dárců podle 
data přijmu/výdeje a množství.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Rádi bychom slíbený počet 
podpořených domácností minimálně

>>>

X
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BytSpolu představuje pilotní koncept spolubydlení studentů 
u seniorů v Plzni. Propojujeme seniory, kteří jsou ochotni sdílet 
část svého bytu a studenty hledající ubytování a ochotné 
posloužit svojí přítomností a drobnou výpomocí. 

V počáteční fázi bychom rádi ověřili, jestli spolubydlení 
studentů a seniorů může být řešením mnohých problémů, které 
s sebou dnešní doba přináší i v podmínkách České republiky.

>>>

Alena Růžičková

předsedkyně organizace
BytSpolu – mezigenerační spolubydlení, z. s.

spolubydlení dlouhodobě oslovovala 
i nás, a proto jsme se rozhodli 
pokusit se ji přenést i do České 
republiky.

Kdo se může zapojit a jaké výhody 
to pro danou osobu přináší?

Mohou se zapojit studenti vysokých 
škol mezi 18–27 lety a senioři starší 
60 let, kteří disponují volným 
pokojem. Další omezení (zdravotní, 
sociální…) se mohou samozřejmě 
objevit při bližším seznámení 
s žadateli, jsou potom ale vždy závislá 
na individuálním posouzení situace 
konkrétního člověka.

Výhody, které spolubydlení přináší 
studentům, jsou na jedné straně 
finanční, na druhé sociální. Platby 
jsou nastaveny tak, aby bydlení ve

Mohla byste prosím krátce 
představit Vaši organizaci 
BytSpolu – mezigenerační bydlení? 

Naše organizace vznikla v květnu 
loňského roku za podpory 
francouzské organizace Ensemble de 
générations, kterou považujeme za 
svoji mateřskou organizaci. Ve Francii 
je průkopníkem mezigeneračního 
spolubydlení, které má za cíl 
propojovat studenty hledající 
ubytování a seniory, kteří mohou 
tyto studenty ubytovat za určitých 
podmínek ve svém bytě. 

V rámci Francie se jí podařilo dostat 
tuto myšlenku do širšího povědomí 
a za více než deset let fungování 
rozšířit své působení z Paříže i do 
ostatních univerzitních měst ve 
Francii. Myšlenka mezigeneračního
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Jaký je zájem ze strany seniorů 
a ze strany studentů a kde 
zájemce hledáte?

Tím, že pilotní projekt máme zatím 
v Plzni, tak se zaměřujeme hlavně 
na studenty Západočeské univerzity 
v Plzni, a to jak na mladé studenty, 
tak na studenty univerzity třetího 
věku. Tyto oslovujeme 
prostřednictvím celouniverzitních 
kanálů i jednotlivých fakult. Seniory 
se snažíme oslovovat 
prostřednictvím seniorských 
organizací i dalších neziskových 
organizací, které se seniorům věnují. 
Koncepci celého projektu jsme začali 
plánovat již koncem roku 2019 
a nechtěli jsme následné spuštění 
odkládat z důvodu koronavirové 
krize.

Ta se ale podepsala na tom, že 
zájem je zatím minimální. Univerzita 
vyučuje on-line a senioři mají na 
druhé straně oprávněné obavy 
z nákazy. Ve chvíli, kdy se lidé

vlastním pokoji u seniora bylo 
finančně zajímavější, než bydlení na 
koleji či v pronajatém bytě. Toto 
bydlení ale přináší i další rozměr, 
který se dá těžko ocenit a pro 
každého může mít různý přínos 
a hodnotu. Může to být sdílení 
moudrosti a zkušeností se starší 
generací či dobrý pocit z pomoci 
druhému člověku.

I pro seniory je možné výhody 
rozdělit na finanční a sociální. 
Příspěvek na nájem, který studenti ve 
většině případů mají platit (pokud se 
nezaváží k výraznější přítomnosti 
v blízkosti seniora, kdy je ubytování 
zadarmo), může být vítanou posilou 
domácího rozpočtu seniora. Ale 
i z pohledu seniorů, kteří programem 
již prošli v zahraničí, je mnohem 
důležitější výhodou i motivací 
společnost druhého člověka, která 
v mnoha případech znamená, že 
senior může zůstat déle ve svém 
vlastním bydlení a nemusí přecházet 
do následných sociálních zařízení.

>>>
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Ve Francii je již mezigenerační 
spolubydlení dokonce ukotveno 
v zákoně. V některých městech státní 
pracovníci v sociálních službách 
rovnou nabízejí seniorům i tuto 
možnost, jak např. řešit jejich 
bytovou situaci, nebo oddálit odchod 
do domova pro seniory. Nutno 
dodat, že ceny domovů pro seniory 
ve Francii jsou řádově velmi vysoké 
a pro tamní seniory často finančně 
nedostupné. Mezigenerační 
spolubydlení je tedy ve Francii 
státem uznáno a podporováno jako 
jedno z možných řešení seniorské 
problematiky, zatímco u nás je na 
úplném počátku.

Co Vás na této aktivitě nejvíce těší 
a co je pro Vás největší výzvou?

Těší nás určitě spolupráce 
a setkávání se s podobně 
zaměřenými lidmi. Těší nás bavit se 
s lidmi o tomto tématu a poznávat, 
z čeho by měli obavy a co by naopak 
mohlo být přínosem. Vnímáme 
činnost BytSpolu jako jeden střípek 
v celé barevné mozaice bytové 
problematiky. Vždy nás těší, když se 
setkáme s podporou myšlenky 
mezigeneračního spolubydlení, 
která nás utvrzuje v tom, že 
z dlouhodobého hlediska má tento 
koncept smysl prosazovat. 

Největší výzvou je překonat covidové 
období a následně i obavy seniorů 
a studentů z neznámého a pomoci 
najít mezigeneračnímu spolubydlení 
místo v rámci Plzně i České republiky.

Děkujeme za rozhovor!

nevídají ani se svými rodinami, 
se nedá předpokládat, že by 
uvažovali o vpuštění téměř cizího 
studenta do svého bytu. Se stejným 
problémem se potýká i naše 
mateřská organizace ve Francii. 
Věříme ale, že po navrácení našich 
životů do normálu nalezne 
mezigenerační spolubydlení místo 
i v České republice.

Jak párování senior-student 
probíhá a kolik jich již společně 
bydlí?

Z důvodů, které jsou uvedeny 
v předchozí odpovědi, nemáme 
zatím žádný aktivní pár. Pokusím se 
tedy alespoň popsat párování tak, jak 
probíhá v zahraničí a jak jsme ho i my 
převzali do naší metodiky. Na základě 
žádosti seniora či studenta následuje 
vždy osobní setkání se seniorem 
rovnou v jeho bytě. Na základě 
podrobného rozhovoru, ověřování 
doporučení a kontaktů s rodinou 
jsou potom vytipovány vhodné 
dvojice. Poté následuje první setkání 
seniora se studentem a pokud si ti 
dva tzv. sednou, následuje sepsání 
smlouvy o spolubydlení.

S jakými organizacemi či 
institucemi spolupracujete a jak?

Nejvíce spolupracujeme se 
Západočeskou univerzitou v Plzni, 
dále máme navázány kontakty 
s Oddělením sociální práce 
a dostupného bydlení Magistrátu 
města Plzně, Městskou Charitou 
Plzeň a soukromými 
ošetřovatelskými organizacemi. 
Spolupráce je zatím zejména v rovině 
propagace všemi možnými 
a dostupnými cestami.

Inspirací pro Vás byla Francie. 
Můžete porovnat Francii a Českou 
republiku v této oblasti?

X
www.socialnibydleni.mpsv.cz
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V rámci realizovaného projektu „MHMP – sociální bydlení“, 
kde kontaktní místo pro bydlení (dále jen KMB) je jedním 
z řady jeho výstupů, zavádíme sociální inovace, které přispívají 
k systémovému řešení problematiky osob v bytové nouzi na 
území hlavního města Prahy. 

