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ÚVODNÍ SLOVO
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Šárka Müllerová

vedoucí oddělení projektů sociálního začleňování

oblastech života cílové skupině, tedy  
účastníkům programu Housing First, 
a zároveň podpořilo myšlenku 
plánovat další výzvy v oblasti 
sociálního bydlení. Věcná metodická 
podpora realizátorům je poskytována 
prostřednictvím pracovníků 
systémového projektu Podpora 
sociální bydlení MPSV, což samotní 
realizátoři v této výzvě velmi oceňují. 

Pro nové programové období 2021 až 
2027 Operačního programu 
Zaměstnanost plus bylo důležité se 
nadále ve větší míře věnovat podpoře 
v oblasti bydlení. Proto je nová 
soutěžní výzva jednou z prvních 
vyhlašovaných výzev (30. 6. 2022), 
aby umožnila návaznost na dosud 
běžící projekty. Zároveň je potřeba 
zmínit, že výzva má dostatečně široké 
nastavení, aby bylo možné 
obsáhnout širší cílovou skupinu, 
využít různé nástroje na podporu
a udržení si bydlení
a zejména využít praktické zkušenosti 
z předešlých projektů i těm 
žadatelům, kteří tuto problematiku 
projektově zatím neřešili.

Nová výzva zajišťuje podporu 
sociálního začleňování osob v bytové 
nouzi a bytovou nouzí ohrožených. 
Jedná se zejména o zabydlování 
do bytů s podporou sociální práce 
a o integrované řešení bytové nouze 
včetně systémového ukotvení. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

sociální bydlení je velmi aktuálním 
tématem dnešní doby. Tato 
problematika Vám určitě není 
neznámá, přesto si dovoluji v úvodu 
tohoto čísla Zpravodaje sociálního 
bydlení přidat pár slov na téma 
podpory sociálního bydlení 
v Operačním programu 
Zaměstnanost a v následném 
Operačním programu Zaměstnanost 
plus.

Projekty na podporu přímé práce 
s cílovou skupinou v oblasti bydlení 
byly v programovém období 2014 
až 2020 Operačního programu 
Zaměstnanost podporovány 
v různých soutěžních výzvách 
určených pro oblast podpory 
sociálního začleňování v prioritní ose 
2. Mezi příjemce se zařadily jak obce, 
tak i nestátní neziskové organizace. 
Důležitá součást všech projektů ale 
spočívala ve vzájemné spolupráci 
a síťování v území, protože bez 
tohoto kroku nelze úspěšně 
dokončit celý proces zabydlování.

Významnou byla soutěžní výzva 
Podpora programu Housing First
(Bydlení především) č.03_19_108, 
se kterou máte mnozí z Vás dobré 
zkušenosti. Toto pilotní šíření 
konceptu Housing First/Bydlení 
především umožnilo nastartování 
celého komplexu změn v dalších

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni?inheritRedirect=false&fbclid=IwAR2jmRr8UNWfINYvNwnT7RLOdJ_SZL3SlA2CNYsny7GokJFJEsoC3Ikkjgc
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Úvodní slovo

Výzva nezapomíná ani na specifické 
cílové skupiny, které potřebují pomoc 
při realizaci přechodu do bydlení při 
odchodech z institucí. Jako doplňující 
prvky pro řádnou realizaci mohou 
sloužit i nástroje pro podporu 
sousedského soužití, prevence
a řešení diskriminace v oblasti 
bydlení nebo facilitace vzájemné 
podpory, svépomoci a dalších 
participativních forem podpory
v bydlení.

K úspěšnému zabydlení a udržení si 
bydlení vede dlouhá a náročná cesta, 
která by bez Vás, realizátorů, byla 
pro podporované osoby mnohdy 
nedosažitelná. Vykonáváte velmi 
záslužnou a důležitou práci, která 
se bez finanční podpory nedá řešit. 
Doufám, že nová výzva umožní 
podpořit další potřebné osoby a Vám 
realizátorům pomůže nastavit nové 
nástroje a postupy. 

Držím všem palce, ať se Vám daří 
zdárně realizovat podporu v oblasti 
bydlení.

X

Veškeré aktivity budou zohledňovat 
potřebu udržitelnosti po konci 
projektu s důrazem na oblast 
financování podpůrných nástrojů, 
zajištění bytového fondu 
a ukotvení postupů a principů. 
Samotná výzva má více aktivit, ale 
největší důraz je kladen na aktivitu 
Podpora zabydlování a podpora
v bydlení, která bude povinná pro 
všechny realizátory.

Dalšími nástroji, umožňujícími 
poskládat nejvhodnější postupy 
pro řešení dle aktuální situace 
v jednotlivých obcích, jsou aktivity: 
Kontaktní místo pro bydlení, Sociální 
realitní agentura/garantované 
bydlení, Posílení prevence ztráty 
bydlení nebo Podpora 
multidisciplinárních týmů. Obce se 
budou moci zaměřit v jedné z aktivit 
na plánování a koordinaci lokálně 
zaváděného systému sociálního 
bydlení, nastavení strategických 
postupů a sjednocení svých přístupů.

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni?inheritRedirect=false&fbclid=IwAR2jmRr8UNWfINYvNwnT7RLOdJ_SZL3SlA2CNYsny7GokJFJEsoC3Ikkjgc
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CO VÁS ČEKÁ V AKTUÁLNÍM 
ZPRAVODAJI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ?
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V aktuálním čísle zpravodaje pokračujeme v seriálu rozhovorů s obcemi, které ve 
spolupráci s naším projektem Podpora sociálního bydlení zaváděly systém 
sociálního bydlení v ČR. Ptáme se jich, jak se jim po ukončení pilotních projektů 
daří, jak pokračují, co si chválí a co by naopak změnily. Tentokrát na naše dotazy 
odpověděl pan Šulák z obce Veselíčko a paní Vodičková z Plzně.

Připravili jsme pro Vás také článek z prostředí dobré praxe, konkrétně na téma 
Potravinová a materiální pomoc pro osoby v bytové nouzi, který vyšel také
v časopisu Nový prostor. Dále pak report z projektové konference Housing First
a budoucnost sociálního bydlení v ČR a workshopu k patologickému hromadění. 
Nechybí ani shrnutí dat za tři roky fungování projektů Housing First a mnoho
dalších užitečných informací.

Novinky z oblasti sociálního bydlení

Jsme moc rádi, že pro Vás máme pozitivní zprávy. Tou první je vyhlášení nové 
soutěžní výzvy na bydlení v OPZ+ (30. 6. 2022), o níž informuje v úvodníku paní 
Müllerová. Na přípravě jsme se s kolegy z řídícího orgánu ESF aktivně podíleli
v posledním roce a to ve spolupráci s experty z Platformy pro sociální bydlení
a Agentury pro sociální začleňování. 

Své vize s námi můžete diskutovat ještě před tím, než zašlete svůj projekt 
na povinné konzultace. Neváhejte se obrátit na naše Kontaktní centrum 
socialni.bydleni@mpsv.cz

Pevně věříme, že se i nám podaří uspět s novým systémovým projektem, 
který velmi intenzivně připravujeme. Díky němu bychom rádi plynule poskytovali 
podporu obcím, které se zapojí do soutěžní výzvy, ale samozřejmě 
i dál pokračovali v šíření informací, dobré praxe a dalších poznatků mezi všechny 
zájemce o téma sociálního bydlení.

Byť projekty realizátorů Housing First ve výzvě č. 108 postupně končí, většina
z nich chce v započaté práci pokračovat, což nás přesvědčuje (spolu 
s výsledky evaluací), že přístup funguje i v ČR. Další pozitivní zprávou jsou 
posuny v přípravě zákona o podpoře v bydlení. Jistě jste i z médií zaregistrovali 
to, že se jak pan ministr Bartoš, tak pan ministr Jurečka usnesli na společné 
přípravě tohoto zákona oběma ministerstvy a ustanovili pracovní skupinu k jeho 
přípravě. Naše oddělení se na něm aktivně podílí. Oba politici se shodli 
na kulatém stole iniciativy Za bydlení v senátu i na tom, že chtějí tento zákon co 
nejdříve přinést na vládu. Sice co nejdříve, ale až po širokých diskusích se všemi 
relevantními aktéry z řad zástupců obcí, sociálních služeb, pronajímatelů 
a samozřejmě státní správy, krajů a dalších.

Ještě dříve by ale lidem měly pomoci změny v dávkové politice podpory 
v bydlení. Novela zákona o státní sociální podpoře přináší kromě zjednodušení 
administrace příspěvku na bydlení i rozšíření výčtu možných situací, kdy lze 
žádat o mimořádnou okamžitou pomoc a také flexibilnější čerpání rodičovského 
příspěvku. Zjednodušený formulář, on-line podání z domova, poskytování 
na dobu neurčitou a řada dalších kroků zpřístupní pomoc potřebným. Více 
informací zde.

>>>

https://novyprostor.cz/
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-bydleni?inheritRedirect=false&fbclid=IwAR2jmRr8UNWfINYvNwnT7RLOdJ_SZL3SlA2CNYsny7GokJFJEsoC3Ikkjgc
mailto:socialni.bydleni@mpsv.cz
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_statni_socialni_podpora_240622.pdf/034ad018-07ce-196e-e2c2-5161116a2305
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Co vás čeká v aktuálním zpravodaji sociálního bydlení?

Nezapomeňte sledovat také naši facebookovou stránku Sociální bydlení v ČR 
a web www.socialnibydleni.mpsv.cz, kde pravidelně přibývají příklady dobré 
praxe z oblasti sociálního bydlení a Housing First a mnoho dalších užitečných 
informací.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme příjemné čtení i pohodové léto!

