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ÚVODNÍ SLOVO

1>>>

nás obracela také odborná veřejnost, 
obce a další subjekty. Převážná část 
dotazů se tematicky týkala informací 
ohledně získání sociálního bydlení, 
řešení bytové nouze i pobírání 
nepojistných sociálních dávek včetně 
MOP na kauci.

Pozitivní zprávou z oblasti sociálního 
bydlení je, že ke dni 31. srpna 2021 
Ústavní soud zrušil tzv. 
bezdoplatkové zóny. Tímto vyhověl 
návrhu skupiny senátorů na zrušení 
části zákona o pomoci v hmotné 
nouzi, podle které mohly obce 
požádat pověřený obecní úřad 
o vydání opatření obecní povahy, 
jímž se mohou vyhlásit oblasti se 
zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů. Zrušená úprava 
znemožňovala pobírání doplatku na 
bydlení v těchto lokalitách v případě 
nových žadatelů. 

Další kladnou událostí je, že 
v červenci 2021 Parlament České 
republiky schválil novelu zákona 
o exekucích. Součástí změn je také 
tzv. milostivé léto, které umožňuje

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zahajujeme tímto další číslo 
Zpravodaje sociálního bydlení, 
který vydáváme v době 
společenských a politických změn 
v souvislosti s vývojem pandemické 
situace a letošními volbami do 
Poslanecké sněmovny. V tomto již 
14. čísle Vám nabízíme shrnutí 
zajímavých novinek a článků, 
které považujeme v souvislosti 
s problematikou bydlení za důležité.

Nejdříve ale jako tým shrnujeme 
základní informace o činnosti našeho 
Kontaktního centra projektu Podpora 
sociálního bydlení.

Kontaktní centrum projektu Podpora 
sociálního bydlení je stěžejní 
aktivitou projektu, jehož hlavním 
cílem je poskytování informační 
a metodické podpory.  Během třech 
čtvrtletí tohoto roku jsme odpověděli 
již na 165 dotazů občanů, které nám 
byly zasány e-mailem a 155 dotazů 
prostřednictvím telefonních hovorů. 
Ve většině případů se jednalo 
o dotazy občanů, ale rovněž se na

Tým Kontaktního centra sociálního bydlení
Jana Ben Gigi, Martina Dušová Šnejdrlová, Viktor Guth, 
Valentina Chaloupková, Kateřina Bílková



www.socialnibydleni.mpsv.cz 2

Úvodní slovo

V souvislosti s tímto bychom rádi 
uvedli, že právě náš projekt a 
oddělení stárnutí a sociálního 
začleňování přispěl svými 
zkušenostmi a podněty k této 
významné změně.

Dále bychom Vás chtěli 
poinformovat, že se oddělení 
stárnutí a sociálního začleňování 
MPSV zúčastňuje pracovní skupiny 
iniciované MPO v souvislosti 
s legislativním balíčkem Fit for 55, 
jehož cílem je přispět k cíli EU –
snížení emisí skleníkových plynů 
do roku 2030 o 55 % (ve srovnání 
s rokem 1990). V této souvislosti 
skupina projednává případná 
kompenzační opatření, která by 
umožnila přechod na 
environmentálně přívětivější zdroje 
energií zejména domácnostem 
s nižšími příjmy. Jedním z úkolů 
MPSV by mělo být spolupracovat 
na definici cílové skupiny, tedy 
zranitelné osoby a zranitelného 
zákazníka.

A co na Vás v tomto čísle čeká? Mimo 
jiné i souhrnné informace o aktuální 
Zprávě o vyloučení z bydlení 2021, 
článek z oblasti dobré praxe v ČR s 
názvem Sociální realitní agentury, již 
tradiční medailonky realizátorů 
projektů z výzvy č. 108 Housing First, 
shrnutí jihlavské konference 
k Housing First a mnoho dalšího.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
věříme, že obsah tohoto zpravodaje 
bude pro Vás jako vždy zajímavý 
a že v Kontaktním centru budeme 
mít stále méně dotazů občanů, kteří 
by měli problém s bydlením.

občanům s exekucemi vymanit se      
z dluhové pasti vůči státu či obci (tato 
novela zákona se tedy netýká dluhů 
vůči soukromým poskytovatelům 
půjček). Opatření je platné od 28. 
října 2021 do 28. ledna 2022. Dlužník 
dle tohoto opatření zaplatí jen tzv. 
jistinu, tedy původní dluh a poplatek 
908 Kč. Vzniklé úroky a náklady stát 
odpouští, splacením původní částky 
(a poplatku) bude dluh smazán. 

Také jsme rádi, že Vám můžeme 
sdělit, že rodiče samoživitelé mohou 
od letošního léta získat další podporu 
od státu. Od 1. července 2021 začalo 
v České republice fungovat tzv. 
náhradní výživné. Jedná se o sociální 
dávku, vyplácenou Úřadem práce ČR 
samoživitelům a samoživitelkám 
v případě, kdy druhý rodič neplatí 
v plné výši či vůbec soudem 
stanovené výživné. Žádost může 
podat rodič, pěstoun či opatrovník, 
který má v péči nezletilé dítě. 
K základním podmínkám této sociální 
dávky patří již podaný návrh na 
exekuci či soudní výkon rozhodnutí 
na neplatícího rodiče.

K další významné změně na MPSV 
došlo v oblasti nepojistných 
sociálních dávek. 
K 1. říjnu 2021 vydalo Generální 
ředitelství Úřadu práce ČR Dodatek 
č. 1 ke Sdělení vedoucí oddělení 
hmotné nouze a státní sociální 
podpory č. 9/2015, podle kterého se 
má zvýšit výplata jednorázové dávky 
mimořádné okamžité pomoci (MOP) 
na jistotu (kauci) až do výše 
trojnásobku měsíčního nájemného 
v místě obvyklého. 

X
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SHRNUTÍ KONFERENCE PROJEKTU 
PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ČR: 
ANALÝZY A VÝZKUMY
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Jako už je takřka tradicí, byla i letos na 
podzim v rámci projektu zorganizována 
konference. Zatímco loňská se zaměřila                                   
na výstupy z projektů jednotlivých obcí, které                            
s projektem spolupracovaly, letošní konference                    
23. září se věnovala analytickým výstupům projektu. 

X

zpracovatelů evaluací celého 
projektu Podpory SB.

Posluchačům bylo navíc umožněno 
již před akcí zhlédnout webináře, 
které diváka uvedly do problematiky 
a umožnily tak věnovat čas na 
konferenci samotné vybraným 
nejzajímavějším výzkumům a diskusi.

Na konferenci zavítalo přes 
osmdesát posluchačů osobně 
a další se zapojili skrze přímý přenos, 
profesionálně zajištěný organizací 
Romea. Celkově se tak den odehrál, 
přes nezbytná hygienická opatření, 
v příjemné a diskusní atmosféře. 

Záznam z celé akce je dostupný 
na YouTube kanálu projektu ZDE.
Prezentace všech přednášejících, 
stejně jako zmíněné výzkumy 
a materiály jsou pak k dispozici 
na webových stránkách projektu 
www.socialnibydleni.mpsv.cz.
V případě dotazů či zájmu 
o fyzickou kopii libovolného 
materiálu se prosím neváhejte 
ozvat na e-mail 
martin.hrabal@mpsv.cz

Konference Sociální bydlení v ČR: 
Analýzy a výzkumy si kladla za cíl 
představit posluchačům jednotlivé 
analýzy, které za dobu působení 
projektu vznikly. Kvůli velkému počtu 
realizovaných výzkumů jich byla část 
představena pouze ve stručném 
vstupu s možností nahlédnout do 
několika připravených kopií či je 
získat v elektronické podobě.

V tomto úvodním přehledu zazněly 
příspěvky nejen projektu MPSV, ale 
i ASZ. Důvod byl nasnadě obě 
organizace realizovaly celou paletu 
výzkumů a bylo žádoucí představit 
posluchačům spíše přehledy, než 
detaily každého z nich.

Hlouběji byly na konferenci zmíněny 
jen stěžejní výzkumy. Takový prostor 
dostalo PSB se Zprávou o vyloučení z 
bydlení 2021 a výzkumy realizované 
pro MPSV: Sčítání populace bez 
domova 2019 od VÚPSV, identifikace 
lokalit rezidenční segregace týmu PřF
UK prof. Sýkory a Výzkum 
sousedských vztahů a postojů k SB 
zpracovaný společností INESAN. 

Neopominutelný byl také vstup 
Ostravské Univerzity jakožto

www.socialnibydleni.mpsv.cz

https://www.youtube.com/watch?v=l0bF0g6_4L8
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/
mailto:martin.hrabal@mpsv.cz
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BROŽURA –
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ČR

Světlo světa spatřila naše nová brožura Sociální bydlení v ČR, která je
určena obcím se zájmem zvýšit dostupnost bydlení pro své občany.
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 nejen od 16 obcí,
které se ve spolupráci s MPSV úspěšně zapojily do realizace pilotních
projektů sociálního bydlení.

Brožura nabízí stručný přehled tématu, avšak je doplněna o mnoho
užitečných odkazů na další informace. Najdete v ní kapitoly jako „Co je
sociální bydlení a proč je dobré jej realizovat“, „Sociální práce jako klíč
k úspěchu a dávky na bydlení“, „Mýty a pravdy o sociálním bydlení
vs. ověřené fungování v praxi ČR“ a další.

Brožuru „Sociální bydlení v ČR“ budeme na podzim rozesílat v tištěné
podobě do všech ORP, zájemci ji najdou v e-verzi na webu projektu zde.

6

! NOVINKA !

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Ostatni/Brozura_Socialni_bydleni_v_CR_web_FINAL_RO.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Ostatni/Brozura_Socialni_bydleni_v_CR_web_FINAL_RO.pdf
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SOCIÁLNÍ REALITNÍ AGENTURY
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Jako součást dobré praxe v oblasti dostupnosti bydlení pro 
znevýhodněné skupiny obyvatel se nejen v zahraničí, ale již         
i v České republice, osvědčily tzv. sociální realitní kanceláře      
či agentury. Sociální realitní agentury jsou v současné době 
často realizovány neziskovými organizacemi, které jsou 
mnohdy i poskytovateli sociálních služeb.

>>>

U nás vzniklo již několik sociálních 
realitních agentur, podívejme se na 
ty nejznámější:

R-Mosty – realizuje projekt Férové 
bydlení www.ferovebydleni.cz, který 
se zaměřuje nejenom na Romy 
(zejména matky samoživitelky). 
Majitelům bytů z volného trhu jsou 
poskytovány nadstandardní realitní 
služby a komunikační podpora, pro 
klienty je to komplexní sociální služba 
(právní poradenství, pomoc při 
sociálně právní agendě, přímá 
materiální a finanční podpora). 
Nájemní smlouvy se uzavírají 
minimálně na 1 rok. S klientem se 
uzavírá roční smlouva o vstupu do 
projektu. Cílem je, aby klient v bytě 
zůstal jako nájemce i bez podpory 
v projektu Férového bydlení.

Romodrom www.romodrom.cz –
má Program standardního bydlení. 
Cílovou skupinou jsou lidé sociálně 
vyloučení či sociálním vyloučením 
ohrožení. S klientem se pracuje na 
vyjasnění si představ o bytě. 
Následuje vyhledání vhodného bytu 
a kontakt s majitelem, upřesnění 
oboustranných podmínek. Nájemci 
jsou poskytovány sociální služby. Hájí 
se zájmy jak na straně pronajímatele, 
tak na straně nájemce.

Bezbabyty www.bezbabyty.cz –
hledají pro své klienty (lidi s fyzickým 
handicapem) bezbariérově přístupné 
byty k dlouhodobému pronájmu. Ve

Sociální realitní agentury vyhledávají 
soukromé majitele bytů ochotné 
pronajmout svou nemovitost lidem   
z cílových skupin, na něž se konkrétní 
agentura zaměřuje. Nájemní smlouva 
je však vedena přímo na nájemce, 
není tedy v podnájmu, což mu přináší 
především vyšší právní jistoty, včetně 
možnosti čerpat příspěvek na bydlení 
(ten není do podnájmů poskytován). 
Nájemníkům je po určitou dobu 
poskytována podpora formou 
sociální práce, odborné poradenství 
apod.