>>>

konzultace na KMB, realizujeme 
vzdělávací semináře a workshopy 
a pravidelně 1x měsíčně probíhá 
setkání všech pracovníků KMB 
v Praze, kde si vyměňujeme 
zkušenosti a sdílíme vhodné 
postupy. Aktuálně v Praze působí      
7 koordinátorů KMB.

KMB na MHMP bylo oficiálně 
otevřeno 18. ledna 2021. Jeho 
spuštění předcházely patřičné 
přípravy. Nastavení KMB MHMP 
vychází ze zkušeností ze zahraničí, 
kde podobná poradenská centra 
fungují již delší dobu. Inspirovali jsme 
se především praxí ve Skotsku, kde 
se systém (tzv. Housing options) 
zaměřuje na navigaci a poradenství

Projekt je zaměřen na spolupráci 
s městskými částmi a zejména se 
zapojenými pražskými městskými 
částmi, kde zavádí nové nástroje 
podpory pro osoby v bytové nouzi 
či ohrožené bytovou nouzí, případně 
projekt posiluje již jimi zavedené 
nástroje. Dochází k personálnímu 
posílení KMB na městských částech 
Praha 3, Praha 7 a Praha 10. Nově 
vznikly pozice koordinátorů KMB na 
Praze 12, Praze 22 a přidávají se 
i další městské části. MHMP zajišťuje 
i metodické vedení KMB na území hl. 
města Prahy, vytváří se jednotná 
evidence a podoby zápisů 
z konzultací na KMB. Dále vytváříme 
potřebné informační materiály, 
letáky a další podklady potřebné pro

Ing. Milan Greineder

metodik kontaktních míst pro bydlení 
v projektu MHMP – Sociální bydlení
Magistrát hlavního města Prahy
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místo, kam může přijít kdokoliv, kdo 
řeší problémy týkající se bydlení 
a dalších záležitostí s tím spojených. 
Výhodou KMB je, že se občan dozví 
informace související s řešením 
problémů v oblasti bydlení na 
jednom místě a není nucen obcházet 
jednotlivé úřady a organizace. Lépe 
se tak zorientuje v jinak mnohdy 
nepřehledném systému podpory. 
Hlavní snahou KMB je pomoci 
domácnosti hledat možnosti pro 
udržení si stávajícího bydlení nebo 
posunout domácnost z 
nevyhovujících podmínek do 
standardního bydlení. Na KMB 
se tak může obrátit kdokoliv, kdo 
kupříkladu dostal výpověď z nájmu 
či má nejasnosti ohledně podmínek 
nájemní smlouvy a uvítal by právní 
konzultaci. Dále kdokoliv, kdo má 
špatné rodinné či sousedské vztahy 
nebo vztahy s majitelem bytu a 
potřebuje zprostředkovat adekvátní 
podporu. Na KMB se obrací i osoby, 
které jsou zadlužené a potřebují

při hledání či udržení bydlení 
a v případě potřeby také na 
intenzivnější sociální poradenství. 
Dále jsme vycházeli i ze zkušeností 
KMB na městských částech Praha 3, 
Praha 7 a Praha 10, kde jsou 
poradenská centra v provozu již od 
roku 2017 a 2019. Dále bylo potřeba 
provést nábor pracovníků KMB, 
vybrat vhodné prostory, připravit 
podklady pro konzultace na KMB 
– informační materiály a letáky, 
dokumenty pro práci v KMB 
(kontakty na poskytovatele soc. 
služeb, dluhové a právní poradny, 
na nadační fondy, ubytovny a azylové 
domy, realitní weby, informace 
ohledně možnosti získání sociálních 
dávek a mnohé další) a seznámit se 
s chodem odboru bytového fondu, 
a to především s procesem 
přidělování bytů MHMP pro osoby 
v sociální tísni.

Zřízení magistrátního KMB vycházelo 
z potřeby vytvořit jednotné kontaktní

www.socialnibydleni.mpsv.cz

>>>



21

Kontaktní místo pro bydlení jako součást systémového řešení 
problematiky osob v bytové nouzi na území hlavního města Prahy

náležitosti, ke kterým se zaváží po 
podpisu nájemní smlouvy a pomáhají 
jim v prvních měsících po zabydlení 
v hladkém zvládání všech povinností 
řádného nájemníka. Součástí jejich 
náplně je tak i zajistit, aby nájemné 
a další poplatky a služby spojené 
s nájmem byly hrazeny řádně a včas. 
Pokud tomu tak není, řeší situaci tak, 
aby nájemce měl veškeré informace 
a podporu potřebné pro splacení 
dluhu a udržení bydlení a služeb. 
Poradce pro nájemníky dále 
projednává s nájemci a sousedy 
různé stížnosti a dohlíží na to, aby 
byly vhodně vyřešeny.

Jedním z připravovaných inovativních 
nástrojů podpory, který v rámci 
projektu „MHMP – sociální bydlení“ 
aktuálně vzniká, je Sociální nadační 
fond MHMP. Ten bude moci 
domácnostem v akutní krizi efektivně 
poskytnout příspěvky na úhradu 
nákladů souvisejících se 
zabydlováním (např. náklady spojené 
s pořízením dokladů, připojením 
elektroměru, stěhováním, vybavením 
bytu, úhrada kauce nebo úhrada 
prvního nájemného požadovaného 
soukromým pronajímatelem apod.). 
Nadační příspěvek bude také možné 
využít na udržení si nájemního 
bydlení – předcházení ztrátě bydlení 
(např. nedostatek dostupných zdrojů 
pro dorovnání nedoplatků na 
nájemném a službách či úhradu 
nákladů na bydlení ve chvíli 
neočekávatelné a krizové 
neschopnosti hradit nájem a služby). 

Dalším připravovaným inovativním 
nástrojem je Městská nájemní 
agentura (dále MNA), která je nyní 
také v procesu vzniku. Ta má ve své 
pilotní fázi zajistit od soukromých 
vlastníků 50 bytů pro domácnosti 
v bytové nouzi. Nyní jsme v procesu 
finalizace a schvalování statutu 

konzultaci v dluhové poradně. 
Případně osoby, které mají 
nedostatečný příjem a rády by znaly, 
zda mohou mít nárok na některou 
z dávek státní sociální podpory. 
Kromě toho, že KMB pomáhá 
občanům Prahy řešit jejich problémy 
s bydlením, informace od občanů 
také vyhodnocuje jako podklad pro 
politiku dostupného bydlení. 

A jak probíhá konzultace na KMB? 
Pracovník kontaktního místa pro 
bydlení na začátku zjistí informace 
potřebné k bližší analýze bytové 
situace domácnosti, poskytne 
základní poradenství a pomoc 
v zorientování se v systému státní 
sociální podpory a pomoci 
a v možnostech bydlení vč. podání 
žádostí o městský byt 
prostřednictvím MČ nebo MHMP. 
Dále může zprostředkovat kontakty 
na návazné služby (sociální, dluhové, 
právní poradenství aj.), na nadační 
fondy a v neposlední řadě poskytuje 
konzultace k vyplnění žádosti 
o pronájem bytu městské části 
a Magistrátu hlavního města Prahy. 

Provoz KMB na MHMP nyní funguje 
tak, že se občan musí objednat na 
schůzku předem telefonicky, 
e-mailem. Žadatel si s koordinátorem 
KMB sjedná přesný čas návštěvy. 
Více informací, včetně adresy 
a kontaktů najdete na této stránce.