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/z-evropskych-penez-pujde-krajum-6-6-miliardy-korun-na-zajisteni-dostupnosti-socialnich-sluzeb?fbclid=IwAR14vfz0BHpw4GLYtzQW4WKrXPkdqsa4lxK9fG9CwHcJntIxaHn76B5wcfc
https://www.facebook.com/socialnibydlenivcr
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/


PROBĚHLÉ 
UDÁLOSTI
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V PRAZE SE USKUTEČNILA 
KONFERENCE K TÉMATU HOUSING 
FIRST A SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V ČR
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řešení či předcházení bytové nouzi. 

Celý záznam úvodních proslovů je 

k dispozici zde.

Ondřej Vrba, evaluátor z MPSV, 

následně představil první výsledky 

z dotazníkového šetření 

podpořených domácností, jehož 

cílem je zachytit vývoj, jak zabydlení 

pomáhá zlepšovat různé oblasti 

života (zdraví, zaměstnání, komunitní 

začlenění, zlepšení situace dětí 

apod.). Potvrdil pozitivní dopady 

Housing First – více zde. Dále vznikly 

dvě případové studie ( Jihlava, 

Romodrom), které sledovaly realizaci

Ve dnech 23. – 24. května se v Praze v prostorách Akademie veřejného 
investování (MMR) uskutečnila konference „Housing First a budoucnost 
sociálního bydlení v ČR“, kterou realizoval projekt MPSV Podpora 
sociálního bydlení a Platforma pro sociální bydlení. První den byly 
představeny první výsledky a zkušenosti projektů Housing First
realizovaných v rámci výzvy č. 108 Operačního programu Zaměstnanost, 
druhý den byl věnovaný především představení nové výzvy k sociálnímu 
bydlení v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a sdílení 
zkušeností s řešením bytové nouze u mladých osob v Kanadě.

Konference byla zahájena úvodními 

slovy Zdislavy Odstrčilové, 

náměstkyně pro řízení sekce rodinné 

politiky a sociálních služeb 

Ministerstva práce a sociálních věcí 

(MPSV), a Ivana Bartoše, ministra 

pro místní rozvoj (MMR). Zaznělo zde, 

že krizi v bydlení dnes zažívá mnoho 

lidí a je třeba ji řešit systémově. MPSV 

a MMR společně pracují 

na tezích zákona o sociálním 

a dostupném bydlení, připravují se 

dotační výzvy, mnohé obce a nestátní 

neziskové organizace již pilotovaly 

či pilotují různé přístupy a nástroje

https://www.youtube.com/watch?v=uaF9V7_hH1U&list=PLLR_fY9tOe9FnkSda2zZG3B_JV0FyT409&index=1
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Konference_22/Prezentace/10_00_Evaluace_108_OPZ.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/Pripadovky_HF22/PS_HF_Jihlava.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/Pripadovky_HF22/PS_HF_Romodrom_nov.pdf
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V Praze se uskutečnila konference k tématu Housing First 
a sociálního bydlení v ČR

www.socialnibydleni.mpsv.cz

projektu. Kromě toho se uskutečnil 
výzkum založený na kvalitativních 
rozhovorech s klienty projektů 
Housing First, které mapovaly 
přínosy zabydlení pro děti i dospělé, 
stabilitu, vliv na rodinné vztahy 
či zdraví. Pracuje se také na analýze 
využití vybraných zdravotnických 
služeb a čerpání finanční podpory 
bydlení, která mapuje situaci 
12 měsíců před nastěhováním 
do sociálního bytu a situaci 12 
měsíců po nastěhování.

Adam Fialík a Petr Schovánek

z Platformy pro sociální bydlení (PSB) 

se ve svém příspěvku věnovali 

faktorům úspěšnosti programů 

Housing First. Za hlavní ukazatele 

úspěšnosti považují udržení 

v bydlení/programu a udržitelnost 

programu, dalšími ukazateli bylo 

zlepšení kvality života klientů, nízké 

dluhy na nájemném, spokojenost 

klienta s bydlením a návrat dětí do 

domácnosti. Jako faktory ovlivňující 

úspěšnost vyhodnotili funkční síť 

podpory, začleňování do komunity, 

volné finanční zdroje na přímou 

podporu klientů a druhé a další 

stěhování. Více informací naleznete 

zde.

Další blok se věnoval tématu 

Udržitelnosti projektů 

a dlouhodobému fungování 

Housing First v ČR. Dle Ondřeje 

Skály (PSB), experta na udržitelnost, 

je více otázek než odpovědí. 

Současné projekty mají omezenou 

dobu realizace, je nutné udržet 

multidisciplinární týmy, které 

podpoří klienty v procesu zotavování. 

Zároveň je nezbytné vytvořit vhodné 

podmínky pro legislativní ukotvení, 

aby budoucí projekty v nové výzvě 

k soc. bydlení neskončily s koncem 

programového období. Daniel 

Škarka sdílel z pozice radního 

zkušenosti s udržením projektu 

Housing First v Jihlavě 

prostřednictvím získání financí 

od Kraje Vysočina pro pracovnice 

Oblastní charity Jihlava, které 

poskytují podporu v bydlení 

zabydleným domácnostem. Město 

se zavázalo nadále poskytovat 

12 sociálních bytů a udržet pozici 

koordinátorky projektu, která mimo 

jiné zajišťuje vzájemnou komunikaci 

mezi zapojenými aktéry z Magistrátu 

města Jihlava, Oblastní charity Jihlava 

a dalších. Zmínil zde také politický 

kontext, který dle jeho názoru proces 

trochu komplikoval.

>>>

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Oven_pnos_projekt_Housing_First_pro_zabydlen_osoby__kvalitativn_eten.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Konference_22/Prezentace/10_00_Schovnek_Fialk_Faktory.pdf
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Karolína Vodičková (Plzeň) sdělila, 
že se nacházeli v komfortnější pozici. 
Po pilotování sociálního bydlení, 
kterému se plně věnovalo
pět pracovníků, měli dostatek 
politické podpory a pracovníci mohli 
zůstat. Postupem času vznikl odbor 
dostupného bydlení a soc. 
začleňování. Město dlouhodobě řeší 
komunitní témata, došlo k propojení 
sociální a bytové politiky, vznikla 
koncepce a celkově začalo docházet 
k transformaci bytové politiky města. 
V současné době staví a rekonstruují 
byty a revitalizují sociálně vyloučené 
lokality. Do projektu Housing First
se zapojili jako partneři neziskové 
organizace Ledovec, jejíž cílovou 
skupinou jsou osoby s duševním 
onemocněním. Je důležité síťování, 
vzájemná podpora, nezatajovat 
informace a sdílet i příběhy se 
špatným koncem. Josef Zdražil
(Otrokovice) sdílel zkušenosti města, 
kterému se již pět let daří snižovat 
počet lidí v bytové nouzi (z původních 
45 na 15 osob) a zavést systém 
sociálního bydlení. V procesu 
rozlišuje, co chtějí, co mohou a co 
umí. Je zásadní udržet získané 
zkušenosti, což se díky stabilnímu 
týmu projektů k soc. bydlení 
a k Housing First daří. Všichni 
vystupující akcentovali, že pro 
systémové a udržitelné fungování 
je nezbytný zákon k sociálnímu
a dostupnému bydlení.

Další panel se věnoval Budování 

sousedských vztahů a řešení 

stížností. Daniel Vališ z Magistrátu 

hlavního města Prahy (MHMP) 

a Josefína Schneiderová (Armáda 

spásy) představili schéma řešení, 

šetření a opatření MHMP. Rozlišují 

tři stupně procesu: upozornění, 

výzvu a důraznou výzvu před 

zasláním výpovědi. Jako účinné 

vnímají osobní jednání s nájemníkem 

za účasti ředitele odboru bytového 

fondu MHMP. Pokud dochází 

k opakovaným neodůvodněným 

stížnostem, nabídne se nájemníkovi 

jiný byt. Klára Náplavová (bytová 

ombudsmanka, Brno) popsala 

systém řešení stížností v jejich městě. 

Zdůraznila, že je potřeba věnovat 

pozornost pocitům stěžovatelů, při 

komunikaci s nimi je vhodné nebýt 

povýšený, vyslechnout je 

a poděkovat, vysvětlit proces řešení 

apod. Zkušenost z Plzně 

zprostředkovala Karolína Vodičková. 

Zde mají popis prevence ztráty 

bydlení sepsaný v instrukci. Udělali 

také průzkum, jak podle obyvatel 

vypadá ideální soused. Důležité je 

nájemcům popisovat, co znamená 

být dobrým sousedem (zdravit, 

zodpovědnost za své mj. návštěvy, 

noční klid apod.). Eva Nedomová 

(Romodrom) sdělila, 

>>>
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že pracují na prevenci stížností již 
před nastěhováním tím, že projdou 
s klientem nájemní smlouvu 
a domovní řád, doporučují klientovi 
se seznámit se sousedy a předem 
se omluvit za hluk či nepořádek při 
stěhování. Vzniklé spory se řeší v bytě 
u kávy a bábovky, setkání mediuje
metodička. Řeší i stížnosti 
ze strany jejich klientů. Je třeba 
dávat najevo, že je standardním 
nájemníkem, který má svá práva 
a povinnosti.