Organizace pomáhá také 
s vyřizováním administrativních 
záležitostí, pravidelně navštěvuje 
svěřené byty a zajišťuje jejich dobrý 
technický stav, ale i podporu při 
hrazení nájmu na straně nájemce. 
Pronajímatelům často ručí za platby 
nájmů, pracuje tedy i s jistou formou 
garančních fondů. Sociálně realitní 
agentura působí také jako mediátor 
mezi pronajímatelem a nájemcem, 
hájí tak práva obou stran, angažuje 
se i v případě sousedských sporů 
a problémů týkajících se soužití.

Kvalitní sociálně realitní agentury 
oddělují sociální práci od kontroly. 
Mohou být také velkým přínosem 
při opouštění sociálních bytů, při 
zajišťování dostupného bydlení.

Na sociálně realitní agentury se bude 
zaměřovat i výzva na bydleni v OPZ+ 
od 2.Q. 2022.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

http://www.ferovebydleni.cz/
http://www.romodrom.cz/
http://www.bezbabyty.cz/
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Sociální realitní agentury

nástrojů komerční realitní kanceláře 
(musí se však platit provize realitní 
kanceláři) a také využívání osobních 
vazeb na pronajímatele bytů.

Nástroje a doporučení k vybudování 
kvalitní a trvalé spolupráce 
s pronajímateli bytů popisuje 
kanadská příručka The landlord
engagement toolkit: A Guide to 
Working with Landlords in Housing
First Programs. Inspiraci zde mohou 
hledat nejen programy sociálního 
bydlení s přístupem Housing First.

Zahraniční příklad dobré praxe je 
např. sociální realitní agentura v 
Polsku, kterou provozuje nadnárodní 
organizace Habitat. Propojuje zde 
majitele bytů a osoby, které by na 
běžném trhu hledaly bydlení jen 
obtížně. Jsou to samoživitelé a rodiny 
s dětmi, cizinci a jinak znevýhodněné 
skupiny. Habitat jim nabízí nájemní 
smlouvy na 9 let, což nájemníkům 
poskytne dostatek času ke stabilizaci 
jejich životní situace. Kromě bydlení 
klientům poskytuje i právní pomoc, 
pomoc při hledání zaměstnání nebo 
psychologickou pomoc. Majitelé bytů 
sice nedostanou tržní nájemné, ale 
mají jistotu příjmu na dlouhou dobu 
a nemusí řešit žádné problémy 
s nájemníky. Navíc organizace 
Habitat nabízí majitelům zajištění 
drobných oprav v bytě a u bytů 
v horším stavu dokonce odhad 
nákladů na rekonstrukci a 
bezúročnou půjčku na renovaci či 
dovybavení bytu za zvýhodněných 
podmínek.

spolupráci s nadacemi jsou schopni 
byty upravit dle potřeb a na náklady 
nájemce. Bezbabyty hledaly inspiraci 
u R-Mostů.

Spolek Portavita
www.portavita.cz/socialni-bydleni –
realizuje projekty sociálního bydlení 
v okolí Ostravy, Orlové a Havířova. 
Spolupracuje s komerční realitní 
společností Heimstaden.

Víc než jen bydlení 
http://vicnezjenbydleni.cz – je projekt 
Centra pro komunitní práci západní 
Čechy, které poskytuje služby 
pronajímatelům na Plzeňsku, kteří 
nechtějí diskriminovat a chtějí přispět 
ke zlepšení situace lidí, kterým hrozí 
sociální vyloučení. Zprostředkovávají 
pronajímatelům vyhledávání 
nájemníků, kteří se potýkají 
s nerovným přístupem na trhu 
s nemovitostmi.

Řada dalších neziskových organizací 
se snaží hledat pro své klienty byty 
nejen od obcí, ale také na běžném 
trhu (např. Armáda spásy, Slezská 
diakonie, Naděje, IQ Roma servis a 
další). Jsou to již i ale některá města, 
která sama nabízí obdobné služby 
prostřednictvím svých kontaktních 
center nebo i agentur, jako v 
minulém čísle uvedená pražská 
Městská nájemní agentura.

Neziskové organizace nebo obce, 
které realizují projekty sociálního 
bydlení a nemají vlastní sociální 
realitní agenturu, vyhledávají pro 
svoji cílovou skupinu byty k 
pronájmu na běžném trhu různými 
způsoby. Někde se například celý 
tým věnuje oslovování pronajímatelů 
nebo je členem týmu pracovník, který 
se specializuje na tuto činnost (má 
zkušenosti v jednání s majiteli bytů 
např. z prostředí realitní kanceláře). 
Dobrou praxí je i najímání externího 
realitního makléře, který využívá

www.socialnibydleni.mpsv.cz X

http://www.habitat.org/
https://www.habitat.org/emea/stories/introducing-social-rental-agencies-poland
http://www.portavita.cz/socialni-bydleni
http://vicnezjenbydleni.cz/
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Rozhovor s koordinátorem sociální realitní agentury projektu 
Víc než jen bydlení Adamem Pospíšilem z CpKP

>>>

Adam Pospíšil
koordinátor projektu
Víc než jen bydlení

bydlení, který jsme od roku 2016 
realizovali v pražské organizaci R-
Mosty. Spolupracovat se soukromým 
sektorem při řešení bydlení 
diskriminovaných a sociálně slabších 
rodin bylo tehdy novinkou, kterou 
mimo organizace Romodrom, o. p. s. 
nikdo v České republice nevyzkoušel. 
Tato myšlenka se však brzy začala 
prosazovat a dnes už i mnohá města 
a obce uvažují o nájemních

Centrum pro komunitní práci 
západní Čechy realizuje na 
Plzeňsku již od roku 2019 úspěšný 
projekt Víc než jen bydlení. 
Spolupracuje s pronajímateli bytů, 
kteří jsou ochotni dlouhodobě 
a férově pronajmout byty lidem 
v bytové nouzi. 
Kde jste hledali inspiraci pro 
samotný vznik projektu?
První inspirací byl projekt Férové



www.socialnibydleni.mpsv.cz 11

„Nabízíme možnost udělat dobrou věc…“

profesionální sociální práce, 
zanalyzovali jsme si fungování 
místního realitního trhu a naučili 
jsme se prezentovat se jako produkt 
na trhu, nikoliv primárně jako 
charitativní projekt.

Apel na sociální odpovědnost byl 
samozřejmě také důležitý, ale sám 
o sobě nefunguje. Majitelé nám 
postupně začali důvěřovat 
a uvědomili si výhody našeho servisu 
a garancí. Zaměřili jsme se na 
prezentaci příkladů dobré praxe 
a mnozí majitelé bytů se dnes už 
sami ozývají se zájmem o spolupráci. 
Postupně se zvyšuje kvalita 
nabízených bytů a kapacitu projektu 
jsme výrazně překročili. 

Jaké výhody nabízíte 
pronajímatelům, kteří se 
rozhodnou s projektem 
spolupracovat?
Za ochotu poskytnout bydlení našim 
klientům nabízíme celou řadu výhod, 
které nikdo jiný nenabízí. V první 
řadě je to permanentní starost 
o pravidelné hrazení nájmů a záloh 
na služby. Z vlastních zdrojů jsme 
vytvořili garanční fond, ze kterého 
můžeme hradit v termínech za 
klienty v případě, že dochází ke 
zpoždění. Garantujeme, že po 
klientech nezůstanou žádné dluhy 
v případě, že spolupráce skončí. 
Zajišťujeme pravidelnou kontrolu 
stavu nemovitosti a dobrého 
nastavení záloh na energie a služby. 
Sledujeme dodržování nájemní 
smlouvy co do počtu osob v bytě 
a sousedských vztahů. Poskytujeme 
mediaci případných sousedských 
sporů, pomáháme koordinovat 
nutné opravy a rekonstrukce bytů, 
poskytujeme bezplatné právní 
služby. Garantujeme, že každý klient 
bude mít profesionální sociální

agenturách, které by pracovaly se 
soukromými pronajímateli na jejich 
území.

Ostatně Magistrát hl. m. Prahy 
takovou agenturu založil v letošním 
roce. Centrum pro komunitní práci 
západní Čechy se myšlenky chytilo 
ještě o tři roky dříve a díky projektu 
Víc než jen bydlení se podařilo 
nastavit asi zatím nejlepší model 
sociální realitní služby, který je 
postaven na důsledném oddělení rolí 
realitního subjektu a poskytovatele 
sociální práce. Víc než jen bydlení je 
tedy služba zajišťující byty a starající 
se o oprávněné zájmy majitelů 
nemovitostí. Partnery jsou 
renomovaní poskytovatelé sociálních 
služeb, kteří do projektu přicházejí se 
svými klienty. Díky důslednému 
oddělení rolí nám odpadá obrovský 
problém, který představuje střet 
zájmů mezi posláním sociálního 
pracovníka, který má vždy hájit zájmy 
svého klienta, a rolí pracovníka, který 
řeší oprávněné zájmy majitelů, tedy 
řeší i nepříjemná témata ohledně 
peněz, dluhů, sousedských sporů 
apod. 

Jakým způsobem se Vám daří 
oslovovat majitele bytů ke 
spolupráci? Jaký typ kampaně se 
osvědčil?
Způsob kampaně projektu se mění 
v čase. Na začátku je třeba sehnat 
prvního „odvážlivce“, takže v úvodu 
jsme používali všechny možné 
kanály, včetně toho, že jsme aktivně 
volali na nabídky v inzerátech 
a snažili se jednotlivé pronajímatele 
nebo realitky přesvědčit o výhodách 
možné spolupráce s námi. Před tím 
jsme ale detailně připravili celý 
model fungování služby, zmapovali 
jsme místní cílové skupiny, získali 
jsme partnery pro výkon

>>>
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poskytovatelé sociálních služeb, se 
kterými máme nastavena pevná 
pravidla spolupráce, včetně 
standardu na předávání citlivých 
informací o klientech. Jde 
o organizace Tady a Teď, o. p. s., 
Člověk v tísni, o. p. s. a Domus, z. ú.
Zapojení těchto partnerů je pro 
úspěch celého modelu naprosto 
klíčové a sluší se jim na tomto místě 
moc poděkovat za vynikající 
spolupráci.

Konkrétní sociální pracovníci nejlépe 
znají situaci a možnosti svých klientů, 
takže k nám přicházejí společně 
s klientem na pohovor, při kterém si 
zmapujeme potřeby a řadíme si 
klienty do kategorií podle toho, na 
jaké byty u nich cílíme. V situaci, kdy 
se objeví nový byt, začneme pátrat 
v našich poznámkách a vytipováváme 
okruh klientů, kterým by mohl byt 
posloužit. Následují další pohovory, 
prohlídka bytu, aktuální finanční 
analýza. Ve finále máme na každý byt 
dva až tři vhodné kandidáty, 
u kterých se snažíme co 
nejobjektivněji posoudit kritérium 
potřebnosti v rovnováze s kritériem 
udržitelnosti, protože zájmem všech 
stran, včetně majitele nebo majitelky 
bytu, je dlouhodobá spolupráce.

Podpora ze strany sociálních 
pracovníků je komplexní, řeší 
všechny agendy klienta, my pouze ty, 
které přímo souvisí s bydlením, tedy 
mediaci sporů, komunikaci 
s majitelem, platby nájmů, nastavení 
záloh na služby a energie, finanční, 
materiální a logistickou podporu 
klientů a administraci nejrůznějších 
potvrzení a dokladů, které musí 
dodávat někteří klienti pro Úřad 
práce ČR apod. My tedy sociální práci 
přímo neděláme, ale pro mého 
kolegu Eduarda Šišpelu i pro mne je 
určitě velikou výhodou, že jsme oba 
v této oblasti v minulosti působili. 

pracovnici nebo pracovníka, 
který zcela zásadně pomáhá 
s dlouhodobou udržitelností 
nájemních vztahů. Neopouštíme 
majitele v případě nezdarů, 
přebíráme zodpovědnost.