Projekt MHMP – sociální bydlení ale 
není jen o KMB. Součástí projektu je 
dále i zřízení pozic poradců pro 
nájemníky, kteří v rámci činností 
MHMP a do projektu zapojených MČ 
poskytují nájemcům i jejich 
sousedům v místě jejich bydliště 
poradenství a řadu dalších služeb. 
Poradci pro nájemníky provází 
budoucí nájemníky při prohlídkách 
bytů, upozorňují je na veškeré

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bydleni/kontakty/kontaktni_misto_pro_bydleni_pri.html
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Praha 3, Praha 7 a Praha 10 
a i krátkodobý provoz KMB na MHMP 
ukazují, že KMB je velmi potřebným 
nástrojem podpory pro osoby 
s problémy s bydlením. Své 
zkušenosti předáváme i dalším 
městům, které plánují KMB zavést či 
jsou v počátcích realizace. V rámci 
Sítě partnerství Platformy pro 
sociální bydlení probíhají pravidelná 
setkání aktérů z různých měst ČR, 
kde jsou sdíleny zkušenosti v oblasti 
podpory osob v bytové nouze a KMB 
je jedním z hlavních témat.

a jednacího řádu MNA, nastavení 
garancí pro soukromé vlastníky 
a kritérií výběru klientů MNA. 
Očekáváme, že Sociální nadační fond 
i MNA zahájí svůj provoz v druhé 
polovině tohoto roku a budou tak 
dalšími nástroji podpory KMB MHMP, 
u kterých věříme, že pomohou 
nabízet alternativu k dalším 
možnostem bydlení či udržení si 
standardního bydlení. 

Zkušenosti z více než dvouleté 
činnosti KMB na městských částech

www.socialnibydleni.mpsv.cz

X
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Dostupné bydlení je jedním z aktuálních témat, která nejsou 
řešena pouze na celostátní úrovni, ale mají významný 
regionální dopad. Královéhradecký kraj se rozhodl ve spolupráci 
s dalšími aktéry aktivně zapojit do této problematiky. Hlavním 
impulsem byly výstupy z jednání kulatého stolu, který se 
uskutečnil v květnu 2018 v rámci 2. Veletrhu sociálního 
podnikání v Hradci Králové.

>>>

Jana Hanušová 

odborná konzultantka
Centrum investic, 
rozvoje a inovací

Jana Smetanová

odborná konzultantka
Centrum investic, 
rozvoje a inovací

projektů zaměřených na výstavbu 
dostupných/sociálních bytů. 

V druhé polovině roku 2018 tak byla 
založena první regionální platforma 
zabývající se problematikou 
dostupného a sociálního bydlení 
v České republice – Platforma 
dostupného bydlení 
Královéhradeckého kraje. 

Členy Platformy jsou aktéři zabývající 
se tématem dostupného bydlení.

Na jednání se sešli zástupci z řad 
veřejné správy, neziskového, ale 
i soukromého sektoru. Cílem bylo 
zjistit, koho nejvíce tíží otázka bydlení 
a kde je největší potřeba zajištění 
nejen sociálních bytů 
v Královéhradeckém kraji. Důležitou 
otázkou bylo také zda má v kraji 
vzniknout platforma zaměřená na 
řešení problému dostupného bydlení 
v rámci možností, které nabízí 
Královéhradecký kraj a jaké jsou 
největší překážky při realizaci

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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Jedná se o odborníky z neziskového 
sektoru a veřejné  správy, kteří 
pracují s různými cílovými skupinami. 
Dále jsou členy zástupci z řad 
samosprávy a municipality a také 

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Platforma dostupného bydlení Královéhradeckého kraje.

z podpůrných i koordinačních 
organizací. Platforma je otevřené 
uskupení pro všechny, kteří 
problematiku chtějí řešit a mají zájem 
spolupracovat, viz Obrázek 1.

Obrázek 1: Složení Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje

Cílové 
skupiny

Samospráva, 
municipality

Veřejná 
správa, 

podpůrné 
a koordinační 

subjekty

Cílové skupiny: Skok do života o.p.s., Sdružení Neratov, Salinger z.s., Dětský domov Vrchlabí, 
Péče o duševní zdraví z.s.

Veřejná správa, podpůrné 
a koordinační subjekty: 

Oblastní charita Hradec 
Králové

Vazební věznice Hradec 
Králové

Královéhradecký kraj

• KÚ KHK, Odbor 
sociálních věcí

• KÚ KHK, Odbor 
regionálního rozvoje, 
grantů a dotací

• KÚ KHK, Odbor školství

MPSV, oddělení stárnutí a 
sociálního začleňování, 
odbor sociálních služeb a 
sociální práce

MMR ČR, oddělení řízení 
strategie regionálního 
rozvoje

MMR ČR, Odbor sociálního 
začleňování (Agentura)

MZ ČR, Deinstitucionalizace 
služeb pro duševně 
nemocné,

Ústavní sociální práce, 
Univerzity Hradec Králové

Státní fond rozvoje bydlení

Centrum pro regionální 
rozvoj ČR

Centrum investic, rozvoje 
inovací

Samospráva, municipality:

Sdružení místních samospráv

Svaz měst a obcí

Krajská síť MAS

Statutární město Hradec Králové

Město Vrchlabí
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Hlavní cíle a požadavky na funkci 
Platformy:

• propojování a síťování aktérů 
v regionu

• mapování potřeb v regionu 

• předávání informací a zkušeností, 
sdílení dobré praxe

• poradenství, konzultace, 
metodická pomoc

• organizace tematických 
workshopů a seminářů

• koordinace aktivit jednotlivých 
aktérů na krajské úrovni

• realizace společných projektů

Na začátku svého působení se 
Platforma pokusila definovat 
základní cílové skupiny, kterých se 
problematika dostupného bydlení 
v území kraje nejvíce dotýká. Pro 
specifikaci byla využita data od 
jednotlivých členů Platformy a data 

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Platforma dostupného bydlení Královéhradeckého kraje.

z Dotazníkového šetření mezi 
obcemi, které zpracovalo Centrum 
investic, rozvoje a inovací. 
Dotazníkové šetření bylo realizováno 
jako důležitý podklad pro tvorbu 
nové Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2021+. 
Královéhradecký kraj je členěn na 
448 samostatných obcí. Dotazník 
vyplnilo 335 obcí, což představuje 
celkovou návratnost 74,8 %. 

Taková návratnost je nebývale 
vysoká a lze tedy závěry šetření 
považovat za relevantní a odrážející 
situaci ve většině obcí v kraji. Necelá 
čtvrtina obcí měla v polovině roku 
2018 vyčleněn bytový fond pro osoby 
se specifickými potřebami, přičemž 
nejvyšší zastoupení měl bytový fond 
pro seniory (78 obcí). Menší podíl 
obcí pak pro zdravotně postižené 
spoluobčany, mladé rodiny, případně 
osoby ve specifické životní situaci, viz 
Obrázek 2.

Obrázek 2 Přehled cílových skupin, pro něž mají obce vyčleněn bytový fond

1

20

24

30

78

Jiná odpověď

Pro mladé rodiny

Pro osoby, jejichž situace, příjmy či životní
návyky jsou příčinou vyčlenění z nájemního

bydlení

Pro zdravotně postižené

Pro seniory

Počet obcí
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Z hlediska velikostních kategorií se 
ukázalo, že vyčleněný bytový fond 
pro osoby se specifickými potřebami 
je spíše záležitost větších sídel, která 
pro to mají logicky širší možnosti 
a větší předpoklady. Podíl kladných 
odpovědí rovnoměrně klesal směrem 
k menším velikostním kategoriím 
obcí.

Další dotazníkové šetření je 
realizováno pod hlavičkou Platformy 
v první polovině roku 2021. 
S dotazníky byly osloveny všechny 
obce s rozšířenou působností v 
Královéhradeckém kraji (celkem 15 
obcí). Cílem šetření je zmapovat 
podrobně situaci v oblasti 
dostupného a sociálního bydlení 
v jednotlivých SO ORP.  