Zkušenosti obcí

V panelu věnovanému Zavádění 

sociálního bydlení v obcích byly 

sdíleny zkušenosti z měst různých 

velikostí a typů. Zaznělo, že 

zásluhové nastavení není efektivní, 

mnohá města měla z důvodu vysoce 

nastaveného prahu pro vstup do 

bytu prázdné sociální byty. Rovněž 

byla shodná zkušenost s tím, že 

zpočátku bylo těžké nastavit efektivní 

komunikaci uvnitř úřadu i mimo něj, 

tzn. sociální a bytový odbor, Úřad 

práce ČR, poskytovatelé sociálních 

služeb z řad nestátních neziskových 

organizací atd. Daniel Škarka

( Jihlava) sdělil, že u nich změnu 

umožnily výsledky komunálních 

voleb. Pro úředníky bylo

mnohdy nelehké přijmout, že je 

v tomto nyní politické zadání, 

nicméně se postupně daří dělat 

systémové změny v nastavení bytové 

politiky města. Výzvou byla, 

s ohledem na předešlé negativní 

zkušenosti s médii z Brna, tvorba 

pozitivního obrazu sociálního 

bydlení. Adam Zábranský (MHMP) 

popsal pražské zkušenosti. Nebyli 

zde sociální pracovníci, kteří by 

poskytovali podporu v bydlení, 

a proto vznikla tzv. doplňková síť. 

V rámci komplexního řešení bytové 

politiky vznikají v Praze kontaktní 

místa pro bydlení a sociální realitní 

agentura, účinným nástrojem 

prevence ztráty bydlení je i finanční 

pomoc v těžkých situacích 

prostřednictvím spolupráce 

s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy 

Havlové (VDV). V Ostravě, dle slov 

Zdeňka Živčáka, kladou důraz na 

dlouhodobost, v současné době 

připravují již třetí projekt k podpoře 

sociálního bydlení. Agendu mají 

provázanou se strategickými 

dokumenty. Poskytují městské byty 

a byty od soukromého vlastníka 

Heimstaden, s. r. o. Pro soukromé 

majitele používají jako záruku 

notářské doložky, ale upouští

9www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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od nich. Jan Šplíchal z Ministerstva 

vnitra ČR upozornil, že Nejvyšší 

soud v roce 2020 rozhodl o tom, 

že notářský zápis není exekučním 

titulem. Vystěhování na jeho základě 

je tak protiprávním jednáním. 

Michaela Baslerová z Písku popsala 

úspěchy jejich projektu, v němž 

se podařilo během jednoho roku 

přestěhovat domácnosti ze sociálně 

vyloučené lokality a stabilizovat jejich 

situaci prostřednictvím případové 

individuální práce. Dosavadní 

zkušenosti je vedou k úvaze o zrušení 

bytové komise. Jejich kontaktní místo 

pro bydlení neplní jen poradenskou 

funkci, mají zde sociálního 

pracovníka i pracovníka domovní 

a bytové správy, který má přehled 

o dluzích.

Spolupráce

V panelu věnovaném Spolupráci 

s dalšími aktéry a vytváření sítí 

podpory klientů vystoupil mj. 

Martin Chochola z Centra bydlení 

Liberec. Popsal spolupráci jak v rámci 

úřadu, tak v rámci širší sítě aktérů. 

Jako zásadní vnímá výměnu 

aktuálních informací a jejich 

ověřování a identifikaci potřeb a rizik 

u klientů. Filip Marek (Boétheia) 

sdělil, že se díky „nasíťování“ klientů 

na další služby podařilo stabilizovat 

různé životní oblasti, zejména zdraví, 

dluhy a celkově hospodaření, 

částečně i společenskou integraci. 

Daniela Brůnová a David 

Starzyczný (PORTAVITA) doporučují 

setkávat se s představiteli měst 

a prezentovat pravidelně výstupy své 

práce. Projekt jim umožnil získat pro 

klienty podporu expertů, kterých je 

v lokalitě nedostatek a pomohl jim 

zprostředkovat pro klienty dosud 

vzdálené služby, jako např. kadeřník.

Zkušenosti s Hledáním bytů pro 

sociální bydlení na soukromém 

trhu sdíleli Matěj Turek (Fond 

dostupného bydlení, FDB), Daniela 

Zelenková (DZ Nemovitosti) a Jana 

Volná (Nová možnost). Matěj Turek

sdělil, že ve FDB pomáhají 

prostřednictvím půjček a darů 

získávat dostupné bydlení pro lidi 

v nouzi v různých městech včetně 

Prahy. Snaží se motivovat ostatní a 

šířit know-how, jsou schopni 

poskytnout základní servis pro lidi, 

kteří by chtěli zřídit FDB. Je podle něj 

vidět, že není nedostatek vlastníků 

bytů, kteří by byli ochotní pronajmout 

byt. Daniela Zelenková, která je 

realitní makléřkou v Českých 

Budějovicích, popsala svoji 

spolupráci s projektem Housing First. 

Za silný nástroj považuje sociální sítě, 

kde sdílí své video. Vyplácí se jí cílit 

na citovou stránku, je potřeba 

aktivně hledat, nejen čekat. Její rolí je 

zajistit byt, garanci poskytuje město. 

Jana Volná při své práci uplatňuje 

klientský přístup na obě strany, 

přičemž v rámci projektu Housing

First důsledně oddělují roli toho, kdo 

pečuje o klienty, a toho, kdo pečuje 

o vlastníky bytů. Osvědčuje se jim mít 

domovníka a pracovníka, který vybírá 

nájmy a vkládá je na účet za klienty.

Budoucnost SB

Druhý den konference zahájila 

úvodní slova zástupkyň pořadatelů 

konference. Barbora Bírová (PSB) 

a Jana Řeháková Fučíková (MPSV) 

navzájem poděkovaly za dobrou 

spolupráci, dále zde zazněla 

poděkování realizátorům projektů 

Housing First a sociálním 

pracovníkům poskytujícím podporu 

v sociálním bydlení. Poté Libor 

Prudký (Univerzita Karlova) krátce

>>>www.socialnibydleni.mpsv.cz

http://www.danielazelenkova.cz/daniela-zelenkova-housing-first.html
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představil projekt, který se mimo 

jiné věnuje návratu lidí bez domova 

do bydlení. Výstupem byla 

i konsensuální konference, jejíž 

shrnutí je zde. U všech řečníků 

panovala shoda v tom, že je 

nezbytná mezirezortní spolupráce.

Zahraniční experti

Poté vystoupili kanadští experti 

na problematiku řešení bytové 

nouze mladých lidí, Melanie 

Redman a Stephan Gaetz. 

Podstatou práce je podle nich 

prevence, spolupráce s poskytovateli 

služeb, a také se snaží ovlivnit i vládu.

Klienty jsou osoby ve věku 13-24 let, 

kteří často spí venku nebo 

u kamarádů. Bezdomovectví mladých 

je těžké zachytit, jsou mnohdy 

neviditelní. Často trpí duševním 

onemocněním, jsou oběťmi trestných 

činů. Tyto negativní zkušenosti poté 

vedou k traumatu. Důležitá je 

přirozená podpora, neboť sociální 

péče jednou skončí, ale rodina tu 

bude pořád. Doporučují poskytovat 

podporu v místě, kde žijí, neboť tam 

se nachází lidé, kteří jsou pro ně 

důležití. Zásadní je včasná intervence 

v rodině i ve škole, doporučují 

proškolit v pomoci těmto osobám 

pedagogy, zdravotní personál a další. 

Stephan Gaetz vytvořil manuál 

k Housing First pro mladé (pozn.: 

projekt Podpora sociálního bydlení 

zajistil jeho překlad, bude k dispozici 

do konce roku 2022), který je adaptací 

Housing First pro dospělé. Manuál je 

založen na pěti hlavních principech, 

kam patří právo na bydlení bez 

podmínek, možnost volby svého 

směřování, podpora zdravého vývoje, 

individuální podpora tak dlouho, 

jak je potřeba a sociální inkluze. 

Upozorňuje na to, že se potřeby mění 

vzhledem

s přibývajícím věkem, přičemž 

základem je vždy láska a pocit 

bezpečí. Je dobré jim být podporou 

při určování svých cílů, nesoudit je 

za chyby, podporovat je v získávání 

dovedností a vysvětlovat jim, jak 

fungují systémy, které třeba dosud 

neměli možnost poznat. Je potřeba 

udržet nízký počet klientů (7-10) na 

jednoho sociálního pracovníka, aby 

bylo možné pracovat s klienty 

intenzivně, dle jejich potřeb. Důležité 

jsou evaluace, výsledky jsou 

měřitelné a je dobré je sdílet. 

Vystupující také poskytli mnoho tipů 

na dokumenty či vzdělávací 

programy, vše se můžete dočíst 

v prezentaci.

Výzva na sociální bydlení v OPZ+

Další panely v sálu A byly věnované 

bližšímu představení Výzvy 

k podpoře sociálního bydlení

v OPZ+. Ve svém příspěvku ji shrnula 

Helena Petroková, ředitelka odboru 

realizace programů ESF – sociální 

začleňování, MPSV (záznam je 

k dispozici zde, prezentace zde). 

Výzva bude průběžná a bude 

vyhlášena 30. června 2022. 

Maximální doba realizace projektu je 

36 měsíců, finanční limit na projekt je 

1–25 mil. Kč. Předpokládá se alokace 

přibližně 500 mil. Kč a opakování 

výzvy. Žádat mohou všechny obce, 

nestátní neziskové organizace, 

organizace zřízené 

krajem/obcí/městskou části, 

dobrovolné svazky obcí 

a poskytovatelé sociálních služeb. Je 

nutné prokázat adekvátní zkušenosti 

a popsat spolupráci a komunikaci 

s obcí, kde bude projekt realizován. 