To vše dáváme majitelům proto, 
že jejich rozhodnutí pronajmout byt 
lidem v tísni bez ohledu na jejich 
původ a sociální status je v dnešní 
realitě odvaha. Pronajímatelé 
spolupracují na řešení velkého 
společenského problému, který stát 
není zatím schopen uspokojivě řešit. 
Riskují zhoršení vztahů s ostatními 
pronajímateli v domě a jsou ochotní 
jít proti proudu, který se často obává 
neznámého. Velice si toho vážíme!         

Kolik bytů k pronájmu se podařilo 
získat během trvání projektu 
a kolik klientů tak získalo 
podporu?
Za dva roky ostré fáze projektu jsme 
získali 14 bytů, které využilo nebo 
využívá přes 70 klientů, včetně dětí. 
Většina klientů bydlí v bytech 
dlouhodobě. Pokud bych měl 
pokračovat v nějaké stručné 
statistice, tak zhruba třetina klientů 
nepotřebuje prakticky žádnou větší 
podporu z naší strany a ze strany 
poskytovatelů sociální práce, třetina 
potřebuje občasnou podporu 
a poslední třetina potřebuje velmi 
intenzivní podporu. Nucené ukončení 
spolupráce, které bylo způsobeno 
objektivní nemožností dlouhodobě 
nájem udržet, nastalo ve dvou 
případech. To s sebou přineslo 
náklady, které jsme museli vydat 
z garančního fondu. Za dva roky se 
celková výše těchto nákladů dostala 
na cca 180 tis. Kč. 

Jak jsou vybíráni klienti pro 
projekt, jakou podporu získávají 
po zabydlení a kdo ji poskytuje?
Se svými klienty za námi přicházejí

>>>www.socialnibydleni.mpsv.cz
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Můžete nám na závěr uvést nějaký 
příběh konkrétního klienta/ 
klientky, kterému jste pomohli?
Z našeho vnitřního vyhodnocování 
vyplívá, že projekt pomohl všem jeho 
účastníkům. Jako funkční a potřebný 
ho hodnotí i naši spolupracující 
sociální pracovníci. Mnohem lépe se 
jim pracuje v situaci, kdy nemusí 
posílat klienty na „zbytečné“ 
prohlídky bytů, nebo absolvovat 
s nimi desítky telefonátů na 
pronájmy, u kterých je jasné, že 
nebudou úspěšné. U nás tato 
demotivující část odpadá, majitelé 
respektují náš výběr nájemníků.

Za všechny případy je možné zmínit 
případ pěstounky se čtyřmi dětmi, 
která dlouhé roky nemohla sehnat 
bydlení a stěhovala se v krátkých 
časových intervalech po azylových 
domech nebo ubytovnách. Děti 
neměly stálé místo ve škole, u lékaře, 
žena i děti byly neustále stresovány 
nejistotou. Podařilo se nám zajistit 
jim dlouhodobý pronájem u majitelů, 
kteří jsou sociálně citliví a vždy chtěli 
nějak pomoci lidem v nouzi, jen 
nevěděli jak. Naše služba těmto 
pronajímatelům, stejně jako všem 
ostatním, dává bezpečnou možnost 
„dobrou věc“ udělat.

Děkujeme za rozhovor!

Na jak dlouhou dobu získávají 
klienti nájemní smlouvu?
Standardně na rok, s možností 
prodloužení na další roky. Někteří 
majitelé chtějí zpočátku zkusit jen 
půl roku a my se tomu nebráníme, 
protože v případě úspěšné 
spolupráce dochází vždy 
k prodloužení. Majitelé jsou 
s projektem i se svými nájemníky 
vesměs velmi spokojeni 
a dlouhodobost spolupráce je 
i jejich cílem.   

Projekt Víc než jen bydlení bude 
končit v září tohoto roku. 
Plánujete pokračovat v těchto 
aktivitách a jakým způsobem?
Otázka konce projektu nás intenzivně 
zaměstnávala delší dobu, protože 
naše služby nejde jen tak jednoduše 
ukončit. Závazky, které vznikají, jsou 
dlouhodobého charakteru a některé 
nájemní vztahy potřebují delší 
podporu, aby se staly opravdu 
stabilními. Nejde ze dne na den všem 
majitelům, bydlícím i čekajícím 
klientům a sociálním pracovníkům 
říct: „Končíme, řešte si vše dál sami. 
“Naštěstí se nám podařilo získat 
částečnou finanční podporu na 
dalšího dva a půl roku, takže nic 
nekončí a my můžeme přijímat další 
byty a klienty.

Článek byl rovněž publikován v časopise Nový prostor.
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TÉMĚŘ KAŽDÝ DESÁTÝ OBYVATEL 
ČESKA MÁ PROBLÉMY S BYDLENÍM, 
KRIZE NEJVÍCE DOLÉHÁ NA SENIORY 
A SENIORKY

Až milion lidí v Česku čelí vážným problémům s bydlením. 
Vyplývá to ze Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2021, kterou 
v srpnu tohoto roku vydala iniciativa Za bydlení. Ze zjištění 
mimo jin vyplývá, že mezi nejohroženější skupiny obyvatelstva 
patří seniorky a senioři, kteří se v posledních letech dostávají 
do bytové nouze stále častěji.

>>>

ohroženo ztrátou bydlení. Dalších 
přibližně 300 až 350 tisíc domácností, 
z nichž třetinu tvoří seniorské 
domácnosti, je zatíženo nadměrnými 
náklady na bydlení (tzn. vynakládá na 
bydlení více než 40 % svých příjmů). 
„Zatím nedokážeme odhadnout, jaký 
vliv budou mít na problémy v bydlení 
následky pandemie Covid-19 a s ní 
spojená opatření. Už teď ale můžeme 

Kromě bezdomovectví, které je 
nejkrajnějším projevem krize bydlení 
a týká se minimálně 11 tisíc 
obyvatel republiky, přibývají 
v Česku další negativní jevy spojené s 
bydlením. V bytové nouzi se nachází 
36 až 61 tisíc domácností, v nichž 
vyrůstá 20 až 51 tisíc dětí do 18 let. 
Dalších 130 až 190 tisíc domácností 
s přibližně 80 až 120 tisíci dětmi je

Jan Klusáček
Autor Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2021

Expert na analýzu a tvorbu politiky
Platforma pro sociální bydlení

Článek je dílem iniciativy Za bydlení

15
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Rodiny končí v nevyhovujících 
bytech, senioři na ubytovnách

Roste počet seniorek a seniorů 
v azylových domech a na 
ubytovnách. Seniorské domácnosti 
dnes představují až pětinu všech 
domácností dlouhodobě pobývajících 
na ubytovnách. „Seniorských 
domácností je dnes v ubytovnách 
více než rodin s dětmi, které většinou 
přebývají v nevyhovujících bytech. 
Většina seniorů přitom 
pravděpodobně platí pobyt 
v ubytovně ze svého důchodu,“ říká 
Jan Klusáček a dodává, že významná 
část seniorů se dostává do bytové 
nouze až ve stáří. „Z našeho 
průzkumu v azylových domech 
vyplynulo, že třetina z jejich uživatelů 
a uživatelek starších 60 let se ocitla 
v bytové nouzi až po svých 60. 
narozeninách,“ dodává analytik. Roli 
podle něj zřejmě hraje i to, že senioři 
a seniorky po úmrtí partnera 
nezvládnou z důchodu zaplatit 
nájem.

Ohrožení ztrátou bydlení: třetinu 
tvoří rodiny s dětmi

Při analýze dalších problémů 
v bydlení se výzkumný tým opíral 
o šetření Příjmy, výdaje a životní 
podmínky domácností (SILC), které 
každoročně realizuje Český statistický 
úřad. Z dostupných údajů vyplynulo, 
že v ohrožení ztrátou bydlení je 
v Česku přibližně 130 až 190 tisíc 
domácností, v kterých žije 320 až 
400 tisíc lidí. „Třetinu z ohrožených 
domácností představují rodiny 
s dětmi do 18 let, v kterých vyrůstá 
přibližně 100 tisíc dětí,“ upozorňuje 
Jan Klusáček. Tato čísla přitom 
vycházejí z analýzy dat za rok 2019, 
neboť data za rok 2020 nebyla 
k dispozici pro další statistické 
zpracování. 

s jistotou říci, že v posledních letech 
roste bytová nouze seniorů,“ sděluje 
Jan Klusáček, hlavní analytik iniciativy 
Za bydlení.

Nejčastější projevy bytové nouze

„Bytovou nouzi chápeme jako stav 
vyloučení ze standardního bydlení,“ 
vysvětluje Vít Lesák z Platformy pro 
sociální bydlení. Kromě lidí bez 
střechy nad hlavou se tedy bytová 
nouze týká také domácností 
přebývajících v azylových domech 
a na ubytovnách, ale i některých lidí 
hospitalizovaných v psychiatrických 
léčebnách a jiných zdravotnických 
zařízeních či odsouzených ve 
věznicích, kteří neměli bydlení před 
nástupem do instituce nebo o něj 
přišli během pobytu. V bytové nouzi 
je rovněž asi pětina obyvatel domovů 
pro osoby se zdravotním postižením, 
kteří by při poskytnutí potřebné 
asistence a bydlení velmi 
pravděpodobně nemuseli žít 
v instituci. A v neposlední řadě tvoří 
významnou část domácností v bytové 
nouzi lidé, kteří sice žijí v bytech, 
ale ty jsou v nevyhovujícím stavu, 
přelidněné nebo nejisté. 

„Pokud všechny tyto kategorie 
sečteme, můžeme říci, že celkem se 
v bytové nouzi nachází přibližně 36 
až 61 tisíc domácností, v nichž žije 
76 až 165 tisíc lidí,“ odhaduje Jan 
Klusáček, který jako hlavní analytik 
Zprávu o vyloučení z bydlení 
vypracoval. Čísla vycházejí z analýzy 
dat z informačních systémů 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR, rozsáhlého zjišťování počtu 
obyvatel v ubytovacích zařízeních 
a sčítání osob bez domova v České 
republice v roce 2019. „Jde přitom 
pouze o minimální počty domácností 
v opravdu vážné bytové nouzi, neboť 
jsme použili velmi přísná kritéria,“ 
upozorňuje Klusáček.

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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Cesty z krize bydlení? Investice do 
sociálního bydlení i lepší 
legislativa

Podle odborníků z iniciativy Za 
bydlení by se měl krizí bydlení 
seriózně zabývat český stát. Některá 
dílčí řešení přitom nejsou příliš 
složitá. Jedním z nich je například 
efektivnější nastavení možného 
využití stávajících dávek mimořádné 
okamžité pomoci (MOP) jako 
příspěvku na uhrazení kauce. 
„Takový krok by pomohl ze spárů 
obchodníků s chudobou a do 
standardního bydlení dostal několik 
tisíc domácností ročně. Nedostatek 
peněz na kauci je totiž překvapivě 
často hlavním důvodem bytové 
nouze domácností,“ vysvětluje Jan 
Klusáček. 

Počet lidí v bytové nouzi by mohly 
dále pomoci snížit nejen větší 
investice do sociálního bydlení 
z prostředků evropských fondů, 
ale také nástroje a aktivity, které 
mnohdy dokážou bytové nouzi 
předejít, jako například kontaktní 
místa pro bydlení poskytující 
poradenství. „Osvědčené měkké 
projekty podpory v bydlení často 
dokáží vyřešit situaci lidí v bytové 
nouzi rychleji a úsporněji než nová 
výstavba,“ upozorňuje Vít Lesák.