Dalším inovativním výstupem 
Platformy pro efektivní sdílení 
informací je vznik sekce věnované 
problematice dostupného bydlení na 
webovém portále Královéhradeckého 
kraje Zaměstnaný region. 

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Platforma dostupného bydlení Královéhradeckého kraje.

Na portále zájemci naleznou 
odpovědi na otázky: co je to 
dostupné bydlení, jakých cílových 
skupin se především týká, jak se 
problematiku snažíme řešit v 
Královéhradeckém kraji nebo jakým 
způsobem je možné financovat 
projektový záměr zaměřený na 
bydlení. Na portále jsou také 
prezentovány zajímavé příklady 
dobré praxe, novinky či akce z celé 
České republiky, které se týkají 
dostupného bydlení.

Více informací naleznete na 
www.dostupnebydleni.cz

Organizačním zajištěním Platformy 
Dostupného bydlení je pověřeno 
Centrum investic, rozvoje a inovací 
(CIRI), regionální rozvojová agentura 
Královéhradeckého kraje. CIRI 
spravuje také webový portál 
dostupného bydlení a je zapojeno 
jako partner do projektu „Agentura 
pro sociální začleňování jako inovační 
aktér politiky sociálního začleňování“ 
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191).

http://www.zamestnanyregion.cz/
http://www.dostupnebydleni.cz/
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Město Hodonín leží na řece Moravě na hranici se Slovenskem, 
žije zde přibližně 24 tisíc obyvatel. V našem správním obvodu 
vždy převládala vyšší míra nezaměstnanosti v porovnání 
s celostátní i krajskou mírou nezaměstnanosti. Tato skutečnost 
výrazně ovlivňuje charakter poskytované sociální práce, neboť 
se ve většině případů jedná o dlouhodobě nezaměstnané 
klienty a klienty obtížně umístitelné na trhu práce. Výjimkou 
nejsou ani sociálně slabé osoby, které k nám přichází ze 
Slovenska či sousedních ORP, kde je absence sociálních služeb 
typu azylový dům, noclehárna nebo denní centrum. S ohledem 
na tyto skutečnosti se potýkáme také s řešením dalších 
sociálně patologických jevů – zadlužeností, závislostmi, ztrátou 
bydlení, propadávání klientů sítí sociálních služeb ze 
zdravotních důvodů, duševním onemocněním klientů apod. 

>>>

terapii a další. Jejich konkrétní 
činnosti pak spočívají v pomoci 
klientům s evidencí na ÚP ČR, 
vyřízením dávek hmotné nouze, 
zajištěním ubytování, evidencí 
u praktického lékaře, zařízení 
odborného lékařského vyšetření 
nebo dlouhodobé léčby, dluhové 
poradenství, doprovody k lékařům 
a do psychiatrických nemocnic, 
zprostředkování oblečení, vyřízení 
dokladů, důchodů, doporučení 
vhodné sociální služby, zajištění 
potravinové a věcné pomoci atd. 
Zapojují klienty do drobných úklidů 
prostranství. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou sociální práce jsou 
osoby bez přístřeší – osoby žijící na 
ulicích, nádražích, v noclehárnách, 
osoby na ubytovnách, u přátel či 
příbuzných, ve starých domech 
určených k demolicím a dalších 
různých objektech.

Náplň terénních sociálních 
pracovníků

Sociální pracovníci využívají při své 
práci metody a techniky sociální 
práce, zaměřují se na krizovou 
intervenci, případovou práci, sociální

Mgr. Michaela Klepáčová 

vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Městský úřad Hodonín
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Sociální práce s osobami bez přístřeší v Hodoníně

Podpora zaměstnavatele 
a politického vedení města – zájem 
o řešení situace těchto osob v oblasti 
bydlení, zaměstnávání, podpora 
sociálních pracovníků.

Vzdělávání sociálních pracovníků 
a supervize – zejména v oblastech 
krizové intervence, týmová 
a individuální supervize.

Osvěta sociální práce s touto 
cílovou skupinou pro veřejnost 
a informování o přínosu a potřebě 
sociální práce.

Zázemí a vhodné ochranné 
pracovní pomůcky pro sociální 
pracovníky – oblečení, obuv, 
respirátory, pomůcky do terénu, 
služební vozidlo.

Dobrá praxe – sbírání zkušeností 
z jiných měst nebo ze zahraničí.

Jaké jsou největší výzvy?

I přes to, že vnímáme velký posun 
v oblasti sociální práce s touto 
cílovou skupinou, naráží sociální 
pracovníci na problémy 
a komplikace, kterým musí denně 
čelit, zejména:

Ze strany systému:

• po léčbě v psychiatrické nemocnici 
návrat do stejného prostředí,

• nedostatek následných služeb –
zařízení pro klienty 
s psychiatrickým onemocněním, 
zařízení pro klienty s nízkým 
příjmem a vyšším věkem, 
nedostatek městských bytů,

• negativní postoj některých 
organizací, znevažování práce 
s osobami bez přístřeší – nízký 
kredit sociální práce a sociálního 
pracovníka,

Důležitá je spolupráce –
Sociální konzília

Na řešení situace klientů se ve 
spolupráci s terénními sociálními 
pracovníky MěÚ podílí také 
pracovníci sociálních a návazných 
služeb a zástupci městské policie –
toto uskupení „sociální konzílium“ 
se na svých pravidelných měsíčních 
schůzkách zaměřuje na pomoc 
konkrétním klientům, na výměnu 
informací za účelem předcházení 
dublování sociální práce a informací 
o posunu klientů nebo o nových 
klientech. Každá služba má svá 
specifika, některá může nabídnout 
větší pomoc, jiná menší, vždy je 
sledováno komplexní zajištění 
potřeby klienta. 

Kdy nám sociální práce 
nejlépe funguje?

Osobnost sociálního pracovníka 
– osobnostní předpoklady ke 
spolupráci s touto cílovou skupinou 
a stabilita týmu sociálních 
pracovníků, důvěra klientů vůči 
sociálním pracovníkům.

Síť sociálních a návazných služeb 
– vytváření dobré spolupráce mezi 
službami, např. formou „sociálních 
konzílií“, propojení institucí 
a organizací, zájem o klienta. 
Spolupráce s místními soukromými 
ubytovnami.

Zmapovaná potřebnost sociální 
práce v terénu – znalost potřeb 
klientů, lokalit, kde se vyskytují. 
Možnost rychle reagovat na změny 
u klientů, přehled o nemocech 
a zdravotních komplikacích, přehled 
o výskytu osob z jiných ORP, depistáž 
ve večerních hodinách ve spolupráci 
s městskou policií.

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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Sociální práce s osobami bez přístřeší v Hodoníně

zakládány facebookové stránky proti 
těmto osobám, pořizována videa 
osob apod. V takových případech 
jsme se snažili zvýšit informovanost 
veřejnosti o těchto lidech bez 
domova např. v hodonínském 
měsíčníku, kde jsme vysvětlili způsob 
sociální práce: sociální pracovníci 
poskytli rozhovor na nejčastější 
dotazy občanů, začínáme se sérií 
článků „Skutečný příběh z ulice aneb 
z deníku sociální pracovnice“. 

Závěr

Ne vše je vždy ideální a funguje, jak 
bychom si přáli. Jsou situace, které 
u sociálních pracovníků vyvolávají 
beznaděj, zbytečně investovanou 
energii a snížení chutě do další práce. 
S klienty udělali kus práce, povedlo 
se jim nastartovat změnu k lepšímu 
a náhle přichází pád buď vlivem 
samotného klienta či vlivem okolí. 
Jindy se podaří dotáhnout vše zdárně 
k cíli, najít společně s klientem 
bydlení, práci, zázemí nebo 
i zachránit lidských život. To jsou pak 
ty situace, které pomáhají sociálním 
pracovníkům jít dál a pomáhat, 
začínat znovu a znovu.