Před podáním žádosti je povinná 

konzultace. Jedná se o neinvestiční

>>>

https://ceses.cuni.cz/CESES-474-version1-e_kniha_final.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Konference_22/Prezentace/9_30_Canada_Prague_HF4Y.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4Ds6oIb6a1A
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Konference_22/Prezentace/11_30_Petrokov_Prezentace_bydlen_vzva_OPZ.pdf
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dotaci, kde bude spolufinancování 

ze strany příjemce. Počítá se

s 40% paušální sazbou namísto dříve 

používaných nepřímých nákladů. 

Cílovou skupinou jsou jednotlivci

či rodiny, kteří jsou ohroženi či se 

přímo nachází v bytové nouzi.

Hlavním cílem je získání

standardního, nesegregovaného

a nekoncentrovaného bydlení a jeho 

dlouhodobé udržení, v čemž je budou 

podporovat sociální pracovníci. Kromě 

hlavní povinné aktivity, zabydlení 

domácností a podpora v bydlení dle 

individuálních potřeb, si budou moct 

žadatelé zvolit tzv. doplňkové aktivity 

(aktivity B).

O doplňkových aktivitách, které mají 

sloužit k podpoře integrovaného 

řešení, blíže promluvili v dalším panelu 

Michal Ďorď (MPSV), Ondřej Skála

(PSB) a Martin Chochola (MMR). 

Jedná se o tyto aktivity:

B1. Kontaktní místo pro bydlení

B2. Sociálně realitní 

agentura/garantované bydlení

B3. Posílení prevence ztráty bydlení

B4. Podpora multidisciplinárních týmů 

při řešení bytové situace, case 

managementu, vytváření podpůrných 

sítí služeb

B5. Strategické a koordinační aktivity 

na území obce nebo širším území 

(aktivita pouze pro žadatele typu 

„obec“)

B6. Přechod do bydlení při odchodech 

z institucí

B7. Nástroje pro podporu 

sousedského soužití (domovník)

B8. Prevence a řešení diskriminace 

v oblasti bydlení

B9. Facilitace vzájemné podpory, 

svépomoci a dalších participativních 

forem podpory bydlení.

Představení jednotlivých aktivit si 

můžete poslechnout v záznamu nebo

přečíst v prezentaci z konference. 

V následujícím panelu byl věnovaný 

prostor otázkám k této výzvě, na něž 

odpovídali Šárka Müllerová

a Barbora Špicarová Stašková

z MPSV a Adam Fialík z PSB. 

Záznam je k dispozici zde.

V sále B pokračovalo sdílení 

dosavadních zkušeností v rámci 

sociálního bydlení a Housing First. 

K tématu Využívání paušálu, 

garančních a krizových fondů

promluvili Jan Snopek (PSB), Jan 

Mužík (Ledovec, Plzeň) a František 

Kaiseršot (Mezi proudy, České 

Budějovice). Jan Snopek představil 

fungování Fondu podpory bydlení 

VDV a Sociálního nadačního fondu hl. 

m. Prahy. Popsal účel, kdo může 

žádat o příspěvek, i podmínky 

a proces posouzení. Zmínil také 

nejčastější důvody podání žádosti, 

mezi něž patřily dopady opatření 

proti šíření Covid-19, komplikace 

při zajišťování dávek na bydlení, 

neplacení výživného či zhoršený 

zdravotní stav. Bližší informace 

naleznete v prezentaci zde. 

Neziskové organizace Mezi proudy 

a Ledovec jsou zapojené do projektů 

Housing First, kde je k dispozici tzv. 

paušál, který lze využít pro podporu 

klientů v jejich snaze udržet si 

bydlení. Mnozí realizátoři jej využívali 

právě pro tvorbu garančních či 

krizových fondů. František 

Kaiseršot popsal (prezentace zde), 

k čemu využili paušál (příprava bytů, 

pojištění, propagace, školení atd.) 

a jak nastavili krizový a garanční fond 

v českobudějovickém projektu 

Housing First. Garanční fond je zde 

zaměřen na soukromý trh jako tzv. 

zajištění „garantovaného bydlení“, 

krizový fond je zaměřen na podporu

>>>

https://www.youtube.com/watch?v=Jlhwj5hKGHA
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Konference_22/Prezentace/Vzva_OPZ_Doplkov_aktivity_24052022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3Txom34edzk
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Konference_22/Prezentace/Snopek22_Krizov_fond.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Konference_22/Prezentace/13_30_B_Kaiserot_prezentace_paul.pdf
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klientů při hrazení nákladů na 

bydlení. Jan Mužík sdělil, že při 

podpoře klientů kladou důraz na 

důstojnost. Dle jeho slov někdy stačí 

málo a pomůže to hodně. Většinu 

věcí se snaží řešit jinak než využitím 

paušálu, takže jim ještě zbývají 

finance.

Na závěr konference promluvily 

v sále B klientky projektů Housing

First z Brna, Jihlavy a Spolku 

PORTAVITA. Sdílely své zkušenosti 

s bytovou nouzí a zejména pak velký 

vděk za možnost získat standardní 

bydlení v rámci projektů Housing

First. Poděkování směřovala zejména 

k sociálním pracovnicím, které jim 

poskytují podporu ve všem, 

co potřebují (vyplňování formulářů 

a doprovod na ÚP ČR, hledání 

vhodného nábytku, prodloužení 

nájemní smlouvy apod.). Výzvou jsou, 

jako všude, sousedské stížnosti, 

například v Jihlavě pro řešení

komplikovaných situací využívají 

facilitovaná setkání. Některé 

z nájemnic popsaly své zkušenosti 

s diskriminací při hledání bydlení 

kvůli etnicitě či velkému počtu dětí. 

Bytová nouze má za důsledek také 

rozdělení rodiny a nevhodné 

podmínky pro zdravý vývoj dětí, což 

i podle slov nájemnic pomáhá řešit 

toto nově získané bydlení. Nejen 

v evaluačních dotaznících zaznělo, 

že právě tyto příběhy s dobrým 

koncem jsou důkazem, že toto 

všechno úsilí má smysl.

Těšíme se na další projekty Housing

First či Housing Led, které v rámci 

nové výzvy OPZ+ vzniknou. 

Děkujeme všem realizátorům 

projektů, řečníkům a také vám, kteří 

jste naší konferenci sledovali jak

on-line, tak přímo na místě. Všechny 

záznamy a prezentace jsou 

k dispozici zde.

X

http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novinky/457-konference-housing-first-a-budoucnost-socialniho-bydleni-v-cr-materialy-a-videozaznam
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PATOLOGICKÉ HROMADĚNÍ
VELKÉ TÉMA V ZAHRANIČÍ I V ČR

14>>>

mnohdy nechává pouze na sociálních 

službách, ale bylo by vhodné, aby 

se tím zabývala celá společnost. 

Je důležité porozumět tomu, proč 

daný člověk hromadí. 

Je potřeba si uvědomit, že eliminace 

patologického hromadění je 

dlouhodobý proces, v rámci kterého 

by měla mít daná osoba dostatek 

času vyrovnat se s problémy, které 

k potřebě hromadit vedly. Je dobré, 

aby kromě rodiny, přátel a sociálního 

pracovníka byl podporou 

i psychoterapeut.

Dle expertek z Velké Británie výzkum 

ukázal, že není efektivním 

přístupem rychlá úklidová akce, 

kdy se všechny věci odvezou naráz. 

Jedná se o zastaralý přístup, který 

již nedoporučují. S úklidem by se 

mělo postupovat pomalu, tedy jak 

dané osobě vyhovuje. Po radikálním 

rychlém úklidu totiž většinou dochází 

k opětovnému zaplnění prostoru 

věcmi, neboť jim můžou dodávat 

pocit jistoty. Výjimkou může být 

situace, kdy hrozí újma na zdraví.

Je zásadní myslet na bezpečí a s tím 

spojenou minimalizaci možných rizik. 

Patologické hromadění bylo v roce 

1992 uznáno Světovou zdravotnickou 

organizací jako duševní porucha, 

často se vyskytuje ve spojení 

s posttraumatickou stresovou 

poruchou, obsedantně-kompulzivní 

poruchou, ADHD či úzkostmi. 

Projevuje se kolem věku 40 let, 

ale zárodky mohou vznikat již 

v dospívání. Může také docházet 

k přenášení návyku hromadit 

z generace na generaci. Hromaděním 

se lidé snaží zaplnit prázdnotu, 

kterou pociťují např. po ztrátě blízké 

osoby. Hromadí se oblečení, noviny, 

knihy, vinylové desky, nářadí apod., 

ale také třeba zvířata.

Dle dosud získaných zkušeností často 

hromadí osoby žijící osaměle 

v domech, kde žijí celý život 

a kde žili i jejich předci. Vzhledem 

k samotářskému způsobu žití, 

respektive nezvaní si návštěv domů, 

se tento problém těžko odhaluje.

Dle britských expertek k tomu 

dojde většinou až 

v problematických situacích, kdy 

do bytu musí přijít nějaký odborník, 

např. lékař. Řešení tohoto stavu se

V dubnu letošního roku jsme v pražském Prostoru 39 uspořádali workshop 

k tématu patologického hromadění, což lze definovat jako nutkání osob 

získávat velké množství věcí a neschopnost se jich zbavovat. Workshop byl 

určen sociálním pracovníkům, kteří se při své práci mohou setkat či přímo 

setkávají s touto problematikou. Provedly je jím britské expertky na tuto 

problematiku, Jo Cooke a Jo Cavalot z Hoarding Disorders UK. K tématu 

vznikl v rámci našeho projektu také webinář a prezentace, které shrnují 

knihu Porozumět hromadění (Understanding Hoarding) od Jo Cooke. 