Podle odborníků z iniciativy Za 
bydlení je dále nevyhnutné přijmout 
odpovídající legislativu, která umožní 
lidem a domácnostem zasaženým 
krizí bydlení svou situaci řešit. 
O komplexním zákoně, který by řešil 
sociální a dostupné bydlení 
i podporu v bydlení, se v Česku 
hovoří už dvě desetiletí, avšak 
s minimálními výsledky. „V stávajícím 
programovém období evropských 
fondů navíc dojde ke snížení objemu 
finančních prostředků, na nichž je 
u nás závislá většina projektů řešení

Až desetina Čechů má problém na 
bydlení vydělat

Nenápadný, ale velmi vážný problém 
v Česku představují nadměrné 
náklady na bydlení. Těmi jsou podle 
mezinárodní definice zatíženi lidé, 
kteří na bydlení vynakládají více než 
40 % ze svých disponibilních příjmů. 
Podle odhadů iniciativy Za bydlení se 
v Česku s nadměrnými náklady 
potýká 290 až 350 tisíc domácností, 
z nichž více než třetina jsou 
domácnosti seniorské. „Pokud k nim 
připočteme i domácnosti současně 
ohrožené ztrátou bydlení, kterých se 
nadměrné náklady týkají také, 
znamená to, že celkem u nás trpí 
nadměrnými náklady na bydlení 420 
až 540 tisíc domácností, v nichž žije 
760 až 900 tisíc lidí,“ vypočítává Jan 
Klusáček. Ohrožení ztrátou bydlení či 
nadměrné náklady na bydlení se tak 
týkají 9 až 12 % českých 
domácností. Toto číslo navíc může 
v nejbližších letech nadále růst. 

Zneužívají Češi státní příspěvek na 
bydlení? Data říkají opak

Ačkoli se v Česku často hovoří 
o zneužívání dávek, z analýzy vyplývá, 
že u sociálních dávek v oblasti 
bydlení dochází mnohem častěji 
k nevyužívání oprávněného čerpání. 
„Příspěvek na bydlení vyšší, než 
tisíc korun nepobírá osm z deseti 
oprávněných seniorských 
domácností, šest z deseti 
oprávněných rodin a sedm z deseti 
ostatních domácností,“ 
vyjmenovává Jan Klusáček. Podle něj 
by tak problém nedostupnosti 
bydlení pomohlo vyřešit i to, kdyby 
stát povzbudil občany k vyššímu 
čerpání příspěvku na bydlení. 
„Čerpání příspěvku na bydlení je 
zcela legitimním krokem v krizi 
bydlení, v níž se aktuálně 
nacházíme,“ domnívá se analytik.

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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Téměř každý desátý obyvatel Česka má problémy s bydlením, krize 
nejvíce doléhá na seniory a seniorky

financování, ale také pro zajištění 
rovných šancí na důstojné bydlení lidí 
napříč republikou,“ uzavírá Vít Lesák.

bytové nouze. Zákon o dostupnosti 
bydlení proto potřebujeme nejen pro 
nastavení stabilního, 
předvídatelného a udržitelného

www.socialnibydleni.mpsv.cz

X

Na základě podrobné analýzy dat z informačních systémů 
MPSV, rozsáhlého zjišťování počtu obyvatel v ubytovacích 
zařízeních a sčítání osob bez domova v České republice v roce 
2019 je možné říci, že:

• V bytové nouzi se nachází 35 až 62 tisíc domácností, v nichž 
vyrůstá 20 až 51 tisíc dětí do 18 let.

• Dalších 130 až 190 tisíc domácností s přibližně 100 tisíci dětmi je 
ohroženo ztrátou bydlení.

• Dalších přibližně 300 až 350 tisíc domácností, z nichž třetinu tvoří 
seniorské domácnosti, trpí nadměrnými náklady na bydlení 
(vynakládá na bydleni více než 40 % svých příjmů).

• Celkem čelí jednomu ze tří výše uvedených problémů v oblasti 
bydleni přibližně půl milionu českých domácností, v nichž žije 
téměř milion lidí.

Zprávu o vyloučení z bydlení za rok 2021 
si můžete stáhnout zde.

https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2021/08/Bydleni-jako-problem-2021.pdf
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PLZEŇ MÁ NOVOU STUDII 
K PROBLEMATICE BEZDOMOVECTVÍ

19

Město Plzeň si nově nechalo zpracovat studii k problematice 
o bezdomovectví. Studie je nejrozsáhlejší svého druhu v celé ČR 
a zajímá se jak o názory lidí bez domova na území města, tak 
o názory plzeňské veřejnosti. Důvod zpracování zmíněné studie je 
zlepšení situace lidí bez domova na území města Plzně. Autorem 
studie je tým z Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni pod 
vedením docenta Jana Váněho.
„Dostali jsme velké množství zajímavých informací a zjištění. Pro mě 
nejpodstatnějším a zároveň příjemným překvapením je to, že 
přibližně 80 % ze 754 oslovených občanů z řad veřejnosti se vyjádřilo 
v tom smyslu, že by město mělo problém řešit a nabídnout lidem 
bez domova pomoc,“ doplnil plzeňský radní David Šlouf.
Více informací a celou studii je možné nalézt v článku města Plzně 
zde.
V rámci studie proběhla také tematická výstava s názvem 
„BEZDOMOVECTVÍ. CO VIDÍME? CO CHCEME VIDĚT?“, více info
a fotogalerii z celé akce najdete zde.

X

https://socialnisluzby.plzen.eu/aktuality/plzen-ma-novou-studii-k-problematice-bezdomovectvi.aspx?fbclid=IwAR15cD7bNnRy-CAlF5O2WaoGjgKq71WMrpk8LTrsWMqjUmAIStNapWtVQ0k
https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/bezdomovectvi-co-vidime-co-chceme-videt.aspx
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ODPOVĚDNOST BEZ VINY
Problematika toho, jak efektivně podporovat lidi s poruchou 
osobnosti, není vůbec jednoduchá. V následujícím textu se vám 
pokusíme přiblížit nejzajímavější momenty z on-line kurzu 
Hanny Pickard, který se tomuto tématu věnuje. 

>>>

Soužití nebo spolupráce s lidmi, kteří 
mají nějaký typ poruchy osobnosti,  
může být hodně emocionálně 
intenzivní (i v dobrém slova smyslu), 
komplikovaná a často s sebou nese 
řadu výzev. Podpůrné osoby se 
mohou snažit tyto lidi „zachránit“ 
a zlepšit jim svým úsilím jejich životní 
situaci, tato snaha o záchranu 
(namísto podpory) často vede 
k brzkému vyhoření, pocitu selhání 
anebo naopak k „lámání holí“ nad 
těmi, kteří si „za to mohou sami“ 
a kterým „není pomoci“, protože se 
točí v kruhu stále stejných chyb. 
S přístupem „zachraňování druhých“ 
přebíráte cizí odpovědnost na sebe, 
proto se mnohdy stane, že případný 
neúspěch je kladen za vinu právě 
vám. A nemůžeme říct, že 
neoprávněně. V takových situacích se 
můžete cítit ukřivděně a říkat si ono 
známé „pro dobrotu na žebrotu“. Ale 
dobré úmysly často nestačí a jak 
praxe ukazuje, snaha o záchranu 
nakonec neprospívá nikomu.

Kurz je určen pro všechny, kdo 
se chtějí dozvědět o tom, 
jak pracovat a komunikovat s lidmi 
s poruchou osobnosti a komplexními 
potřebami efektivněji. Je zejména 
pro pracovníky záchranných složek, 
policii, soudce, rodinné příslušníky, 
ale třeba i pro lidi, kteří poskytují 
nějakou formu podpory v bydlení 
(např. psychiatrické sestry a bratry 
v programech Housing First, peer 
pracovníky apod.). Interaktivní kurz 
je v angličtině a je zdarma. Naleznete 
ho na stránkách 
www.responsibilitywithoutblame.org.

Hanna Pickard je profesorkou 
filozofie a bioetiky. Zaměřuje se na 
filozofii mysli, filozofii psychiatrie, 
morální psychologii a medicínskou 
etiku. Poslední roky se věnuje 
zejména závislostem a práci s lidmi 
s hraniční poruchou osobnosti. Kurz 
Odpovědnost bez viny vypracovala 
na základě své praxe z komunit lidí s 
duševním onemocněním.

20

https://www.hannapickard.com/about.html
https://www.nzip.cz/clanek/694-poruchy-osobnosti-zakladni-informace
http://www.responsibilitywithoutblame.org/
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zmiňovanému Arunovi. Na těchto 
případech Hanna Pickard ukazuje, 
co  znamená, když se při komunikaci 
s lidmi s komplexními potřebami 
dostaneme do tzv. pasti 
zachraňování a obviňování a proč 
bychom se měli snažit do této pasti 
nechytit.

Past zachraňování a obviňování 
(Rescue-blame)

Různé druhy vztahu 
s podporovanými osobami si 
můžeme představit jako úsečku, 
která má dva extrémy. Na jednom 
konci je zachraňování těchto lidí, na 
druhém konci jejich obviňování. 
A ač by se hodně lidí svým stylem 
práce mohlo pohybovat někde 
uprostřed mezi těmito extrémy, 
tak tomu podle Hanny Pickard často 
není, protože není snadné najít 
střední cestu. A tak se hodně 
pracovníků ocitá v pasti zachraňování 
a obviňování, kdy jdou z jednoho 
extrému do druhého. Jako příklad si 
uveďme situaci, kdy se pracovník 
nebo rodinný příslušník snaží

Hanna Pickard se ve svém kurzu 
snaží ukázat, že chování lidí 
s poruchami osobnosti by se nemělo 
omlouvat jejich diagnózou (protože 
oni sami nejsou diagnózou), ale 
zároveň by se nemělo odsuzovat. Lidi 
s komplexními potřebami bychom 
měli podporovat skrze péči 
a porozumění v jejich přijetí vlastní 
odpovědnosti a v jejich 
zplnomocnění na cestě k zotavení. 

Celé školení je založeno na několika 
ilustrativních situacích, kde se 
ukazuje, jak rozdílné přístupy ke 
komunikaci s lidmi s komplexními 
potřebami mají odlišné dopady na 
jejich životy.  V kurzu se seznámíte se 
třemi příběhy. První příběh je Aruna
(komunitního zdravotního bratra pro 
péči v psychiatrii) a jeho klienta 
Jasona, který zrovna prochází těžkým 
obdobím a vysadil své léky. Druhý 
příběh se věnuje dvěma policistům 
(Davidovi a Sáře) a Amy. Amy má 
potíže s pitím alkoholu a následně se 
zvládáním své agrese. Poslední 
příběh se věnuje Nataše, která má 
sklony k sebepoškozování, a již

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>

https://www.zotaveni.cz/co-je-zotaveni
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Zachraňování

Zachraňování je často spojeno s 
paternalismem. V tomto vztahu 
podpůrné osoby mohou cítit vůči 
podporovaným lidem lítost a 
sympatie. Mohou být nedočkaví 
pomáhat, může jim dělat dobře pocit 
moci a kontroly nad situací, často se 
chtějí cítit potřební a být hrdí na 
svoje skutky. V hlavách si mohou 
říkat, že „bez nich to podporované 
osoby nezvládnou, že jsou to 
chudáci, kterým nikdo nerozumí, že 
jenom oni jsou těmi, kdo je chápou a 
kdo se o ně zajímá a snaží se jim 
podat pomocnou ruku“. Bojí se 
situací, které nebudou mít pod 
kontrolou. Pokud k takovému selhání 
dojde, podpůrné osoby v 
záchranářském modu se často 
přepracovávají, dělají věci, které 
nejsou v náplni jejich práce nebo 
překračují jejich osobní hranice, 
nabízí pomoc mimo pracovní dobu 
(nebo na úkor jejich osobního života), 
myslí a mluví za podporované osoby, 
skáčou jim do řeči a dokončují za ně 
věty, nevěří svým kolegům a jiným 
lidem, že budou podporu poskytovat 
stejně kvalitně a s podobnou 
intenzitou jako oni sami. 