Sociální pracovníci jsou většinou 
jedinými blízkými osobami, na 
které se mohou klienti s důvěrou 
obrátit, tuto skutečnost je třeba mít 
stále na paměti. Důležité je důvěru 
těchto osob nezradit, poskytovat 
pomoc na vysoké profesionální 
úrovni a znát své hranice.

• příliv klientů z důvodu rušení nebo 
neexistence sociálních služeb 
v sousedních ORP. 

Ze strany klienta:

• nízká motivace některých klientů 
ke změně, neochota 
spolupracovat, neplnění závazků 
(schůzky na Úřadu práce ČR, 
nedodržování ubytovacího řádu), 
opakované přesvědčování 
a přemlouvání k jakékoli činnosti, 
akci. Některým klientům způsob 
života na ulici vyhovuje, nechtějí se 
přizpůsobit. Život na ulici je 
odnaučil pravidelným návykům, 
vůli něco změnit nebo zlepšit.

• užívání návykových látek –
především alkoholu,

• špatný zdravotní stav, 
neschopnost orientace,

• špatný vliv jiných klientů, 
manipulace s těmi, kteří mají 
motivaci, zneužívání a někdy až 
„parazitování” na úspěšném 
klientovi (např. bydlení, příjem ze 
zaměstnání apod.)

Postoj veřejnosti

Sociální práce s těmito osobami není 
na první pohled vidět. Několikrát 
jsme se setkávali – někdy intenzivněji, 
jindy méně – s nepochopením nebo 
až silným nenávistným postojem 
veřejnosti, objevily se také útoky na 
provizorní obydlí těchto osob, byly

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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bezdomovectví je v mnoha případech 
osobní volba, zaznívá v médiích 
i mezi sociálními pracovníky 
a prosakuje i širokou veřejností. 
Nicméně české i zahraniční 
organizace věnující se podpoře lidí 
bez domova ho řadí mezi 
nejčastější mýty, které 
o bezdomovectví mezi lidmi kolují. 
Neznamená to, že tyto organizace 
vědí lépe než samotní lidé bez 
domova, co lidé na ulici chtějí 

Takový postoj od lidí bez domova 
můžeme zaslechnout poměrně často 
a často ho posloucháme rádi, 
protože nás zbavuje odpovědnosti 
daného člověka podpořit, najít mu 
bydlení a pomáhat mu si ho udržet, 
změnit nastavení služby, rozšiřovat 
kapacity služeb pro lidi bez domova, 
hledat v sociální práci nové přístupy, 
stavět sociální byty atd. „Ti lidé chtějí 
žít na ulici, zvolili si to,“ tím to pro nás 
všechny končí. Názor, že

Mgr. Josef Hawel

Pracovník podpory Housing First v projektu 
Podpora sociálního bydlení
MPSV

Vyrůstal jsem v podhorském městě, které má přibližně 12 tisíc 
obyvatel. Z dětství si pamatuji jen jednoho člověka bez domova, 
který žil přímo na ulici: měl plnovous, často zapáchal, zkrátka 
splňoval stereotyp „bezdomovce“. Později lidí bez domova v 
naší lokalitě přibývalo, starších i mladých, zejména těch, kteří 
propadli alkoholu či jiným psychoaktivním látkám. Nicméně 
pána, kterého zmiňuji, znalo v té době snad celé město jeho 
vlastním jménem. Byl to jediný člověk na ulici, a tak ho lidé 
zdravili, nosili mu jídlo, oblečení, dávali mu drobné… Sociální 
pracovnice města se ho snažily podpořit, hledaly mu práci, 
domov, ale on jejich pomoc opakovaně odmítal. Nikdy se 
neztotožnil s označením „bezdomovec“. Prohlašoval, že je 
tramp a že je život na ulici jeho osobní volba, která mu přináší 
svobodu. Všem, kteří to nechápali, radil, ať se také naučí 
pořádně kempovat. Nežil v přírodě ani v žádné osadě, ale ve 
městě na ulici u teplárenského potrubí, kde nakonec také 
zemřel… 
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támhle toho pána, který má auto, 
rodinu, byt s teplou sprchou, dost 
možná má práci, která ho baví, vybral 
by sis život na ulici?“ Klient sklopil 
zrak a neodpověděl. Jiného klienta, 
který tvrdil totéž, se zeptala: „Takže 
sis zvolil to, že budeš mrznout, 
vybírat kontejnery, žebrat a jíst 
odpadky?“ Klient na to reagoval slovy: 
„Ne, to jsou ty odvrácené stránky 
bezdomovectví, ty jsem si nezvolil.“ 
Ostatně příklady najdeme i u nás, 
například ve velice poutavých 
rozhovorech, které pořídil Aleš Palán 
v knize Jako v nebi, jenže jinak: pan 
Bajza (žijící ve vojenském náklaďáku)  
říká, že život v autě si zvolil zejména 
kvůli odporu k systému, ve kterém 
vám „zdraží, co je napadne, jídlo, 
bydlení, vodu, topení…Ty nemáš 
možnost odporu, žádný jiný 
varianty,“ a dodává: „Než se vrátit do 
paneláku, to radši zhebnu.“ Nicméně, 
když hovor pokračuje dál, ukazuje se, 
že život v Praga V3S není pro pana 
Bajzu ideální volba a na otázku Aleše 
Palána, zda by nechtěl mít dům, jako 
měla jeho babička, pan Bajza 
odpovídá: „Ten, co měla bába, zrovna 
jo.“ 

Ulice zkrátka některým lidem dává 
něco, co jiní lidé mají ve svých 
bytech. Ulice je volbou, která je dána 
zejména absencí jiných, lepších 
možností. Na lidi na ulici je často 
pohlíženo jako na někoho, kdo selhal, 
ale i oni sami mnohdy cítí vinu za své 
postavení. Společnost je považuje za 
outsidery a oni často tuto nálepku 
přijmou za svou a z údajného 
nedostatku udělají přednost. 
Podobně jako to často dělají děti 
z chudých rodin ve školách, kdy svou 
snahu o úspěch u učitelů vzdají 
a pasují se do rolí sígrů, které škola 
nezajímá, ale kteří vzbuzují respekt 
u ostatních spolužáků. Nemožnost 
uspět v nějaké oblasti života vytváří

a co je pro ně dobré, ale pouze to, že 
lidem na ulici naslouchají déle, ptají 
se a kladou jim otázky typu: Proč jste 
se ocitli na ulici? Mezi jakými 
možnostmi jste volili? Co 
zapříčinilo to, že jste si „zvolil“ 
život na ulici? Jak dlouho na ulici 
žijete? Jaké máte možnosti z ulice 
odejít? Co vám život na ulici dává 
a co vám bere? Proč říkáte, že jste 
si život na ulici zvolil/a?

Pokud se nespokojíte s 
konstatováním, že si lidé život na ulici 
sami zvolili, a doptáváte se dál, často 
zjistíte, že pro mnoho lidí jejich 
osobní volba nebyla volbou, ale 
jedinou možností, kterou znali, nebo 
tou nejlepší volbou z několika velmi 
špatných variant. Mnoho lidí vnímá 
život na ulici lepší než žít s násilným 
partnerem, s autoritativními rodiči či 
v totální instituci. Jsou raději na ulici, 
kde se nemusí vzdát drog, které jim 
pomáhají zapomenout a které 
navrací ztracené sebevědomí a tiší 
bolest, než aby byli v noclehárně 
nebo azylovém domě, v nichž jsou 
přísná pravidla, dochází tam k násilí 
a ke krádežím, občas se tam vyskytují 
vši a jiní parazité. Hodně lidí se tam 
necítí v bezpečí, nemají žádné 
soukromí a mnohdy si nesmí vzít 
s sebou své partnery nebo domácí 
mazlíčky. Volí raději ulici, než aby 
ztratili svou hrdost a někoho žádali 
o pomoc. Volí ulici, protože nevěří 
těm, kteří jsou v jejich očích ze stejné 
skupiny jako ti, kvůli kterým na ulici 
skončili. Romantická představa 
o svobodě, kterou dává život na 
ulici, je jen pro ty, kteří onu 
svobodu nemohli zažít ve vlastním 
domově.