Během workshopu vznikl také rozhovor s oběma expertkami v pořadu 

Diagnóza F na Radiu Wave. Další informace k této problematice najdete na 

webu projektu Podpora sociálního bydlení zde.

https://hoardingdisordersuk.org/
https://www.youtube.com/watch?v=OzsqCa_Dwhw
https://drive.google.com/file/d/1VlJeyk_lXwEdr4vH4zirZWd8Fh58dxaF/view
https://hoardingdisordersuk.org/understanding-hoarding/
https://wave.rozhlas.cz/patologicke-hromadeni-veci-naplnuji-prazdnotu-narazovy-uklid-situaci-neresi-8734645
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2-uncategorised/451-patologicke-shromazdovani
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Je potřeba hlídat, aby nemohlo dojít 

ke zřícení nahromaděných věcí, aby 

v bytě byly únikové cesty, aby bylo 

možné otvírat a zavírat dveře, byl zde 

detektor kouře apod.

Patologické hromadění 

je důležitým tématem, které 

dosud nedostává příliš prostoru 

a pozornosti. Jsme proto rádi, že 

jsme mohli workshop zrealizovat. 

Jo Cooke a Jo Cavalot sdělily, že je 

ve Velké Británii k tématu 

patologického hromadění 

každoročně týden osvěty (letos byl 

od 16. května) a vyzvaly účastníky, 

aby se zapojili a šířili povědomí 

a řešení této problematiky. 

Ve Velké Británii jsou například 

už celkem rozšířené podpůrné 

skupiny. Snad se dočkáme 

nějakých podpůrných skupin 

i u nás. Mnoho užitečných odkazů 

i nástrojů řešení naleznete ve výše 

zmíněné prezentaci.

X

https://hoardingawarenessweek.org.uk/
https://hoardingdisordersuk.org/
https://hoardingawarenessweek.org.uk/
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Využití potravinové a materiální pomoci může podpořit osoby 
nejen v sociálním bydlení, ale obecně ty, kteří se nacházejí 
v bytové či finanční nouzi. Tito lidé se např. z důvodu 
dlouhodobě nízkého příjmu, zpoždění dávek na bydlení, 
akutní krizové situace nebo nenadálým zvýšením úhrad 
za energie mohou dostat do situací, kdy nemají dostatek 
financí na zajištění stravy přiměřené věku a zdravotnímu 
stavu či nezbytných hygienických potřeb pro sebe a členy 
své domácnosti. 

X

potraviny i materiální pomoc z již  
zmiňovaného evropského programu 
potravinové a materiální pomoci 
a od zemědělských výrobců, výrobců 
potravin, potravinových řetězců 
i maloobchodníků. Prostřednictvím 
pravidelných sbírek (na jaře 
a podzim) je také oslovována při 
získávání potravin veřejnost.
Potravinová banka přerozděluje 
partnerským organizacím, tedy 
odběratelům, zásoby, které jsou 
dále poskytovány lidem v nouzi. 
Lidé tak tedy získávají potravinovou 
a materiální pomoc přímo od 
organizací, které ji poskytují za 
předem nastavených podmínek.
Mezi velké a stabilní poskytovatele 
potravinové pomoci patří organizace 
Člověk v tísni, Charita ČR, Armáda 
spásy, Červený kříž, Diakonie, Naděje 
a další. Seznam patnácti 
potravinových bank a jejich 
partnerských organizací 
v jednotlivých regionech, ale i další 
užitečné informace naleznete 
na stránkách potravinových bank: 
www.potravinovebanky.cz

V roce 2014 byl zřízen Fond evropské 
pomoci nejchudším osobám. Čerpání 
prostředků na národní úrovni 
zajišťuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 
prostřednictvím Operačního 
programu potravinové a materiální 
pomoci. Tento program má tři 
specifické cíle. První se zaměřuje 
na snižování potravinové deprivace 
dětí prostřednictvím bezplatného 
školního stravování. Cílem je zajistit 
dětem ze sociálně a ekonomicky 
slabých rodin pravidelnou kvalitní 
stravu ve školních jídelnách 
mateřských a základních škol 
(a víceletých gymnáziích) 
a vypěstovat u nich zdravé stravovací 
návyky. Více o projektu Obědy 
pro děti naleznete na webových 
stránkách www.women-for-
women.cz/obedy-pro-deti-2/. Další 
dva specifické cíle se zaměřují 
na snižování potravinové a materiální 
deprivace domácností bez domova 
a dalších osob v sociální nouzi.
Významnou organizací v ČR 
je Potravinová banka, která získává

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>

http://www.potravinovebanky.cz/
http://www.women-for-women.cz/obedy-pro-deti-2/
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Níže představujeme rozhovor 
s Janou Zbožínkovou, 
koordinátorkou sociálních 
a vzdělávacích služeb z Olomoucké 
pobočky organizace Člověk v tísni,
o. p. s., kde své klienty také podporují 
prostřednictvím potravinové 
a materiální pomoci. V rozhovoru se 
mj. dozvíte, jakým klientům, v jakých 
situacích a za jakých podmínek je 
tolik v dnešní době potřebná 
potravinová a materiální pomoc 
poskytována. 

Ve vaší organizaci pomáháte 
klientům mimo jiné 
prostřednictvím potravinové 
a materiální pomoci. O jakou 
pomoc se přesně jedná? 
V jakých situacích je klientům 
poskytována?

Člověk v tísni v Olomouckém kraji, 
ale i v dalších pobočkách v republice 
využívá k poskytování potravinové 
pomoci různé zdroje. Jedná se 
především o potraviny z Potravinové 
banky, účastníme se také 
pravidelných Sbírek potravin, 
do kterých jsou prostřednictvím 
Potravinové banky zapojeny místní 
supermarkety. Potravinovou pomocí 
podporujeme naše klienty také 
ze sbírky SOS Česko, kterou Člověk 
v tísni vyhlásil v souvislosti 
s koronavirovou krizí. Z potravinové 
banky a při sbírkách poptáváme 
hlavně základní trvanlivé potraviny 
jako těstoviny, luštěniny, mouku, 
mléko, pro děti příkrmy, sunar apod. 
Pro rodiny nebo jednotlivce pak 
vydáváme základní balíčky, které se 
snažíme obsahem nakombinovat tak, 
aby z předaných potravin dokázali 
překlenout nejnáročnější období. 

Co můžeme nabídnout, se odvíjí 
od toho, co máme na skladech ze 
sbírek a z Potravinové banky 
aktuálně k dispozici. Může se tedy

také jednat  o běžné hygienické 
potřeby, dětské pleny nebo základní 
oblečení. Loni se nám například díky 
Potravinové bance podařilo potřebné 
klienty podpořit základním balíčkem 
školních potřeb pro děti nebo 
rouškami pro děti a dospělé.

Potravinovou pomoc poskytujeme 
nejčastěji v případech nenadálého 
výpadku příjmu klientů. Klienty 
tak můžeme podpořit potravinovou 
pomocí jednorázově i dlouhodoběji 
dle typu problému. Může se jednat 
o nevyplacení mzdy, zpoždění výplaty 
dávek nebo vznik nenadálého výdaje, 
který zasáhne do rozpočtu 
domácnosti – např. úhrada většího 
nedoplatku na energiích nebo 
navýšení nákladů při stěhování 
nízkopříjmových rodin. Během 
pandemie jsme potravinovou pomocí 
třeba podpořili naši klientku, která 
byla v dlouhodobé pracovní 
neschopnosti, ale kvůli zahlcení ČSSZ 
jí nepřišla nemocenská a paní se 
ocitla bez peněz. Naše sociální 
pracovnice s ní začala věc hned řešit, 
ale než se vyřídily dávky a dorazily 
peníze, poskytli jsme alespoň 
potravinovou pomoc na pokrytí 
základních potřeb.

Můžete specifikovat cílovou 
skupinu klientů, která nejčastěji 
žádá o potravinovou pomoc?

Cílová skupina jednoduše vymezit 
nejde, protože každý se může 
v životě dostat do svízelné situace, 
kterou nezvládne sám nebo s pomocí 
svého blízkého okolí řešit. V rámci 
našich služeb se může jednat 
o rodiče samoživitele, seniory, 
nízkopříjmové rodiny a jednotlivce, 
kteří často žijí v sociálně vyloučeném 
prostředí apod.

Má tato pomoc nějaká specifika, 
pravidla a podmínky?

>>>

Potravinová pomoc v praxi
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Ano, pro přidělování potravinové 
pomoci máme nastaven systém 
a pravidla. Jednak pracujeme 
s omezenými zdroji, ale především 
vnímáme potravinovou pomoc jako 
prostředek pro zlepšení situace 
klientů, ne jako cíl poskytování našich 
služeb. Potravinová pomoc je tedy 
nenároková, její udělení u nás 
podléhá schvalovacímu procesu, 
kde hodnotíme celkovou situaci 
klientů, jejich příjmy a výdaje, důvod 
výpadku příjmu, ale i možnosti 
přirozené podpory klienta jeho 
blízkými apod. Potravinovou pomocí 
můžeme podpořit naše stávající 
klienty, ale i lidi, kteří za námi se 
svým problémem přicházejí poprvé. 
V takovém případě můžeme 
poskytnout potravinovou pomoc 
a zároveň naši sociální pracovníci 
začnou s klientem řešit jeho situaci 
prostřednictvím poradenství, 
doprovody na úřady apod.

Myslíte si, že má tato pomoc 
důležitou roli v dnešní době při 
podpoře rodin i jednotlivců? 
A vnímáte tuto pomoc jako 
významnou/nepostradatelnou při 
práci s cílovými skupinami osob
v bytové nouzi?