Obviňování 

Druhým extrémním pólem je 
obviňování. Když někdo udělá něco, 
co se obecně považuje za nesprávné 
nebo zlé, tak často přichází 
obviňovací mód. Osobám s 
komplexními potřebami je dávána 
100% zodpovědnost za jejich chování 
a už se nepřihlíží k okolnostem, které 
k onomu chování vedly. S 
obviňováním je spojeno černobílé 
vidění situací. Obviňování má buď 
horkou variantu, kdy podporující cítí 
hněv (návaly horka, červenání tváří), 

„zachránit“ člověka v tíživé situaci, 
dělá pro něj první poslední a on 
stejně zopakuje chybu, kterou již 
udělal mnohokrát předtím a všechna 
práce se tak zdá být zbytečná. V tu 
chvíli může pracovník v rozčarování 
přejít z modu záchrany do modu 
obviňování, vyčítat podporované 
osobě, co provedla, jaká je, být na ni 
přísný nebo naopak vůči ní úplně 
ochladnout (protože „už předem ví, 
jak to všechno zase dopadne“), což 
by se samozřejmě stávat nemělo a v 
kurzu se naučíte, jak se tomu 
vyhnout. Podle lektorky si po 
odeznění těchto emocí však mnoho 
podporujících uvědomí své 
profesionální pochybení a má výčitky, 
že se k podporovanému chovali 
nevhodně a aby ulevili svému 
svědomí, tak ho začnou znovu 
zachraňovat. Přepínání mezi 
zachraňováním a obviňováním (ať už 
u jednoho pracovníka nebo v týmu) 
vede k nečitelnosti a 
nekonzistentnosti podpory, což má 
za následek ztrátu důvěry 
podporovaných osob vůči podpůrné 
osobě (rodině, službě) a často může 
vést i ke ztrátě jejich sebevědomí, 
sebeúcty, ke ztrátě naděje, že je 
možné dosáhnout skutečné změny. 
Zachraňování lidem odebírá moc (a 
často i hlas), nemotivuje je se nic 
naučit, ani se nikam posunout a 
nezvyšuje jejich sebevědomí. To, 
jestli člověk naváže s podporovanou 
osobou vztah záchrany nebo 
obviňování se podle H. Pickard
neodvíjí jen od charakteru, 
světonázoru, profesních 
zkušenostech podpůrných osob, ale i 
od rasy, genderu, věku, náboženství 
a vzhledu osob s komplexními 
potřebami. Protože předsudky a 
různé formy předporozumění jsou 
součástí našich životů, i když si to 
občas neuvědomujeme.

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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jen částečná. Pro podporující osoby 
z toho plyne důležité ponaučení, že 
pokud chtějí, aby podporovaná 
osoba nesla za své jednání 
odpovědnost, tak si své jednání 
musí sama zvolit. Takže i když si 
podporující myslí, že vědí, co těmto 
lidem ztěžuje život a co by měli dělat, 
aby se jejich situace zlepšila, tak by 
jim to neměli vnucovat, ani 
podsouvat a v žádném případě to 
dělat za ně. Mohou jim to pouze 
nabídnout jako jednu z možností 
následujícího postupu. K tomuto 
tématu existuje poměrně vtipné 
video, které se jmenuje Není to o 
hřebíku. Úkolem podpůrné sítě je 
pak podporovat lidi v tom, aby si své 
jednání uvědomovali, měli ho pod 
kontrolou a pomáhat jim hledat více 
možností ze kterých budou moci volit 
(ideálně více dobrých možností). To 
vše pomocí péče a empatie. 
Samozřejmě je často velice těžké 
dosáhnout toho, aby všechny tři 
podmínky plné odpovědnosti byly 
splněny. Přístup Odpovědnost bez 
viny s tím počítá a pracuje. Spočívá 
v tom, že se lidem neříká „já to za vás 
udělám“, ani se jim neříká „musíte 
nést odpovědnost za své činy“ (to je 
totiž spíše obviňování), ale naslouchá 
se jim, pracuje se s jejich tužbami 
a přáními, pracuje se s jejich 
připraveností na změnu, motivují se 
a společně s nimi se hledají možnosti 
ze kterých mohou sami volit. 

Jaký je tedy rozdíl mezi 
odpovědností a obviňováním? 

Odpovědnost je o podporované 
osobě a třech podmínkách: 
1. uvědomění si, 2. kontrole, 
3. možnostech volby.

Obviňování je o podpůrné osobě 
a jejích emocích, které v ní vyvolává 
jednání podporované osoby.

nějakou míru agrese, třeba jen 
verbální apod. nebo chladnou, kdy je 
podpůrná osoba odtažitá, nereaguje, 
dává najevo odstup. S obviňováním 
přichází pocity opovržení, odpor, 
znechucení a nenávist, touha po 
trestu, zklamání. Myšlenky, které 
mohou napadat podpůrné osoby 
jsou typu, „ten člověk, je zkažený od 
samotného základu, bezcenný, 
k ničemu, beznadějný, manipulativní“ 
apod.

Past zachraňování a obvinování 
může vést ke konfliktům uvnitř 
podpůrných týmů (nebo rodiny)

Lektorka se v kurzu také zaměřila na 
popis situace, kdy se při podpoře lidí 
s poruchou osobnosti může stát to, 
že se týmy/rodiny/komunity rozdělí 
na ty, kdo chtějí daného člověka 
zachránit a na ty, kdo ho viní a soudí. 
Když někdo v podpůrném týmu 
zaujme extrémní pozici (například 
obviňování) ostatní mohou mít 
tendenci ji vyvážit tím, že zaujmou 
pozici opačného extrému 
(zachraňování), to vede k polarizaci 
uvnitř týmu. Tyto rozpory mohou 
negativně ovlivnit fungování týmu, 
potenciálně celé služby a podporující 
by si na ně měli dávat pozor.

Jak utéct z pasti zachraňování 
a obviňování?

Aby podporující unikli z pasti 
zachraňování a obviňování, musí se 
nejprve naučit odlišit odpovědnost 
od viny. Plnou odpovědnost může 
mít člověk jen tehdy, když jsou 
splněna tři základní kritéria: 1. člověk 
si musí své jednání uvědomovat
(vědět, co dělá), 2. musí mít nad ním 
kontrolu a 3. musel mít možnost si 
zvolit i jiné varianty jednání. Pokud 
některá z těchto tří podmínek není 
naplněna, pak je odpovědnost vždy

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>

https://www.youtube.com/watch?v=-4EDhdAHrOg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=s2Gnr_aMqUg
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a uvidí to, tak ji viní z toho, co 
provedla. Je naštvaný, ale zároveň 
vystrašený: „Co jsi to udělala? Jak se 
to mohlo stát? Vždyť jsme společně 
všechny žiletky vyhodili. Doufám, že 
tohle už nikdy neuděláš. Nikdy jsi 
ještě neprovedla nic tak hrozného.“ 
Pak Arun zavolá záchranku navzdory 
tomu, že si to Natasha nepřeje. (Zde 
je Arun v obviňovacím módu.)

Když spolu dojedou do nemocnice a 
Arun už není ve stresu, tak se 
Natashe omluví, zruší své ostatní 
schůzky a zůstane s ní i mimo 
pracovní dobu. Řekne jí, že za to 
nemůže a zbaví ji veškeré 
zodpovědnosti. Natasha mu je 
vděčná za jeho starost a péči. 
(zachraňovací mód). 

Ani jednomu nedochází, že celou 
situaci ovlivnila dynamika jejich 
vztahu, kdy Arun Natashu neustále 
zachraňuje (vytváří závislost Natashi
na jeho podpoře) a ona svým 
chováním chce potěšit Aruna
(rozhodnutí často nedělá pro sebe, 
ale pro něj, nebo nechává Aruna aby 
rozhodoval za ni) a zároveň při 
každém svém selhání se cítí hrozně 
nejen kvůli sobě, ale také proto, že 
Aruna zklame. Pak se cítí neschopná, 
k ničemu a beznadějná. Oba jsou 
v takovém vztahu nešťastní a točí se 
v kruhu. (Past zachraňování 
a obvinování.)

Jak by mohl Arun přistupovat 
k Natashe, kdyby užíval metody 
Odpovědnost bez viny 
(Responsibility without blame)? Podle 
H. Pickard by se Arun předně víc ptal 
a víc by naslouchal. Dával by jí 
prostor pro vlastní rozhodnutí 
a vlastní aktivitu. Ptal by se, co 
přispělo k tomu, že se cítila dobře 
nebo naopak, co způsobilo krizi. 
Protože má Natasha nízké 
sebevědomí, tak by ji podporoval, 

Příklad

Jak jsme již nastínili v úvodu, kurz je 
koncipován tak, že vždy ukáže situaci, 
ve které je přístup k podporované 
osobě nevhodný (zachraňování nebo 
obviňování), pak popíše daný příklad 
nově, kdy se podpůrná osoba chová 
podle principů odpovědnosti bez 
viny. To umožňuje vykreslit kontrasty 
a uvědomit si výhody takového 
jednání, ve kterém se vyhneme pasti 
zachraňování a obviňování.

Jedním z případů, se kterým se 
v on-line kurzu seznámíte je již 
zmíněný příběh Natashi a jejího 
podpůrného pracovníka Aruna (Arun
je zdravotní bratr v psychiatrické 
péči). Natasha byla v dětství sexuálně 
zneužívána svým otcem. Ve chvílích, 
kdy se necítí dobře, často sahá po 
žiletkách a sebepoškozuje se. Při 
jedné z návštěv podpůrného 
pracovníka se Natasha zmíní, že se 
cítí dobře a že se jí daří. Toho se Arun
chytne a chválí ji, říká, že z toho má 
obrovskou radost a zeptá se ji, jestli 
by teda v takovém případě nemohli 
vyhodit všechny žiletky, které 
Nastasha v bytě má. Natasha trochu 
zapochybuje, v tu chvíli se Arun
nabídne, že jestli chce pomoct, tak ty 
žiletky vyhodí za ní. Ona souhlasí, 
protože cítí, že to Arunovi udělá 
radost a ona chce, aby ji měl rád. 
Arun Natashu nepodpořil ve vlastním 
rozhodnutí, ale dotlačil ji, byť jen 
velmi jemně, k tomu, aby souhlasila 
s jeho řešením. (Zde byl Arun
v zachraňovacím modu.)

Před další návštěvou si Natasha 
prochází krizí, je naštvaná na Aruna, 
že kvůli němu nemá žiletky (a že pro 
něj to rozhodnutí bylo hrozně 
snadné), zároveň trpí tím, že Aruna
zklame, přesto si dojde koupit nové 
a pořeže se víc než obvykle, cítí se 
hrozně, že selhala. Když přijde Arun
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Odpovědnost bez viny

Pro mnohé profesionální podpůrné 
pracovníky, jako jsou sociální 
pracovnice a pracovníci v sociálních 
službách nebude v kurzu 
pravděpodobně nic nového. 
Nicméně věříme, že se najde řada 
jiných lidí, kteří ho ocení, ať už 
v řadách policie, která často hraje 
nebo může hrát roli komunitních 
pracovníků, nebo v řadách studentů 
a studentek sociální práce, kterým se 
může hodit při výkonu jejich 
budoucího povolání. Podpora 
v bydlení je z velké části o efektivní 
komunikaci a přístup Odpovědnost 
bez viny je jedním z nástrojů, jak 
takové komunikace dosáhnout, 
obzvláště s lidmi s komplexními 
potřebami, kteří jsou jednou 
z cílových skupin sociálního bydlení. 

aby si více věřila, dodával by jí 
odvahu v rozhodnutích, která si sama 
zvolila. Místo toho, aby jí žiletky 
vyhodil, by se ptal, co by mohlo vést 
k tomu, aby se nepoškozovala, čím 
by to šlo nahradit a kompenzovat: 
„Přemýšlela jsi někdy, že by ses 
žiletek zbavila? Je to velký krok. 
Přemýšlela jsi, jak by to probíhalo, jak 
bys to udělala? Pojďme spolu 
naplánovat, co dál.“ Jak lektorka 
uvádí, netlačil by ji do velkých kroků. 
Po tom, co se pořezala, by se jí mohl 
citlivě zeptat, zdali mu tím chtěla 
něco sdělit, jestli to v tom byla nějaká 
zpráva i pro něj? Namísto toho, aby 
volal záchranku, by s ní mohl 
diskutovat, jak vážné zranění to je 
a jestli chce, aby tu záchranku 
zavolal. (Přístup Odpovědnost bez 
viny.)
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V JIHLAVĚ SE USKUTEČNILA PRVNÍ 
KONFERENCE K HOUSING FIRST 
V ČESKÉ REPUBLICE
Ve dnech 30. září a 1. října proběhla v prostorách Krajského 
úřadu Kraje Vysočina (a pod jeho záštitou) konference „Housing
First v Jihlavě“. První den byly představeny výsledky projektu 
„Bydlení především: Testování konceptu Housing First v 
Jihlavě“, druhý den se programu ujala Platforma pro sociální 
bydlení a věnovala ho tématu „Rozvoj Housing First v ČR“.