Jedné americké sociální pracovnici 
klient sdělil, že být na ulici je jeho 
volba. Ona mu na to odpověděla 
otázkou: „Takže kdyby sis mohl 
vybrat mezi svým životem a životem

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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V „Souhrnném materiálu pro tvorbu 
Koncepce práce s bezdomovci v ČR 
na období do roku 2020” se můžeme 
dočíst, že jsou čtyři základní 
trajektorie, jakými se lidé dostávají 
na ulici. Až v té poslední je 
bezdomovectví volbou, o které se 
v tomto dokumentu píše: 
„Bezdomovectví z vlastního 
rozhodnutí je u nás dosud vzácné.“ 
Do této kategorie se řadí zejména 
lidé, kteří měli možnost žít ve 
standardním bytě, ale vzdali se jí 
kvůli jinému životnímu stylu. Patří 
sem političtí squateři, traveleři, 
nomádi, hipíci apod.

Možná i mnou zmiňovaný pán 
z podhorského městečka, který žil 
a zemřel jako městský tramp, si 
svou životní cestu skutečně vybral. 
Dost možná jsme se ho ale málo 
ptali a málo mu naslouchali. 
Možnosti, které se mu nabízely, 
nikdy neodpovídaly jeho tužbám 
a potřebám, a tak pro něj byla 
ulice sice špatná, ale přesto 
nejlepší volba. Abychom zjistili, 
co lidé bez domova potřebují, musí 
nám důvěřovat a my jim musíme 
naslouchat. Odmítání naší 
podpory a pomoci lidmi v bytové 
nouzi nemusí znamenat, že pomoc 
a podporu nechtějí, ale jen to, že 
mají jiné potřeby, než jsme si 
mysleli.

potřebu být úspěšný v něčem jiném, 
a tak se z lidí bez domova stávají 
experti na přežití, kteří odolávají 
mrazům a nedostatku, a kteří ví, kam 
zajít, koho se zeptat a co dělat, aby si 
zajistili základní životní potřeby. 
A protože i lidé bez domova ctí 
základní hodnoty většinové 
společnosti, jako jsou nezávislost 
a zodpovědnost, tak říkají, že si 
svůj osud zvolili, někdy jsou na něj 
hrdí a ulici považují za svůj domov.
Toto přijetí bezdomovecké identity se 
zpravidla děje až u lidí, kteří žijí na 
ulici déle než dva roky. Přijmout svůj 
stav jako důsledek vlastní volby bývá 
účinnou strategií, jak si zachovat 
vlastní hrdost a čelit odsouzení ze 
strany ostatních. Být na ulici 
dobrovolně může být i obrana 
sebedůvěry a snaha neselhat při 
pokusu o návrat do normálního 
života, který se s každým měsícem 
bez domova stává vzdálenějším. Čím 
víc si člověk na život bez přístřeší 
zvykne, tím víc odvahy potřebuje 
na návrat, který bývá absolutní 
změnou všeho, na co byl člověk 
zvyklý a v čem si věřil.

Přestože se může stát, že od lidí bez 
domova zaslechnete, že jejich život 
na ulici je jejich volbou, většina 
z nich zároveň potvrdí, že by chtěla 
vlastní byt. Proto Sam Tsemberis1 

vypráví historku, že přístup Housing 
First (zabydlování lidí bez domova 
do standardních bytů) vznikl tak, 
že kráčel ulicemi New Yorku a ptal 
se lidí bez domova, co by 
potřebovali a chtěli, aby se jejich 
situace zlepšila. Naprostá většina 
z nich údajně odpověděla: „Vlastní 
byt, domov.“ 

www.socialnibydleni.mpsv.cz

X

1. Sam J. Tsemberis je psycholog a zakladatel Pathways to Housing a Housing First 
programů pro jednotlivce s duševním onemocněním, kteří žijí/žili dlouhodobě na ulici 
a často mají duální diagnózu.
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HOUSING FIRST V ČR
Již tradičně vám ve Zpravodaji sociálního bydlení 
představujeme projekty Housing First výzvy č. 108 OPZ. 
Ty s vámi sdílí své vlastní zkušenosti a poznatky se zaváděním 
přístupu Housing First.

Na webových stránkách projektu MPSV jsou zveřejněny 
medailonky všech realizátorů.

V tomto čísle Zpravodaje se představí Most
a Dobrovolnické centrum z Ústí nad Labem.
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http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/o-projektu/projekty-obci-a-interaktivni-mapa
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spolupráci se nám po velmi složitých 
a intenzivních jednáních podařilo 
navázat právě v rámci předchozího 
projektu „Sociální bydlení“ z výzvy 
č. 128. 

Řešení sociálního bydlení a zajištění 
osob v bytové nouzi však není 
otázkou jednoho projektu. Jedná se 
o běh na dlouhou trať. Proto jsme 
uvítali možnost na tento projekt 
plynule navázat projektem „Housing
First“ z výzvy č. 108. Díky tomuto 
projektu může realizační tým 
pokračovat v navázané spolupráci se 
soukromými vlastníky a zaměřit se na 
osoby v nejzávažnější bytové nouzi.

Existuje nějaký příklad ze 
zahraničí nebo z ČR, který Vás 
inspiruje?

V rámci předchozího projektu jsme 
měli možnost absolvovat několik 
studijních cest do zahraničí 
a načerpat zkušenosti a inspiraci 
místní praxe. 

Velmi inspirativní byla v tomto 
ohledu pro kolegy z odboru 
sociálních věcí, kteří projekt realizují, 
Barcelona, která se stejně jako naše 
město potýká s velkým nedostatkem 
bytů ve vlastnictví obce. V tomto 
městě kolegy zaujala praxe nevládní 
organizace Arrels, která již několik let 
realizuje program Housing First, ve

Proč jste vstoupili do výzvy č. 108 
Housing First?

Realizace projektu z výzvy č. 108 OPZ 
zaměřeného na pilotáž přístupu 
Housing First pro nás byla jakýmsi 
logickým a potřebným vyústěním 
předchozího projektu, který jsme 
realizovali z výzvy č. 128 a který byl 
zaměřen na pilotáž systému 
sociálního bydlení ve spolupráci se 
soukromými vlastníky bytů.

Město Most se vzhledem ke svým 
sociálně demografickým 
charakteristikám potýká s velkým 
počtem osob v bytové nouzi. Vyplývá 
to jak z místního šetření a depistáže 
prováděné odborem sociálních věcí 
a ze zkušeností i statistik 
poskytovatelů sociálních služeb, tak 
také z analytických materiálů jako je 
např. Zpráva o vyloučení z bydlení 
zpracovaná Platformou pro sociální 
bydlení za rok 2018 nebo Sčítání 
osob bez domova provedeného 
v roce 2019 Výzkumným ústavem 
práce a sociálních věcí. 

Zároveň je však město Most městem 
s nedostatečným vlastním bytovým 
fondem. Proto hledáme cesty 
a možnosti jiného řešení bytové 
nouze občanů města. Jednou 
z těchto možností je spolupráce se 
soukromými vlastníky, kteří na území 
obce pronajímají své byty. Tuto

Ing. Markéta Stará 

náměstkyně primátora
Statutární město Most
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Velkou komplikací při zabydlování je 
také opatření obecné povahy 
spočívající ve vymezení zón, do 
kterých není možné vyplácet 
doplatek na bydlení. Tyto zóny jsou 
v Mostě nastaveny velice široce 
a majitelé, kteří jsou ochotní 
spolupracovat a nabízejí své byty ke 
spolupráci s obcí, se nacházejí dost 
často v těchto zónách. My pak 
nejsme tyto byty schopni obsadit 
klienty, protože se v naprosté většině 
jedná zároveň o osoby závislé na 
pomoci v hmotné nouzi. Musíme pak 
takového majitele paradoxně 
odmítnout. 