Rozhodně ano. V současné době je 
v Česku ohrožena chudobou 
přibližně desetina obyvatel, dá se

očekávat, že s energetickou krizí 
a inflací toto číslo poroste. Velká část 
našich klientů žije v nevyhovujícím 
bydlení na ubytovnách, v azylových 
domech, předražených pronájmech 
nebo nebytových prostorách 
a dosáhnout na vyhovující bydlení 
je pro ně z mnoha důvodů náročné 
až nereálné. Potravinovou pomoc 
vítáme jako jeden z nástrojů podpory 
těchto rodin, ač bychom byli rádi 
především za systémovou změnu 
např. schválením kvalitního zákona 
o sociálním bydlení.

V některých městech existují 
nábytkové banky, prostřednictvím 
kterých mohou lidé v bytové 
a finanční nouzi získat nábytek či 
vybavení do domácnosti. Myslíte 
si, že by měly být nábytkové banky 
více dostupné i v dalších městech 
a regionech? 

Určitě bychom to ocenili, vybavení 
domácnosti je dalším velkým 
tématem při poskytování našich 
služeb. Pokud např. řešíme situaci 
rodiče, který odejde s dětmi ze dne 
na den od partnera, který jej týral a 
začíná nový život na jiném místě, byla 
by možnost využít nábytkovou banku 
při všech dalších finančních 
nákladech a starostech velkou 
pomocí. 

Martina Dušová Šnejdrlová

projekt Podpora sociálního bydlení (MPSV)

Jana Zbožínková

Koordinátorka služeb (ČvT)

Autorka 
článku:

Na otázky 
odpovídala:

X
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V posledních vydáních Zpravodaje sociálního bydlení jsme 
Vás seznamovali s projekty Housing First („bydlení 
především“), které v ČR fungují v rámci výzvy č. 108 OPZ 
Podpora programu Housing First od roku 2019.

Ještě dříve jsme ale zpovídali města a obce zapojené do 
našeho projektu Podpora sociálního bydlení. Ty v rámci 
projektu několik let pilotovaly zavádění sociálního bydlení 
v ČR, a to i přes absenci zákona o sociálním bydlení. 
A většina z nich úspěšně.

Nyní Vám přinášíme rozhovory nové, chvíli po tom, co 
původní projekty pilotáže sociálního bydlení skončily. 
Zajímá nás, zda v tomto přístupu pokračují, jaké byly ohlasy, 
překážky, co se povedlo a co by naopak projekty změnily 
atd.

Na naše dotazy odpověděl pan Šulák z obce Veselíčko a paní 
Vodičková z Plzně.  

X

http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/co-je-socialni-bydleni/housing-first-v-cr
http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/o-projektu/projekty-obci-a-interaktivni-mapa
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Hlavním cílem projektu bylo vytvoření lokální koncepce 
sociálního bydlení obce Veselíčko, provést pilotní ověření 
sociálního bydlení realizovaného dle nové koncepce,
a to včetně ověření nových metod sociální práce s osobami 
vynakládajícími nepřiměřené množství disponibilních příjmů 
na výdaje přímo spojené s bydlením a osobami bez bydlení 
nebo ohroženými ztrátou bydlení.

Projekt obce byl provázán s aktivitami, které cílové skupiny 
informovaly o tom, co to sociální bydlení je, komu je určeno, 
jaké jsou jeho výhody (pro jedince i společnost) a jaké jsou 
jeho podmínky.

>>>

finanční zdroj a aktivně 
spolupracujeme s MAS Moravská 
brána na přípravě celoregionálního
projektu z OP Zaměstnanost v rámci 
komunitně vedeného místního 
rozvoje (CLLD).

Na co jste ve vašem systému SB 
nejvíc pyšní? Co se z původního 
udrželo?

Projekt se řešil zdárně, nicméně 
jeho význam jsme si více uvědomili 
v dobách, kdy pomalu končil. Ocenili 
jsme důležitost sociálního pracovníka 
v obci. Jeho udržitelnost by však 
potřebovala spolupráci dvou, tří, 
čtyř obcí.

Pokračuje SB ve vaší obci dál? 
Z jakých prostředků je podpora 
klientů SB financována?

Projekt „Pilotní ověření sociálního 
bydlení v obci Veselíčko“ skončil na 
začátku roku 2020. I když jsme měli 
zájem nadále spolupracovat se 
sociální pracovnicí z projektu, kvůli 
rekonstrukci mateřské školy v roce 
2019, která si vyžádala více zásahů, 
než jsme předpokládali, a zejména 
s nástupem covidu a propadem 
výběru daní jsme si to právě v té 
době nemohli finančně dovolit.

Nicméně sociální pracovnici 
z projektu POSOB jsme zaměstnali 
v roce 2021. Nyní hledáme nový

Tomáš Šulák

Starosta
Veselíčko
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V kontextu „měkkého“ projektu jsme 
zahájili a posléze dokončili stavbu 
čtyř nových bytů v nevyužitých 
prostorách bytového domu. Nyní 
tak budeme mít 13 obecních bytů, 
z nichž třetina bude sloužit jako 
sociální bydlení.

Od čeho jste naopak ustoupili, 
co se neudrželo? 

Díky projektu POSOB jsme zpracovali 
také studii rekonstrukce bytového 
domu, tzv. sedmičky (BD7). 

Sociální bydlení nelze řešit pouze 
sociální nabídkou, ale v rámci 
pestrosti je třeba nabídnout i byty 
osamělým důchodcům a také jako 
startovací byty pro mladé partnery. 
Získali jsme dotaci z ministerstva 
financí a nové byty ve dvou patrech 
tak přišly na osm milionů.

Jaké problémy při realizaci SB 
řešíte?

Řešíme spíše péči o obyvatele, kteří 
nežijí v dobrých podmínkách doma, 
nebo jsou osamělí a služba Charity 
ČR je jen jednorázová, i když denní.

Jaké byly názory veřejnosti 
v průběhu projektu? Změnily se 
nějak k této době?

Nikdo pořádně nevěděl, co je to

sociální bydlení a zřejmě to ani neví 
spousta lidí dodnes. Lidé, kteří se 
s projektem seznámili, ocenili 
například i přednášky pro veřejnost 
na různá témata v Rodinné akademii, 
např. o dluhové pasti, finanční 
gramotnosti apod. 

Co jsou největší výzvy pro udržení 
SB pro další období?

Ideální by bylo vytvořit společný 
projekt komunitní sociální práce pro 
venkovské obce v celém našem 
regionu MAS Moravská brána, kde by 
působili tři, čtyři sociální pracovníci. 

Ovšem nikoliv formou oficiálních 
sociálních služeb, neboť ten je 
v Olomouckém kraji de facto 
uzavřen a kvůli balíku financí 
prakticky nepropustný.

Dobrým příkladem komplexních 
přístupů je „Síť pomoci Moštěnka“ 
v sousedním regionu. Novou 
příležitost vidím v OPZ+. Jsem za 
Sdružení místních samospráv ČR 
nominován do monitorovacího 
výboru OPZ+, takže to budu 
prosazovat i z této úrovně, aby se 
to uchytilo ve více regionech po celé 
zemi.
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Statutární město Plzeň bylo realizátorem projektu s názvem 
„Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni“, který 
realizovali v letech 2017 až 2020. V rámci projektu byl nastaven 
systém sociálního bydlení v prostředí statutárního města Plzně. 
Byla vytvořena a odzkoušena metodika sociální práce 
s nájemníky v městských bytech a nastaven systém prevence 
ztráty bydlení – práce s dlužníky za nájemné a služby či 
spolupráce správce bytového fondu a sociálních pracovníků.

V systémové rovině byla zpracována druhá Koncepce sociálního 
a dostupného bydlení města Plzně na roky 2019–2022 a návazné 
Akční plány, vždy na dva roky, a byl vytvořen nový Odbor 
dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města 
Plzně.

>>>

domácností v nichž žije 74 dětí. 
Dvanáct domácností ukončilo 
nájemní vztah, ale z toho pouze čtyři 
domácnosti z důvodu neřešení své 
životní situace, zbylých osm 
domácností si našlo vlastní bydlení 
na volném trhu. V současné době 
sociální pracovníci spolupracují 
s šedesáti domácnostmi v sociálních 
bytech a osm bytů bylo poskytnuto 
v rámci partnerství města Plzně 
v projektu Housing First Ledovec. 
Poslání oddělení dostupného bydlení 
a sociální práce, které poskytuje 
komplexní podporu lidem v bytové 
nouzi, zní: „Poskytujeme pomoc 
a podporu lidem v nalezení a udržení

Pokračuje SB ve vaší obci dál? 
Z jakých prostředků je podpora 
klientů SB financována?

Statutární město Plzeň od roku 2017 
aktivně rozvíjí bytovou politiku –
dostupné a sociální bydlení. Tým, 
který realizoval projekt na Magistrátu 
města Plzně, zůstal a pracovníci jsou 
dále financováni z rozpočtu města 
Plzně. Nově byli tito pracovníci 
začleněni do vzniklého Odboru 
dostupného bydlení a sociálního 
začleňování, který pokračuje 
v zabydlování osob v bytové nouzi, 
které potřebují komplexní podporu 
sociálního pracovníka. Od začátku 
projektu do teď bylo zabydleno 106

Karolína Vodičková

vedoucí Odboru dostupného bydlení a sociálního 
začleňování
Plzeň
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bydlení, aby se stalo bezpečným 
domovem, kde budou žít spokojený 
život“. 