>>>

systémového projektu a sdělila, že 
ačkoli ještě nebyly pilotní projekty 
Housing Fist, které vznikly v rámci 
výzvy č. 108 OPZ, zcela vyhodnoceny, 
průběžné výsledky ukazují, že přístup 
Housing First při řešení bytové nouze 
funguje nejen v zahraničí, ale 
i v České republice. Proto Řídící orgán 
ESF připravuje novou výzvu 
k sociálnímu bydlení a Housing First 
v rámci OPZ+, vyhlášena by měla být 
v druhém kvartálu roku 2022. Kromě 
toho se připravují také výzvy IROP na 
budování sociálních bytů. Sdělila 
také, že MPSV připravuje nový 
systémový projekt pro podporu 
sociálního bydlení, neboť se (dle 
zpětné vazby spolupracujících 
organizací, obcí či dalších subjektů)  
současný projekt dobře osvědčil 
a napomáhá i v propojování

Hned ráno se uskutečnila tisková 
konference k projektu Housing First
v Jihlavě, samotná konference 
k Housing First byla zahájena 
přivítáním od zástupců Kraje 
Vysočina, statutárního města Jihlava, 
Oblastní charity Jihlava, Platformy 
pro sociální bydlení a Ministerstva 
práce a sociálních věcí (dále MPSV). 
Zároveň zde bylo předáno 
poděkování celému týmu od MPSV  
za realizaci pilotního projektu 
Housing First v Jihlavě.

První příspěvek se věnoval vizím 
uplatňování přístupu Housing First
(Bydlení především). Barbora 
Špicarová Stašková, hlavní 
garantka projektu MPSV „Podpora 
sociálního bydlení“, zde představila 
aktivity a dosavadní výstupy tohoto

26
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trpí. Popsal cestu ke vzniku a realizaci 
projektu Housing First a budoucí 
realizátory připravil na to, že se 
budou setkávat s kritikou při různých 
diskuzích k tomuto přístupu řešení 
bytové nouze. Debatovalo se 
například o tom, kdo bude cílovou 
skupinou projektu a zda zvolit 
kvalifikovaný výběr, na který tehdy 
nebylo město připraveno, nebo 
losování, které se jevilo být 
transparentnější. Proto ho zvolili, 
a přesto se setkali s kritikou.

V současné době je již připraveno 
prioritizační schéma, kde je kritériem 
výběru míra zranitelnosti. Ta se 
zjišťuje v rámci žádosti, kterou 
zájemce o bydlení vyplní při návštěvě 
Jednotného místa pro bydlení. 
Byla také vytvořena a schválena 
Analytická zpráva o stavu bytové nouze.

Vraťme se ale opět k jihlavskému 
projektu Housing First. Mapování 
cílové skupiny proběhlo formou tzv. 
registračního týdne, při němž jsou

jednotlivých důležitých aktérů 
v oblasti sociálního bydlení. Za 
důležité vnímá i zapojení krajů, které 
mohou být koordinátory, mapovat 
bytovou nouzi na svém území či 
poskytnout volné byty pro účely 
řešení bytové nouze.

Poté již vystoupili samotní realizátoři 
projektu Housing First v Jihlavě. 
Daniel Škarka, uvolněný radní 
statutárního města Jihlavy, krátce 
shrnul historický vývoj řešení bytové 
nouze v Jihlavě. V roce 2014 byly 
v městském bytovém fondu 
vyčleněny sociální byty, v roce 
2018 vznikla pracovní skupina a byly 
vytyčeny 3 cíle. Byla navázána 
spolupráce s Agenturou pro sociální 
začleňování a s Platformou pro 
sociální bydlení, vznikl projekt 
Housing First atd. Mapování bytové 
nouze mimo jiné ukázalo, že je 
několik desítek osob přímo na ulici 
a zhruba jedna desetina obyvatel 
měst Jihlavy jí je ohrožena nebo jí
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nájemní smlouvu. Sociální 
pracovnice Pavlína Kolářová 
z Oblastní charity Jihlavy, která 
poskytuje zabydleným osobám
podporu v tandemu s peer 
pracovnicí Terezou Sivákovou, 
vyhodnotila, že v současné době díky 
dobré stabilizaci životní situace stačí 
u 3 domácností již pouze nižší 
intenzita podpory, u 4 – 5 
domácností střední intenzita 
podpory a u 6 – 7 domácností zatím 
stále vyšší intenzita podpory (přičemž 
u 2 domácností zřejmě bude potřeba 
celoživotní podpora). S domácnostmi 
řeší především udržení si bydlení 
a finance (někde se podařilo zastavit 
exekuci, uzavřít splátkový kalendář 
apod.), zaměstnání, péči o děti či 
osamělost, ale také komplikace 
spojené s vládními opatřeními 
z důvodu pandemie (distanční výuka 
dětí, zvýšený hluk v bytech). V rámci 
projektu také fungovala poradní 
skupina tvořená osobami z cílové 
skupiny projektu, která se setkávala 
s realizačním týmem projektu a řešila 
s nimi, jakým tématům je vhodné se 
věnovat apod. Dle názoru sociální 
pracovnice by bylo vhodnější 
pracovní skupinu v příštím projektu 
Housing First vytvořit přímo 
z účastníků projektu, což umožní 
i jejich propojení a větší zapojení.

V rámci vize vývoje řešení bytové 
situace v Jihlavě dále zaznělo, že 
udržení pouze městem není finančně 
reálné. V současné době se město 
snaží domluvit s Krajem Vysočina na 
podpoře v udržení dvou pracovnic 
z Oblastní charity Jihlava, aby nebylo 
přerušeno poskytování podpory 
v bydlení v překlenovacím období, 
než vznikne nový projekt. Jako 
zásadní v udržitelném financování 
vnímají stále chybějící zákon 
o sociálním bydlení. Jihlava má nyní 
zanalyzovaný stav bytové nouze 
a potřebují dle slov Daniela Škarky

oslovováni potenciální zájemci 
a zájemkyně přímo v terénu. 
Výsledky shrnul Jan Milota 
z Platformy pro sociální bydlení. 
Mapovalo se v termínu 
25. 11. – 2. 12. 2019 v 17 ubytovnách, 
2 azylových domech, 19 rizikových 
domech a na 28 veřejných 
prostranstvích. Do akce se zapojilo 
celkem 47 tazatelů, z toho bylo 
10 dobrovolníků. Bylo zmapováno 
263 domácností a u 235 z nich byla 
potvrzena bytová nouze (35 % můžu 
a 65 % žen). Jednalo se o celkem 
79 rodin s celkem 258 dětmi. 
Průměrná délka bytové nouze byla 
7,8 let. Nejvíce osob bylo z ubytoven, 
pak z bydlení v technicky 
nevyhovujících podmínkách.

Jak shrnula Michaela Jelínková, 
koordinátorka projektu z OSV 
Jihlava, v rámci projektu město 
poskytlo 12 bytů, ve kterých bydlelo 
celkem 15 domácností. Díky projektu 
mělo možnost bydlet 52 osob, 
v současné době je to 46 osob (25 
dospělých a 21 nezletilých dětí). Tři 
domácnosti si bydlení neudržely –
v jednom případě ze zdravotních 
důvodů, v dalším případě byla 
nájemní smlouva ukončena dohodou 
z důvodu problému platby 
nájemného, v dalším případě bylo 
důvodem ukončení bydlení hrubé 
porušení nájemní smlouvy. Při 
hledání náhradní domácnosti byla 
ověřována současná bytová situace 
u 18 osob a uskutečnilo se i nové 
losování náhradníků (opět s účastí 
notáře apod.). V současné době je 
zabydleno 10 rodin a 2 jednotlivci. 
Projekt je hodnocen jako velmi 
úspěšný, neboť u 7 domácností byla 
již prodloužena nájemní smlouva na 
další rok, u 2 domácností na dva 
roky, jedné domácnosti bylo 
umožněno se přestěhovat z důvodu 
nevyhovujícího sousedství do jiného 
městského bytu a získat tak novou
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využívaného u zabydlených 
domácností v Jihlavě a vystoupily zde 
sociální pracovnice projektu Housing
First a terénního programu Sovy při 
Oblastní charitě Jihlava. Na začátku 
se vyjasnily pojmy, neboť v rámci 
Sov pracují s označením „romská 
asistentka“, nikoli „peer pracovnice“ 
jako v projektu Housing First. 
Panovala shoda v tom, že je 
tandemová spolupráce velmi 
efektivní a peer pracovnice pomáhá 
nejen při navazování důvěry, ale i při 
vzájemném vysvětlování pojmů, který 
mohou být nesrozumitelné. Výhodou 
je i to, že když se romský/á klient/ka
stydí něco sdělit, řekne to romsky 
a pak se s tím dále pracuje dle 
potřeby a domluvy. Pro 
konzultantky/pracovnice prý bylo 
zejména zpočátku náročné oddělit 
pracovní a osobní život, postupně se 
jim podařilo vytvořit určité hranice 
a funguje to dobře.

Druhý kulatý stůl byl k tématu 
systémového nastavení projektu 
a důležitosti aktérů v zabydlování, 
procesy při zabydlování domácností. 
Zúčastnili se ho nejen zástupci města 
Jihlavy, kteří jsou zapojeni 
do projektu, ale i zástupci MPSV, 
Platformy pro sociální bydlení 
a zástupci dalších projektů Housing 
First či měst a neziskových 
organizací, které toto téma zajímá. 
Jednotliví účastníci projektu zde 
sdíleli své zkušenosti a dojmy při 
realizaci projektu a vysvětlili, proč 
jednají, jak jednají (např. že je 
potřeba se držet interních nařízení) 
a v rámci diskuze došlo jak 
k vyjasnění si představ o dobrém 
fungování, také k potvrzení, že se 
případné komplikace daří společnými 
silami vyřešit a spolupráce je dobrá.

První den konference byl zakončen 
večerním programem v DIOD, kde

vizi a vytvořit politickou shodu na 
cílech. Současná zjištění jej také 
přivádí k myšlence snížit kumulaci 
bytů v centru města a zvýšit 
dostupnost bytů, v čemž může 
pomoct i zapojení soukromého 
sektoru. Jako potřebné vnímá zvýšení 
dostupnosti bytů s pečovatelskou 
službou, terénních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 
v bytové nouzi, a připomíná 
důležitost zapojení peer pracovníků.

Současný model fungování, který byl 
vytvořen v rámci projektu Housing
First, vnímá jako minimální verzi 
(2 sociální pracovnice 
a koordinátorka za město). Jako 
ideální verzi pro případný následující 
projekt v rámci OPZ+ vnímá dva 
podpůrné týmy (tedy dvakrát tandem 
sociální pracovnice a peer 
pracovnice) a 20 bytů. Na jeden tým 
by tak připadlo 
10 domácností s možností 
zastupitelnosti jednoho týmu 
druhým v případě potřeby. 
Zkušenosti v rámci tohoto projektu 
dále potvrzují, že je pro vysokou 
úspěšnost zásadní úzká spolupráce 
nejen se sociálním odborem, ale 
i s majetkovým odborem města, 
který poskytuje byty a řeší platby 
nájmu či případné opravy v bytech. 
Velmi se osvědčilo také zapojení 
asistentů prevence kriminality 
a externí facilitátorky při řešení 
sousedských sporů. Dobrých 
výsledků projektu by rozhodně 
nebylo dosaženo ani bez dobré 
spolupráce s Úřadem práce ČR, 
policií a dalšími institucemi. Pro 
možnost efektivní spolupráce byl 
podepsán souhlas se sdílením 
informací o klientech.

Odpoledne se účastníci rozdělili do 
dvou skupin v rámci kulatých 
stolů. První z nich se věnoval 
tandemovému modelu podpory
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týmem a měl by umět vytvořit 
bezpečné prostředí pro sdílení 
i nepříjemných věcí. Pro sebehygienu
je dobré znát své zdroje energie, 
kterými může být např. zahrádka 
nebo dobré vztahy, a hlídat si své 
hranice a čas sám na sebe.