Při samotném zabydlování osob se 
potýkáme s problémy při zařízení 
a vybavení bytu. Osoby, které 
zabydlujeme, jsou zpravidla z ulice, 
noclehárny nebo ubytovny. Nemají 
tedy žádný osobní majetek ani 
zařízení bytu, které by si s sebou 
mohli přinést do nového bydlení. 
Občas se nám pomocí místních 
neziskových organizací a různých 
tichých sbírek podaří zajistit alespoň 
postel nebo jiné drobné nezbytné 
vybavení. Jedná se však 
o nesystémové řešení, jehož výsledek 
je čistě náhodný. Velmi často tak 
pracujeme s jednotlivci, kteří 
zůstávají sami, v novém prostředí, 
kde nikoho neznají, v poloprázdném 
bytě a potýkají se s osaměním 
a izolací, které je nyní navíc zesílené 
protiepidemickými opatřeními. 
Uvědomujeme si, že toto začíná být 
v případě našich klientů závažné 
téma, na které je potřeba se zaměřit. 

Jaká je Vaše metoda výběrů 
klientů do projektu a proč jste se 
pro tuto metodu rozhodli?

Na základě předchozích zkušeností 
a vzhledem k velikosti pilotáže

kterém se velmi osvědčilo oddělit roli 
sociálního pracovníka od role 
pracovníka majícího na starost 
správu bytu a plnění podmínek 
nájemní smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se Barcelona 
potýká s velkým nedostatkem bytů, 
zavedla daň z neobsazeného bytu 
vlastněného právnickou osobou. 
Katalánsko má uzákoněno, že město 
má při prodeji bytu soukromým 
vlastníkem předkupní právo, a to 
za běžnou odhadní cenu. Existuje 
veřejná banka, která poskytuje 
výhodné úvěry NNO na pořízení 
sociálních bytů, které je pak dále 
podnajímají potřebným klientům. 
Město majiteli, který dá byt k 
dispozici pro potřeby města, sníží, 
nebo zruší daň z nemovitosti. Velký 
důraz je však kladen na prevenci 
ztráty bydlení, protože najít další 
nové bydlení je v současné době 
téměř nereálné.

Jaké jsou problémy v místě 
realizace vztahující se 
k sociálnímu bydlení obecně nebo 
konkrétně k přístupu Housing
First?

Všeobecně se potýkáme 
s nedostatkem bytů. Město Most má 
velký počet osob v bytové nouzi 
a díky privatizaci bytového fondu 
v předchozích letech nyní nemůže 
dostatečně reagovat na potřeby 
občanů města nacházející se v bytové 
nouzi. Jsme tedy závislí na 
dobrovolné spolupráci ze strany 
soukromých vlastníků. Jejich 
požadavky (kauce, nájmy uhrazené 
předem, vysoké ceny pronájmů atd.) 
jsou však často neslučitelné 
s možnostmi klientů. Roli hraje také 
jejich neochota pronajímat byty 
sociálně znevýhodněným osobám. 

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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sociálních věcí Magistrátu města 
Mostu, zástupci Úřadu práce ČR, 
kontaktní pracoviště Most, majitel 
bytu a případně další přizvané osoby, 
např. poskytovatelé sociálních 
služeb, které klient využívá ještě před 
zabydlením).

Jakého cíle byste chtěli v dohledné 
době dosáhnout?

V oblasti sociálního bydlení máme 
před sebou spoustu práce. Mezi 
takové nejbližší a reálné cíle patří 
udržet v bydlení 10 zabydlených 
domácností v rámci běžícího projektu 
Housing First. Dále udržet činnost 
Kontaktního centra pro bydlení, 
jehož provoz byl spuštěn v srpnu 
2020 a které i přes složitou 
epidemiologickou situaci poskytlo za 
prvních 7 měsíců svého provozu 98 
konzultací a osoby v bytové nouzi 
i širší veřejnost si na jeho existenci 
začíná zvykat a čím dál tím častěji se 
na centrum obrací.

Chtěli bychom také podpořit tzv. 
sociálně realitní zprostředkování, 
tedy nadále posilovat intenzivní 
spolupráci se soukromými vlastníky 
a využívání jejich bytů pro osoby 
v bytové nouzi. Což je za stávajících 
podmínek téměř jediná možná cesta, 
jak sociální bydlení nadále posilovat 
a rozvíjet. To se však neobejde bez 
tvorby systému garančních záruk 
a motivačních nástrojů, které 
povedou ke zvýšení zájmu ze strany 
majitelů bytů.  

Důležité je samozřejmě i postupné 
navyšování vlastního bytového fondu 
obce a v neposlední řadě se jedná 
i o výrazné posílení sociální práce na 
obci, protože bez intenzivní sociální 
podpory není možné úspěšně 
realizovat žádný systém sociálního 
bydlení a už vůbec ne program 
Housing First, který je zaměřen na

přístupu Housing First (10 bytů, tj. 
10 zabydlených domácností) jsme se 
rozhodli pro kombinovanou metodu 
výběru klientů. 

Klienti splňující podmínky vstupu do 
projektu jsou vytipováni na základě 
místní znalosti pracovníky oddělení 
sociální práce odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Mostu 
a poskytovateli sociálních služeb 
(jedná se především o poskytovatele 
služeb, jako jsou noclehárny, denní 
centra, azylové domy či terénní 
programy). Vzhledem k počtu 
disponibilních bytů v projektu (tj. 10), 
bude učiněn stop stav příjmu
u hodnoty 30 žádostí.

Projekt tedy pracuje s širší základnou 
klientů v závažné bytové nouzi. 
Těmto vytipovaným klientům je 
nabídnuta účast v projektu. Svůj 
zájem klienti stvrdí vyplněním žádosti 
o vstup do projektu. Tato žádost 
obsahuje především popis bytové 
nouze klienta. Podané žádosti klientů 
jsou bodově ohodnoceny a zároveň 
projektový sociální pracovník naváže 
kontakt s klientem/zájemcem a 
provede sociální šetření. Pomocí 
sociální práce před zabydlením 
klienta zjistí sociální pracovník 
konkrétní potřeby účastníka (velikost 
a dispozice bytu, případnou 
bezbariérovost, složení domácnosti, 
rizika ztráty bydlení, míru potřebné 
podpory a další). 

Posledním stupněm výběru klientů 
je pracovní skupina, která na základě 
výše popsaného bodového 
hodnocení a sociálního šetření vybírá 
nejpotřebnějšího klienta do 
konkrétního bytu. Tato pracovní 
skupina je složená ze zástupců 
projektu (sociální pracovník, 
psychoterapeut, koordinátor 
projektu/sociální realitní 
zprostředkovatel, zástupci odboru

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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Tímto bych také chtěla poděkovat 
celému realizačnímu týmu projektu 
„Pilotní ověření přístupu Housing
First ve městě Most“ 
(CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444) 
za jejich kvalitně odváděnou práci, 
intenzivní podporu klientů a aktivní 
přístup v řešení bytové nouze 
občanů města Mostu, která je navíc 
déle jak rok komplikována složitou 
situací spojenou s výskytem 
onemocnění Covid-19 a souvisejícími 
protiepidemickými nařízeními 
a opatřeními. Děkuji! 

osoby v nejzávažnější bytové nouzi, 
které velmi často provází řada další 
problémů jako je třeba duševní 
onemocnění, zhoršený zdravotní 
stav, nezaměstnanost, předluženost 
nebo disfunkční rodinné vztahy. 
Tito klienti vyžadují velmi intenzivní 
podporu a kontakt se sociálním 
pracovníkem, ale to při současné 
praxi, kdy je běžné, že sociální 
pracovník na obci se stará i o 70 
klientů, prostě není možné. 
V předchozím projektu „Sociální 
bydlení“ i v současném projektu 
„Housing First“ máme možnost 
vyzkoušet si práci v režimu max. 
10 klientů na jednoho sociálního 
pracovníka a jsme přesvědčeni, že 
toto je správná cesta.  

www.socialnibydleni.mpsv.cz

X
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Existuje nějaký příklad ze 
zahraničí nebo z ČR, který Vás 
inspiruje?