V rámci poskytování podpory 
vycházíme z těchto principů: podpora 
zaměřená na zotavení a na člověka, 
podpora založená na silných 
stránkách, přiměřená a nesoudící, 
dále je to pak rovnocennost, lidské 
právo a harm reduction. Poskytovaná 
pomoc vychází z individuálně 
nastavené podpory, sociální 
pracovníci dbají na to, aby se 
domácnost nestala jen pasivním 
příjemcem pomoci – jejich úkolem 
je v maximální míře podporovat 
domácnost, aby aktivně participovala 
na řešení své situace. Kromě 
zabydlování osob v bytové nouzi 
a poskytování komplexní podpory 
se sociální pracovníci aktivně podílejí 
i na řešení sousedských sporů 
v městských bytech, a to nejen 
nájemníků v sociálních bytech.

Velmi koncepčním mechanismem 
je nastavení systému prevence ztráty 
bydlení – spolupráce sociálních 
pracovníků a správce bytového 
fondu. Díky tomu se daří udržet 
v bydlení ročně přes 50 domácností, 
které se ocitly ve velmi složitých 
životních situacích – domácí násilí, 
úmrtí partnera, ztráta zaměstnání...

Na co jste ve vašem systému SB 
nejvíc pyšní? Co se z původního 
udrželo?

Myslím, že se nám na začátku 
podařilo dobře nastavit spolupráci 
mezi jednotlivými aktéry, ať již uvnitř 
městských organizací, tak i směrem 
ven, např. k Úřadu práce ČR – krajská 
pobočka Plzeň atd. Jsem pyšná, že se 
podařilo sestavit velmi kvalitní tým 
sociálních pracovníků, kteří 
se neustále odborně vzdělávají. 
Se vznikem nového odboru se nám 
podařilo pracovní tým navíc rozšířit 

o romského koordinátora
a pracovníka s právním vzděláním, 
můžeme tak našim klientům 
nabídnout mnohem širší pomoc 
a poradenství.

Díky projektu se podařilo nastartovat 
komplexní změny v bytové politice 
města Plzně, vzrostly výdaje 
na rekonstrukce a výstavbu bytového 
fondu. Jednou z největších změn je 
vybudování Kontaktního místa pro 
bydlení, kde nezastupitelnou roli hrají 
sociální pracovníci. Nejvíce jsem 
pyšná na naše klienty, kteří 
se osamostatnili, a po ukončení 
spolupráce se sociálním pracovníkem 
si bydlení udrželi i nadále a žijí 
kvalitní a spokojený život.

V září 2022 bude dokončena 2. etapa 
největšího bytového projektu města 
Plzně „Zátiší“, možná i v celé České 
republice za posledních 15 let. Celá 
výstavba je financována kompletně 
z rozpočtu města Plzně. Prvních 
8 bytových domů se 77 byty začalo 
v Zátiší sloužit občanům loni
v červnu, část bytů byla vyčleněna 
jako byty sociální. Náklady se 
vyšplhají na 427 milionů korun.
U 10 nových domů se právě 
zhotovuje zateplení a fasáda.
Ve vnitřních prostorách probíhá 
betonáž podlah, instalace obkladů, 
dlažeb a výmalba.

Jsme pyšní, že se podařilo bytovou 
politiku města Plzně propojit se 
sociální problematikou a vedení 
města to považuje dlouhodobě
za priority. 

Od čeho jste naopak ustoupili, 
co se neudrželo? 

Ustoupili jsme od využívání 
notářských doložek při uzavírání 
nájemních smluv, které byly nejen 
finančně nákladné, ale zároveň za 
celou dobu projektu neužívané. 

>>>
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Nájemní smlouvy se přestaly uzavírat 
na dobu jednoho roku s povinnou 
sociální prací. Nájemní smlouvy 
k sociálním bytům se uzavírají jako 
u jiných městských bytů, vyjma bytů 
pořízených z dotací, kde se musí 
dodržovat dotační podmínky 
pro uzavření nájemní smlouvy.

Jaké problémy při realizaci SB 
řešíte?

Při zavádění sociálního bydlení 
do prostředí bytové politiky města 
je jedním problémem nejasná 
terminologie. Co je sociální bydlení? 
Co je dostupné bydlení? Každý si pod 
tím představujeme něco jiného: 
nedostatek bytů, složité 
a nemotivační dotační podmínky 
na výstavbu sociálních bytů, jak pro 
obce, tak pro samotné klienty –
uzavření nájemní smlouvy na jeden 
či dva roky, povolená výše příjmu atd.

S rozvojem sociálního bydlení souvisí 
i kapacity sociálních pracovníků 
a jejich dlouhodobé financování. 
A je to také vnímání sociálních 
pracovníků ostatními kolegy z jiných 
profesí, mnohdy vznikají 
nedorozumění, co se týče role 
sociálních pracovníků.

V neposlední řadě je to řešení 
sousedských vztahů, které přináší 
mnoho problémů. Hledáme způsoby, 
jak v této oblasti pracovat 
a postupovat tak, aby nedocházelo 
k ukončování nájemních smluv. Cílem 
řešení je vždy zlepšení sousedských 
vztahů a udržení si bydlení.

Jaké byly názory veřejnosti 
v průběhu projektu? Změnily 
se nějak k této době?

Od začátku projektu se snažíme 
veřejnost informovat hlavně obecně 
o problematice bydlení v Plzni. 
Výstupy sociálního bydlení 
prezentujeme prostřednictvím

příběhů našich klientů. 
K prezentování využíváme webové 
stránky města – www.plzen.eu, 
www.byty.plzen.eu, 
socialnisluzby.plzen.eu. S negativními 
ohlasy se setkáváme spíše v rovině 
nedostatečné kapacity volných 
městských bytů.

Co jsou největší výzvy pro udržení 
SB pro další období?

Největší výzvou obecně je pro nás 
zajištění dostatečného množství 
volných bytů a kapacit sociálních 
pracovníků. Město Plzeň realizuje 
nebo plánuje realizovat celou řadu 
investičních akcí, jejichž cílem 
je navýšení nebo zkvalitnění 
bytového fondu. Jednou z těchto akcí 
je přestavba městské ubytovny 
na byty. Ubytovna v rámci 
realizovaného projektu sloužila jako 
krizové ubytování. Krizové ubytování 
bude dále zajišťováno větším počtem 
krizových bytů.

Jednou z největších výzev bude také 
udržení bydlení pro nízkopříjmové 
domácnosti s ohledem na růst cen 
energií. V letošním roce nás čeká 
vyhodnocení Koncepce sociálního 
a dostupného bydlení města Plzně 
na roky 2019–2022 a tvorba 
koncepce nové. Chceme pokračovat v 
rozvoji sociálního bydlení 
a zabydlování dalších domácností 
v bytové nouzi.

Statutární město Plzeň vyhlásilo 
veřejnou sbírku Pomáhající Plzeň 
na pomoc lidem nacházejícím se 
na území města Plzně, kteří museli 
z důvodu války na Ukrajině opustit 
svoje domovy, ale také lidem, jež 
se ocitli v tíživé životní situaci 
způsobené bytovou nouzí.

Výtěžek sbírky Pomáhající Plzeň bude 
použit výhradně k úhradě nákladů 
spojených se zajištěním 
dlouhodobého bydlení, tedy úhradu

>>>

http://www.plzen.eu/
http://www.byty.plzen.eu/
http://socialnisluzby.plzen.eu/
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nájemného a souvisejících služeb 
a energií, kauce, pořízení základního 
vybavení bytu a zajištění dalších 
potřeb souvisejících s integrací 
do společnosti: 

www.pomahajiciplzen.eu.
V návaznosti na sbírku se připravuje 
spuštění Městské realitní agentury, 
jejíž úkolem bude navázání 
spolupráce s majiteli bytů.

http://www.pomahajiciplzen.eu/


Průběžné výsledky 
projektů realizovaných v 

rámci výzvy 108 OPZ po 
třech letech



HOUSING FIRST PROJEKTY REALIZOVANÉ V RÁMCI VÝZVY 108 OPZ 
(2019–2022, data k 31. 3. 2022)

již prodloužených 
nájemních smluv

167 neprodloužených 
a ukončených smluv

58
16 smluv nebylo 

prodlouženo

19 smluv předčasně 
ukončil pronajímatel

23 smluv předčasně 
ukončili sami nájemci

59 smlouvám ještě nevypršela platnost 
a čekají na první prodloužení

15 z těchto 
domácností 
dostalo 
druhou šanci 
poté, co přišly 
o předešlé 
bydlení nebo 
ho z vlastní 
vůle opustily 

5 nájemců zemřelo

Neprodloužené a ukončené smlouvy

zabydlených 
lidí

385 dospělých

320 dětí

320 podpořených 
sociální prací 274 s nájemní smlouvou

Typ bytové nouze 
domácností před zabydlením:

přechodné bydlení u příbuzných 
či přátel

podnájemní bydlení

bydlení bez právního důvodu

ohrožení vystěhováním z bydlení

ohrožení domácím násilím

V nejistých podmínkách

bez střechy52

bez bytu122
azylový dům68

ubytovna44

nemocnice, ústav, vězení10

v nevyhovujících 
podmínkách

20

bydlení, které se stalo 
nezpůsobilé

13

přelidněné bydlení7

80

39

3

19

19

0

187 do soukromých bytů

87
zabydlených 
domácností

do obecních bytů

70 fyzické osoby

soukromé právnické osoby

NNO

110

7

9 obcí poskytlo 
své byty

Brno

České Budějovice

Frýdek-Místek

Jeseník

Jihlava

Most

Otrokovice

Plzeň

Žatec

Typ soukromých bytů podle vlastníka
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Důvody proč domácnosti potřebovaly intenzivní a dlouhodobou podporu
(čísla v tabulce vychází ze subjektivního hodnocení klíčových pracovníků a pracovnic. Do dat nejsou 
zahrnuti klienti/ky organizace Centrom)

89 % dlouhodobá zkušenost se závažnou bytovou nouzí

23 %
zkušenost s institucionální péčí 
(dětský domov, výchovný nebo diagnostický ústavu, 
dlouhodobá hospitalizace v psychiatrické léčebně, výkon trestu)

27 % problematické užívání návykových látek 
(včetně alkoholu, nepočítáme tabákové výrobky)

27 % vážné dlouhodobé fyzické zdravotní problémy

25 % vážné dlouhodobé duševní 
zdravotní problémy

15 % opakované ukončení 
poskytování sociální služby

25 %
naléhavá potřeba 
terapeutické práce 
(v tomto údaji jsou často přeživší 
domácího násilí)

Nájemců si nově našlo práci 
(DPP, DPČ, HPP, OSVČ)
(řada z nájemců je buď na rodičovské dovolené 
nebo má invalidní či starobní důchod)53

Zvířat dostalo nový domov společně 
s jejich majiteli. Jednalo se zejména 
o psy, kočky, papoušky, morčata, 
králíky, křečky, potkany, ale 
zabydlena byla i jedna slepice.