V další panelové diskuzi se Vítek 
Lesák (PSB) věnoval spolu se 
zástupkyněmi z MPSV, 
Ministerstva pro místní rozvoj 
(MMR) a Ministerstva 
zdravotnictví (MZd) k tématu 
bydlení s podporou napříč resorty. 
Helena Petroková (MPSV) zde 
představila budoucí výzvu v OPZ+, 
kterou připravuje Řídicí orgán ESF ve 
spolupráci s věcným odborem MPSV, 
PSB a Agenturou pro sociální 
začleňování. Výzva bude průběžná na 
přibližně 10 měsíců, aby obce 
a města měly dost času na 
schvalování apod. U neziskových 
organizací by nově měl stačit popis 
situace v obci a její spolupráce s obcí 
(namísto souhlasu obce s realizací 
projektu). Spolufinancování by mělo 
být u neziskových organizací nulové, 
u menších obcí (do 3.000 obyvatel) 
5 %, u větších obcí 10 %. Alokace 
bude nejspíš 450 mil. Kč na jednu 
výzvu, plánují se vyhlásit dvě výzvy, 
aby bylo pokryto celé programové 
období. Barbora Š. Stašková (MPSV) 
krátce představila aktivity, které v 
oblasti sociálního bydlení realizuje 
nejen projekt „Podpora sociálního 
bydlení“ (kromě podpory Housing 
First např. webináře k sociálnímu 
bydlení a Housing First, osvěta, 
kontaktní centrum, výzkumy), ale 
i samotné oddělení. Shrnula také 
spolupráci věcného odboru MPSV 
s MMR, MZd, MŽP a MPO, ale také 
s PSB a ASZ. MPSV bylo také 
umožněno spolupracovat                  
na revizích dotačního programu 
IROP, kde se podařilo zmírnit některá 
přísná pravidla.

byly sdíleny zkušenosti se sociálním 
bydlením ve Vídni. Zajímavostí je 
například to, že se zde ke klientům 
dostávají prostřednictvím jejich 
mazlíčků. Klienti navštíví veterinární 
ordinaci pro osoby v bytové nouzi, 
poblíž které je klinika, kde mohou 
osoby v bytové nouzi dostat např. 
dentální či psychickou péči. Poté 
pokračoval neformální hudební 
program.

Druhý den konference začal 
přivítáním hostů zástupci 
z Platformy pro sociální bydlení, 
města Jihlavy a online pozdravem 
od Sama Tsemberise. Ten sdělil, že 
vývoj Housing First v České republice 
sleduje, a připomněl, že přístup je 
z velké části o bydlení, ale ještě 
zásadnější je převrat v zacházení 
s lidmi, který je respektující, pečující 
a laskavý.

Poté následovala panelová diskuze 
k tématu péče o tým 
a psychohygieně nejen v Housing 
First. Josefína Schneiderová 
(Armáda spásy), Ondřej Skála 
a Adam Fialík spolu s Davidem 
Valouchem (všichni z Platformy 
pro sociální bydlení - PSB) sdíleli 
své zkušenosti s Housing First či 
multidisciplinárními týmy. Zaznělo, 
že velká fluktuace znemožňuje 
intenzivní práci a trpí tím klienti i tým. 
Zamýšleli se tedy, jak o své 
pracovníky pečovat a jak může člověk 
pečovat sám o sebe. Kromě vybírání 
si dovolené (bez výčitek a pocitu 
nenahraditelnosti) je dobré vytvářet 
příjemná místa, kde se mohou lidé 
během dne potkat (např. 
u kávovaru), dobré je mít s kolegy 
dobrý vztah i mimopracovně. Shodli 
se, že jak se pečuje o klienty Housing
First, tak by se mělo pečovat i o své 
kolegy. Zapomínat by se nemělo ani 
na supervize a intervize, vedoucí by 
neměl ztrácet kontakt se svým

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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V Jihlavě se uskutečnila první konference k Housing First v ČR

se zvyšuje kvalita jejich života, mají 
stabilní bydlení, omezují či ukončují 
užívání návykových látek apod. 
Platforma pro sociální bydlení 
v současné době postupně ověřuje 
věrnost původnímu modelu 
a posuzuje v souvislosti s tím i dosud 
dosažené úspěchy. První výsledky 
potvrzují, že projekty, které se drží 
principů Housing First, dosahují 
lepších výsledků.

V poslední části konference si 
hosté mohli zvolit ze dvou 
paralelních bloků. První se věnoval 
bytům na soukromém trhu, neboť 
se tento přístup řešení bytové nouze 
neobejde bez zapojení vlastníků 
soukromých bytů. V rámci projektů 
Housing First se tato spolupráce 
vcelku daří, nicméně má to svá 
úskalí. Své zkušenosti sdíleli Jana 
Volná (Nová možnost, z. ú.), Daniela 
Zelenková (Nemovitosti) a Eliška 
Vrabcová (Dobrovolnické centrum, 
z. s.), diskuzi moderoval František 
Kaiseršot (Mezi proudy, o. p. s.).

V druhém bloku se Alena 
Augustová ptala na zkušenosti 
a názory peer pracovnic z pražské 
organizace Jako doma a z plzeňského 
Ledovce, který realizuje projekt 
Housing First v rámci OPZ výzvy        
č. 108, stejně jako Jihlava. 
Diskutovalo se zde o problematice 
definování této pozice, jaké výhody 
a nevýhody může mít její zahrnutí do 
zákona o sociálních službách 
a o limitech a možnostech vzdělávání 
těchto pracovníků. Peer pracovnice 
se shodly, že je tato práce baví 
a naplňuje, nicméně že je pro ně 
občas výzvou hlídat si své hranice 
(určit si, co zvládnou s druhými sdílet, 
pracovní doba) a nezapomínat na 
prostor pro to někdy „prostě jen být“.

Marie Mohylová (MMR) shrnula práci 
v oblasti sociálního/dostupného 
bydlení na Ministerstvu pro místní 
rozvoj. Představila krátce Koncepci 
bydlení České republiky 2021+ 
a sdělila, že byla snaha o její 
apolitičnost a neutrálnost. Nevnímali 
zákon jako něco, co všechno vyřeší, 
ale pomohl by financování. Každé 
město má jiné zkušenosti, a proto 
chtějí sjednotit pojmy a zavést 
jednotnou evidenci. Sdělila, že 
sociální práci v bydlení řeší MPSV, 
MMR spíše „cihlu“. To, že osoba bez 
bydlení dostane byt, díky tomu se 
stabilizuje, najde si zaměstnání 
apod., vnímá jako utopii. Nelze 
privilegovat jednu skupinu před 
druhou a je dle jejích slov dobré to 
pojmout plošně. Ivana Svobodová 
z Ministerstva zdravotnictví se 
věnovala především oblasti 
duševního zdraví (mnoho osob bez 
domova trpí duševním 
onemocněním či duální diagnózou), 
reformě psychiatrické péče 
a podpoře bydlení v rámci Národního 
akčního plánu. Ten udává směr 
a plány, ale je třeba definovat jasné 
cíle, čemuž se věnuje pracovní 
skupina. Zaznělo také, že ve 
spolupráci MMR, ASZ, MPSV 
a Platformy pro sociální bydlení 
vznikne mapa sociálního bydlení.

Po polední přestávce představil Jan 
Snopek (PSB) způsob, jak lze 
hodnotit věrnost původnímu modelu 
Housing First. Ukázalo se totiž, že 
tento model řešení bytové nouze 
může fungovat i v zemích s jiným 
systémem, než je v USA, kde vznikl, 
nicméně pro vysokou úspěšnost je 
potřeba se držet principů Housing 
First. Osobám zabydleným ve 
standardních bytech s podporou 
sociálního pracovníka (v míře 
a intenzitě dle jejich potřeb) 

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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rozšiřování tohoto úspěšného 
přístupu řešení bytové nouze.

Konference byla zakončena 
poděkováním a sdělením 
kolektivního přesvědčení 
zúčastněných v pokračování

www.socialnibydleni.mpsv.cz

X

Záznam z prvního dne naleznete zde.

Záznam z druhého dne naleznete zde.

Záznam večerní přednášky naleznete zde.

https://www.youtube.com/watch?v=7-RY-WXJ9DA
https://www.youtube.com/watch?v=5kLxbzC9Cnc
https://www.youtube.com/watch?v=48qkMd1SPTM


HOUSING 
FIRST V ČR



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 Slezská diakonie
a Boétheia z Jeseníku.
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http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/o-projektu/projekty-obci-a-interaktivni-mapa


Nový Prostor slaví 22. narozeniny 
a 7 miliónů prodaných výtisků. 
K narozeninám spouští kampaň 
#DarujDomov.

https://novyprostor.cz/
https://www.facebook.com/novyprostor.cz
https://novyprostor.cz/
https://eshop.novyprostor.cz/zbozi/np-578-bydleni-predevsim-v-pdf/
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KŘESŤANSKÉ POMOCI
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Snižující se bytový fond města, kdy 
dlouhodobě dochází k prodeji 
městských bytů do soukromého 
vlastnictví. Město sice v uplynulých 
letech rekonstruovalo osm bytů 
určených k sociálnímu bydlení, ale 
celkový počet bytů v majetku města 
klesá.

Dále jsou to předsudky soukromých 
pronajímatelů či realitních makléřů 
vůči osobám bez domova. Také 
stigmatizace Romů, pro něž je 
násobně obtížné získat nájemní 
bydlení, což je obecný jev netýkající 
se jen města Jeseník. A všeobecné 
obtíže, týkající se plateb za 
zprostředkování realitním 
kancelářím, kauce a jejich výše, jež 
přispívají k nedostupnosti bydlení 
pro osoby bez domova.

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

Výběr účastníků proběhl ve dvou 
krocích. V prvním byl vyhlášen 
termín třídenní depistáže, jemuž 
předcházelo oslovení cílové skupiny 
klientů prostřednictvím sociálních 
pracovníků sítě sociálních služeb 
působících ve městě Jeseník 
a institucí pracujících 
s potencionálními účastníky –
oddělení HN ÚP ČR v Jeseníku, odbor

Proč jste vstoupili do výzvy č. 108 
Housing First?

Boétheia poskytuje sociální služby 
lidem bez domova. Konkrétně jsou to 
Azylový dům pro muže a ženy, 
Azylový dům pro rodiče s dětmi, 
Noclehárna pro muže, Noclehárna 
pro ženy a Nízkoprahové denní 
centrum. Naše rozhodnutí o vstupu 
do výzvy vyplývá z charakteru služeb, 
které poskytujeme. Taktéž nás 
zaujala možnost získání bydlení pro 
alespoň malou část osob bez 
domova v Jeseníku s doprovodnou 
podporou v rámci projektu. Motivem 
bylo i ověření přístupu a principů 
Housing First v praxi.

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

Projekt Rapid Re-Housing z Brna, 
na kterém se podílela organizace IQ 
Roma servis. Inspirací byla rovněž 
naše účast na stáži v Brně zaměřené 
na metodu Housing First
a absolvování kurzu Podzimní školy 
HF ve Slavonicích.

Jaké jsou problémy v místě 
realizace vztahující se 
k sociálnímu bydlení obecně nebo 
konkrétně k přístupu Housing
First?
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Jakého cíle byste chtěli v dohledné 
době dosáhnout?

Pokusit se využít tzv. „milostivého 
léta“ a zmapovat, zda by se někteří 
klienti nemohli zbavit části svých 
dluhů. Dále rozvíjení dlouhodobých 
cílů u klientů – zaměstnání, zdravotní 
stav, osobní přání a také udržení 
nastaveného kontaktu. A také 
stabilizování finanční situace již 
zabydlených osob a podpora 
jednotlivých domácností tak, aby byly 
schopny si bydlení nadále do 
budoucna udržet.

sociálních věcí a zdravotnictví atd. 
V rámci depistáže proběhlo 
vyplňování žádostí a dotazníků se 
zájemci v rámci jednotlivých služeb 
i terénní depistáže v jednotlivých 
lokalitách města, aby se do výběru 
dostaly i osoby nevyužívající 
momentálně žádnou sociální službu. 
Poté následovalo vyhodnocení, zda 
jednotlivé žádosti splňují kritéria pro 
zařazení do projektu.