V rámci podzimní školy Housing First
ve Slavonicích, ještě před zahájením 
projektu v Ústí nad Labem, jsem 
poznala lektory a manažery Valerii 
a Martina z Hvo-Querido
z Amsterodamu. Několik měsíců na 
to jsem byla na školení v Holandsku 
a požádala o jednodenní stáž přímo v 
místě realizace. A to mě zasáhlo, jak 
přístup samotných klíčových 
pracovnic, tak vlastní místo, které 
plně odpovídalo mým představám 
o efektivním, důstojném a respektu 
plném přístupu. Místo jsem nafotila, 
ihned na místě udělala detailní 
poznámky a záznam využila při 
nástupech klíčových pracovníků 
a při obměnách v manažerském 
týmu ústeckého Housing First. 

Jaké jsou problémy v místě 
realizace vztahující se 
k sociálnímu bydlení obecně nebo 
konkrétně k přístupu Housing
First?

Nejzásadnější komplikací při realizaci 
projektu je absence městských bytů 
v Ústí nad Labem, a proto veškeré 
nájemní bydlení pro naše klienty

Proč jste vstoupili do výzvy č. 108 
Housing First?

Oslovila nás projektová manažerka, 
která v uplynulých letech 
zpracovávala pro Dobrovolnické 
centrum projekty EU. V tu dobu též 
působila v rámci manažerského týmu 
komunitního plánování statutárního 
města Ústí nad Labem a iniciovala 
oslovování organizací s cílem najít 
realizátora Housing First pro krajské 
město. Zároveň přišla 
s přesvědčením, že bychom to „měli 
umět zvládnout“ a taky by nás to 
mohlo bavit – a to se neodmítá.

Rozhodující pro nás byla povinná 
konzultace záměru na MPSV, kde byl 
náš mentální přístup k metodě 
akceptován a mohli jsme tak záměr 
rozvinout. Projekt nám pomohla 
vypracovat externí agentura. 
V prvním kole byl ale projekt ze 
strany MPSV vyhodnocen jako 
rizikový, avšak dnes, zpětně, 
oceňujeme zkušený přístup 
a doporučení. Na základě toho jsme 
snížili indikátory a nyní, kdy jsme 
uprostřed realizace, máme i tak 
co dělat, abychom s našimi 
kompetencemi v týmu vše úspěšně 
zvládli v rámci maximální možné 
kvality.
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neziskové organizace. Uchazeče 
o vstup do projektu vybírá 
koordinátorka projektu, poté hlasuje 
sedmičlenná komise složená 
z manažerského týmu 
Dobrovolnického centra a Housing
First. Díky pandemickým opatřením 
hlasujeme takřka po celou dobu 
on-line a nemůžeme si to vynachválit. 
Ušetřilo nám to spoustu času.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné 
době dosáhnout?

Rozhodně zabydlet všechny byty 
a pokračovat v podpoře klientů 
v nájemních bytech. Cílem je také 
udržet stávající zabydlené klienty 
a připravit je na období „po projektu“ 
tak, aby dokázali žít ideálně bez 
podpory nebo jen s minimální 
podporou nějaké soc. služby. Dalším 
naším cílem je pokusit se najít větší 
byty pro vícečetné rodiny. Rádi 
bychom našli spolehlivého partnera 
– „dodavatele“ vhodných bytů (např. 
pro vícečetné rodiny nebo 
nízkopříjmové klienty), které budou 
splňovat podmínky důstojného 
bydlení.

hledáme na soukromém trhu. Máme 
navázanou úzkou spolupráci se 
společností CPI BYTY, a. s., která 
klientům zprostředkovává byty. Tak 
jako všude po republice je i zde 
poptávka větší než nabídka. Další 
komplikací je to, že zmíněná 
společnost vlastní v Ústí nad Labem 
převážně menší byty. Musíme tedy 
hledat byty i na vlastní pěst, tak 
abychom dokázali uspokojit širší část 
naší klientely. S tím nám pomáhá 
naše sociálně realitní makléřka. 

Jaká je Vaše metoda výběru 
klientů do projektu a proč jste se 
pro tuto metodu rozhodli?

Před realizací projektu jsme 
uspořádali velké mapování v terénu 
ve spolupráci s místními 
neziskovkami. Bylo to rychlé řešení 
pro sběr většího množství dat. 
Vytvořili jsme jednoduchou databázi, 
kde si vedeme všechny zmapované 
uchazeče o spolupráci.        
Mapujeme průběžně, nicméně klienti 
si nás už často nacházejí sami nebo s 
námi komunikují přes jiné instituce či

X
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BROŽURA –
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ČR

Projekt Podpora sociálního bydlení v nejbližších dnech vydá
brožuru Sociální bydlení v ČR určenou obcím, které mají zájem
zvýšit dostupnost bydlení pro své občany.

Materiál poskytuje základní informace týkající se problematiky
sociálního bydlení a souvisejících témat, vysvětluje, jaké jsou
přínosy sociálního bydlení pro celou obec, jak ho efektivně
realizovat a z jakých zdrojů získat finance. Velkým přínosem
brožury je popis dobré praxe získané od obcí, které se ve
spolupráci s MPSV úspěšně zapojily do realizace pilotních
projektů sociálního bydlení. Brožura nabízí stručný přehled
tématu, avšak je doplněná o mnoho užitečných odkazů na další
informace.

Brožuru „Sociální bydlení v ČR“ najdete v nejbližší době na
stránkách projektu zde.
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Webináře můžete sledovat na našem 
YouTube kanálu.

Dosud jsme pro Vás společně s Platformou pro sociální 
bydlení připravili webináře na tato témata:

• Case management v HF

• Dávky na bydlení I

• Dávky na bydlení II

• Dokumenty a individuální plánování 
v HF

• Domácí násilí

• Duální diagnózy

• Evaluace - A (klienti v SB)

• Evaluace - C (systémy SB v obcích)

• Exekuce a chudoba

• HF a podpora lidí s duševním 
onemocněním

• Hranice práce a prevence vyhoření

• Jak ušetřit s klientem?

• Kontraktování s klientem

• Krizová intervence v HF

• Krizové fondy

• Motivační rozhovory

• Nábytkové banky

• Nástroje podporovaného 
rozhodování, jejich využití jako 
alternativ k omezení svéprávnosti

• Otevřený dialog – intervize

• Otevřený dialog – teorie a praxe

• Párování sociálních pracovníků a 
klientů

• Péče o tým (vedení porad, atd.)

• Peer práce v sociálních službách

• Podpora mladých lidí opouštějících 
náhradní péči

• Podpora za časů COVID

• Práce s lidmi se závislostí na 
alkoholu

• Práce s lidmi, kteří užívají 
psychoaktivní látky

• Práce s osamělostí

• Práce se zadluženým klientem 
napříč sociálními službami

• Principy HF + jak principy dodržovat 
při COVID

• Protikrizové plánování

• Případové, interaktivní případové 
a rodinné konference

• Sousedské vztahy

• Spolupráce se soukromými majiteli 
bytů

• Trojdohoda mezi klientem, službou 
a majitelem bytu

• Zabydlování rodin

• Zabydlování za časů COVID

• Závislost klienta na sociálních 
službách

https://www.youtube.com/channel/UCtFfiN-gIyTTX1igB0DbZ2g
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Kontaktní centrum sociálního bydlení:

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376128 01 Praha 2

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