67
„(Kdybych neměla tenhle byt) skončila bych někde na LDNce a děcka v dětským 
domově … Ony (sociální pracovnice) prostě zachránily 4 životy … A právě teďkon
mi nechybí nic, jenom to zdravíčko (po hospitalizaci s těžkým průběhem covid-19).“ 

citace: žena, 39 let, samoživitelka, bez střechy
citováno z: Ověření přínosů projektů Housing First pro zabydlené osoby – kvalitativní šetření, MindBridge
Consulting a.s., 2022.

V přibližně

zabydlených domácností byla 
alespoň 1 osoba z romské menšiny 

(podle hodnocení sociálních 
pracovníků).

42 %
je průměrný prostor na jednu 

osobu v bytech programů Housing
First. (jednotlivci mají více prostoru, 

rodiny méně)

24 m2

případů k romské menšině patřila 
většina členů domácnosti. 

(podle hodnocení sociálních 
pracovníků).

37 %
V přibližně

30

Více informací 
o projektech Housing

First a další data 
naleznete zde.

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Konference_22/medailonky_konference_2022.pdf
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VÍCE INFORMACÍ O SITUACI KLIENTŮ 
HOUSING FIRST PŘED JEJICH 
ZABYDLENÍM NALEZNETE VE STUDII 
OD ODDĚLENÍ EVALUACÍ MPSV

https://www.esfcr.cz/documents/21802/17941389/Housing+First+Charakteristika+zabydlen%C3%BDch+dom%C3%A1cnost%C3%AD.pdf/d12a4fc6-8514-4f14-92c9-095a825e1bcd?version=1.0&t=1653989851237&fbclid=IwAR1ldY2pcaFf21yf2VZD85gAlGT__elx9eZ97Z0gTfyR5bey91n1mv_AA8c


MATERIÁLY 
A AKCE 
MPSV
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METODIKA SPOLUPRÁCE 
ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 
PŘI REALIZACI SOCIÁLNÍHO 
BYDLENÍ

Rádi bychom Vás informovali o tom, že jsme v červnu dokončili aktualizaci 
Metodiky spolupráce orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení. 
Tento metodický materiál se zaměřuje na orgány veřejné správy i na další aktéry 
bytové politiky a poskytování sociálního bydlení. Především však zdůrazňuje 
přínosy a význam účinné spolupráce těchto aktérů při efektivním řešení 
bytových potřeb občanů. Metodika byla aktualizována v tématech souvisejících 
se sociálním bydlením, dávek na bydlení i sociální práce v sociálním bydlení, 
a to na základě odborných podnětů věcných oddělení MPSV a Generálního 
ředitelství Úřadu práce ČR i ze zkušeností obcí a dalších subjektů 
spolupracujících s projektem Podpora sociálního bydlení.

Aktualizovaná metodika je od 30. 6. 2022 k dispozici na webových stránkách 
projektu.

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_pro_spolupr%C3%A1ci_aktualizace_final_aktual.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_pro_spolupr%C3%A1ci_aktualizace_final_aktual.pdf


OVĚŘENÍ PŘÍNOSŮ 
PROJEKTŮ HOUSING 
FIRST PRO ZABYDLENÉ 
OSOBY 
KVALITATIVNÍ 
ŠETŘENÍ

34

Dokument naleznete na 
socialnibydleni.mpsv.cz

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Oven_pnos_projekt_Housing_First_pro_zabydlen_osoby__kvalitativn_eten.pdf?fbclid=IwAR1X7vxh2giIunstAEzWteg906a86PcAdOy2FYaQyftT3Da5ssYN4RRsjEs


PŘÍPADOVÁ STUDIE ZKUŠENOSTÍ 
REALIZÁTORŮ Z PILOTNÍHO VYUŽITÍ 
PŘÍSTUPU HOUSING FIRST 
K ZABYDLOVÁNÍ 
OSOB BEZ DOMOVA 
A V BYTOVÉ NOUZI.

35

Dokumenty naleznete na 
socialnibydleni.mpsv.cz

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/Pripadovky_HF22/PS_HF_Jihlava.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/Pripadovky_HF22/PS_HF_Romodrom_nov.pdf


WEBINÁŘE
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Webináře můžete sledovat na našem 
YouTube kanálu.

Dosud jsme pro Vás připravili webináře na tato témata:

• Case management v HF

• Dávky na bydlení I

• Dávky na bydlení II

• Dokumenty a individuální plánování 
v HF

• "Druhé šance" (Co když klient 
potřebuje nový byt?)

• Domácí násilí

• Duální diagnózy

• Evaluace - A (klienti v SB)

• Evaluace - C (systémy SB v obcích)

• Exekuce a chudoba

• Facilitovaná setkání (řešení 
sousedských vztahů)

• HF a podpora lidí s duševním 
onemocněním

• Housing-led a další přístupy

• 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

• Specifika ženského bezdomovectví

• 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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Platforma pro sociální bydlení Vás zve na již 5. ročník
Podzimní školy Housing First, která se uskuteční ve 
dnech 18. - 22. září 2022 opět ve Spolkovém domě ve Slavonicích.

Kurz je určen především pro klíčové a peer pracovnice a pracovníky, metodi(č)ky
a vedoucí. Z kurzu však mohou čerpat i další členové přímé podpory, 
poskytovatelé bydlení i pracovníci obcí. Kurz je ideální volbou pro realizátory, 
kteří uvažují o přístupu Housing First, nicméně i realizátoři Housing Led 
programů z něj mohou čerpat mnoho užitečných informací (jak teoretických, 
tak především praktických). Doporučujeme kurz především novým členům týmů 
a novým realizátorům projektů OPZ+.

Kdy: Začneme v podvečer v neděli 18. září společnou večeří v hospůdce Besídka, 
výuka pak bude probíhat celý den od pondělí 19. 9. do čtvrtka 22. 9. do cca 
15:00.

Místo: Spolkový dům Slavonice, okres Jindřichův Hradec 
(http://spolkovydum.slavonice.cz/)

Kurz je akreditován (30 h), pro získání certifikátu o účasti je však vyžadována 
účast na celém programu výuky.

Čekají vás opět lektoři z Platformy pro sociální bydlení a z řady dalších 
neziskových organizací (Armáda Spásy, Progressive, IQ Roma Servis).

Ubytování a strava: Slavonice - Apartmány Trojmezí, Hotel U Růže, Hubert, 
Secesní dům, U Giordanu a další podle volných kapacit. Stravování je možno 
zajistit na místě ve Spolkovém domě nebo lze navštěvovat místní restaurace a 
obchody. Varianty prosím vyberte v přihlašovacím formuláři. Náklady si hradí 
účastníci sami.

Cena kurzu:
Kurzovné: 8 000,- Kč za účastníka
Stravování a ubytování si účastníci hradí na své vlastní náklady. Je možné 
objednat polopenzi zahrnující společné snídaně a obědy ve Spolkovém domě. 
Pokud o ně máte zájem, dejte nám vědět v přihlašovacím formuláři. Večeřet pak 
lze ve slavonických restauracích a toto jídlo si účastníci hradí na místě sami.
Instrukce k platbě vám zašleme po potvrzení přihlášky v polovině července.

Více informací a přihlašovací formulář naleznete ZDE. Přihlašovací formulář 
prosím vyplňujte do 11. července. Následně vám během týdne potvrdíme přijetí.

Pro případné další informace se obracejte na ivana.siglova@socialnibydleni.org.
Přejeme vám krásné léto a těšíme se na setkání.

PODZIMNÍ ŠKOLA HOUSING FIRST

http://spolkovydum.slavonice.cz/
https://hf.socialnibydleni.org/kalendář-akc%C3%AD-a-kontakt/podzimn%C3%AD-škola-housing-first
mailto:ivana.siglova@socialnibydleni.org


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 realizován 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt a možnost zrušení odběru 
Zpravodaje sociálního bydlení:

martin.hrabal@mpsv.cz

Copyright © 2022 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Datum vydání: červen 2022

Veškeré fotky, pokud není uvedeno jinak, jsou použity z volně 
dostupných grafických bank či se souhlasem

z archivů projektu Podpora sociálního bydlení, obcí či dalších 
subjektů uvedených v tomto Zpravodaji. Textura hrnku na 

titulní straně je z freepik.com a vytvořil ji rawpixel.com.

https://www.facebook.com/socialnibydlenivcr/
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/
https://twitter.com/mpsvcz?lang=en