V druhém kroku následoval náhodný 
výběr účastníků losem. Metodu 
losování jsme vybrali z důvodu 
transparentnosti. Jednotlivých 
losování se účastnili též zástupci 
klientů. X
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Frýdek-Místek, Karviná, Třinec 
a Rýmařov a poskytnout podporu za 
účelem udržení si vhodného bydlení.

Realizace projektu měla za důsledek 
zvýšení počtu osob, jejichž bytová 
situace se vyřeší získáním nájemního 
či podnájemního bydlení. 
Doprovodný program projektu 
eliminoval vznik dalších vyloučených 
lokalit. Podpořeni byli uživatelé 
přecházející z azylových domů, 
ubytoven a přelidněných bytů do 
běžného bydlení. Snahou pracovníků 
zapojených do projektu bylo 
motivovat účastníky, aby řešili svou 
nepříznivou situaci, správně pečovali 
o své děti, udržovali pořádek v bytě, 
dodržovali zásady sousedského 
soužití, plnili své závazky spojené 
s užíváním bytu a aby se vyvarovali 
rizikovému chování. Za účelem 
nastavení a realizace efektivní 
pomoci osobám cílové skupiny byli 
do aktivit projektu zapojeni i jiní 
aktéři, např. odborné poradenské 
služby, PČR, kontaktní pracoviště 
Úřadu práce ČR, sociální podniky, 
probační a mediační služby, 
nemocnice, ubytovny, azylové domy, 
noclehárny atd. 

Na základě zpracovaných analýz byl 
projekt vyhodnocen jako velice 
úspěšný. Úspěšnost vidíme např. 

Proč jste vstoupili do výzvy č. 108 
Housing First?

Slezská diakonie (dále jen SD) začala 
působit na poli sociálního bydlení 
v roce 2000, a to formou 
zprostředkování bydlení 
v tréninkových bytech, které 
fungovaly pod azylovými domy. 
Klientům v tréninkových bytech 
(jednotlivcům i maminkám s dětmi) 
se rovněž poskytoval doprovodný 
program, který obnášel sociální práci 
s jednotlivcem nebo rodinou, 
především v oblasti získání návyků 
potřebných pro udržení 
a bezproblémové užívání bytů. 
V roce 2016 se SD zapojila do aktivit 
Platformy pro sociální bydlení. 
Současně v té době reagovala SD na 
výzvu MPSV, ze které bylo možné 
čerpat evropskou dotaci na projekt 
Podpora sociálního začleňování 
v oblasti bydlení v Moravskoslezském 
kraji.

Cílem projektu bylo podpořit osoby 
žijící v nevyhovujícím bydlení nebo 
ohrožené ztrátou bydlení v nalezení 
a získání vhodného dlouhodobého 
nájemního či podnájemního bydlení 
anebo v získání si bydlení zpět 
a začlenění se do společnosti –
podpořit je v získání nájemních 
a podnájemních bytů na území měst
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často komplikují práci. Také vidíme 
jako problém spolupráci s odborníky 
(konkrétně psychiatry), pro které 
spolupráce s projektem není dosti 
atraktivní, a především nemají 
dostatečnou kapacitu věnovat se 
problematice naplno. V České 
republice shledáváme velmi 
inspirativní pilotní projekt Rapid Re-
Housing Brno. 

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

Ve vybraných městech 
Moravskoslezského kraje (Karviná, 
Frýdek-Místek, Třinec) narůstají 
problémy s osobami, které bydlí 
v nejistém či nevyhovujícím bydlení, 
či doslova na ulici.

Na základě monitorování jsme zjistili, 
že ve městě Frýdek-Místek žije cca 
150 lidí bez domova. Dle Situační 
analýzy (Zpráva o vybraných 
otázkách sociálního vyloučení 
a nástrojích sociálního začleňování ve 
Frýdku-Místku) bylo zachyceno 66 
domácností s celkovým počtem 220 
osob, z toho 80 osob tvořilo skupinu 
dětí do 15 let. Tyto domácnosti bydlí 
v nejistém či nevyhovujícím bydlení 
a alespoň jeden člen domácnosti 
potřebuje intenzivní a dlouhodobou 
podporu při řešení sociálních 
problémů (nejčastěji absence 
pravidelného příjmu, zadluženost, 
duševní porucha, závislost, chybějící 
rodinné zázemí apod.).

Ve městě Třinec žije podle údajů 
odboru sociálních věcí v současné 
době bez vlastního bydlení asi 150 
lidí, z toho přibližně 30 doslova na 
ulici.

V Karviné pracujeme v preventivních

V oblasti prevence bezdomovectví 
(zlepšení celkových životních 
podmínek většiny uživatelů, zvýšení 
dovedností a samostatnosti klienta 
bydlet bez podpory); snížení celkové 
míry sociálně nežádoucích jevů na 
lokální úrovni (pozitivní dopad na 
zaměstnanost, zadluženost, zlepšení 
stavu údržby bytového fondu 
v lokalitě a změna vztahu cílové 
skupiny k bytovému fondu, zlepšení 
životních podmínek obyvatel města, 
zabránění rozdělení rodin 
a zabránění odnímání dětí z rodin, 
integrace cílové skupiny); posílení 
sociálních návyků a dovedností 
účastníka projektu (chování, jednání 
na úřadech, se zaměstnavateli, 
věřiteli, sousedy atd.); komplexní 
řešení problematiky bydlení na 
lokální úrovni.

Abychom využili zkušenosti získané 
v projektu sociálního bydlení 
s doprovodným programem a mohli 
se i nadále věnovat oblasti sociálního 
bydlení a rozvíjet ji, zapojila se SD 
v roce 2020 do projektu Housing First
(bydlení především).

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

Velmi inspirativní přístup 
v projektech Housing First zaujímá 
Francie. Oceňujeme především 
propojenost a angažovanost 
pracovníků i odborníků z řad lékařů 
(psychiatrů, psychologů, adiktologů), 
advokátů aj. Nicméně v naší zemi je 
daný přístup ještě „v plenkách“ 
a společnost musí být dostatečně 
informována o výhodách, které 
Housing First přináší v boji proti 
bezdomovectví.

V naší praxi se velmi často setkáváme 
se systémovými problémy 
a předsudky pracovníků, které nám

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>



40

Slezská diakonie

a zhodnotili míru bytové nouze 
a potřebnosti bydlení a podpory 
projektu Housing First ve SD. 
Prakticky předvýběr vypadal tak, že 
jsme sečetli bodová hodnocení a na 
základě zjištěných informací jsme 
měli k dispozici vhodné adepty do 
projektu. Následně proběhl oficiální 
výběr klientů za přítomnosti dalších 
aktérů: ve městě Frýdek-Místek byla 
přítomna vedoucí oddělení sociální 
práce; ve městě Třinec ředitel 
pobočky společnosti CPI s realitním 
makléřem, který bude zařizovat 
veškeré formality ohledně bydlení 
v bytech v Třinci; v Karviné proběhl 
výběr klientů za přítomnosti 
vedoucího pracovníka sociálního 
odboru a vedoucí sociálních věcí 
spolu s vedoucí oblasti SD pro oblast 
Karviná. 

Danou metodu jsme zvolili z toho 
důvodu, že podmínkou ve všech 
městech byla přítomnost 
pronajímatelů bytů, kromě města 
Karviná – tam byla nastavena 
podmínka spolupráce se sociálním 
odborem města. Vzhledem k situaci, 
že projekt Housing First ve SD je 
v daných městech a organizaci 
„pilotní“, byla vybraná metoda výběru 
klientů považována za nejvhodnější.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné 
době dosáhnout?

Cílem projektu Housing First ve SD 
je nastínit problematiku sociálního 
bydlení a možnosti jeho řešení 
i celkového tématu bezdomovectví 
v konkrétních městech. Jsme 
přesvědčeni o tom, že správným 
přístupem, intenzivní podporou, 
a především trpělivostí i časem, se 
metoda přístupu Housing First jeví 
jako vysoce účinná v boji proti 
bezdomovectví. Velmi si vážíme 
spolupráce s pronajímateli bytů, 
kteří jsou velmi vstřícní, ochotní 
spolupracovat a domluvit se na 
podmínkách i kompromisech.

službách přibližně s 200 osobami 
ročně. Tito lidé potřebují intenzivní 
podporu v oblasti zabydlení 
a doprovázení v počáteční fázi 
v přechodu do stálého bydlení. 
Nevyhovující bydlení má negativní 
dopady na školní výsledky dětí, 
zdravotní stav členů rodin a možnosti 
navazovat běžné vztahy mimo 
ubytovnu.

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

Klienti byli vybírání na základě bytové 
nouze a potřebnosti bydlení. 
Abychom zajistili transparentnost 
výběru, vytvořili jsme dotazník, který 
zjišťoval míru bytové nouze. Pro 
rodiny s dětmi byl dotazník rozšířen 
o doplňující otázky, které nebyly 
bodově hodnoceny. Sloužily 
především k zachycení informací 
o rodině. Součástí jednání se 
zájemcem byl i formulář, kde 
pracovník zjišťoval o zájemci základní 
informace včetně stručného popisu 
životní situace, dále informace 
o zajišťování základních životních 
potřeb jako je obstarávání potravin 
a tekutin, jestli má zájemce možnost 
vykonávat základní hygienu nebo 
jestli spolupracuje s nějakou sociální 
službou, popř. organizací.

Součástí formuláře bylo také vlastní 
pozorování, při kterém pracovník 
zhodnotil působení zájemce během 
vyplňování informací. Jednalo se 
především o místo, kde se nejčastěji 
setkávali, upravenost  zájemce 
a neodborné zhodnocení zdravotní 
stránky (např. jestli měl zájemce 
problémy s mobilitou, působil 
dezorientovaně apod.).

Následně na poradě týmu proběhl 
tzv. předvýběr klientů, kde jsme si 
veškeré zájemce představili 
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Dne 1. 6. 2021 uspořádal náš Spolek 
PORTAVITA pro klienty projektu Housing
First tzv. bleší trh. Konečně se nám tak po 
dlouhé covidové době podařila uspořádat 
akce, kde jsme se s maminkami potkali 
jinde, než v jejich domácnostech nebo 
venku na ulici.

X

výbavě ještě chybělo nebo za 
záclony, kterými si mohou zútulnit 
svůj byt.

A jaké emoce a dojmy rezonovaly 
v samotném týmu Housing First? Jen 
ty kladné – že jsme pomohli, že 
jsme darovali to, co už sami 
nepotřebujeme, a že v botičkách 
od našich dcer a synovců uvidíme 
chodit ty děti, které to mají nyní 
na samotném startu života o něco 
těžší.  
Jsme rádi, že se „blešák“ povedl a už 
teď plánujeme uspořádat podobnou 
akci na podzim!

Pracovníci PORTAVITY během celého 
roku nasbírali od sebe a svých 
známých tolik hraček a oblečení, 
že jsme se nemohli dočkat, až je 
maminkám předáme. Z celého počtu 
20 domácností se našeho blešího 
trhu zúčastnila více než polovina. 
Maminky, které přišly, se radovaly 
nejen z módních letních kousků pro 
sebe a děti, ale také z lůžkovin, 
ručníků, kuchyňského nádobí či 
dámských šperků. Jedna maminka se 
například vyjádřila, že je „moc šťastná 
za knížku říkánek, kterou chtěla 
dětem už dávno koupit.“ Jiné zase 
byly rády za povlečení, které jim ve
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Webináře můžete sledovat na našem 
YouTube kanálu.

Dosud jsme pro Vás společně s PSB 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

• Metodika identifikace lokalit 
rezidenční segregace

• 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

• Podoby nerovností ve vzdělávání 
a souvislost s bydlením

• 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

• Rodinné konference v praxi

• Sousedské vztahy

• Spolupráce se soukromými majiteli 
bytů

• Trauma-zohledňující přístup v praxi

• Trojdohoda mezi klientem, službou 
a majitelem bytu

• Úvod do poskytování služeb za 
pomoci Trauma-zohledňujícího 
přístupu

• Výzkum sousedských vztahů 
a postojů k sociálnímu bydlení

• Zabydlování rodin

• Zabydlování za časů COVID

• Závislost klienta na sociálních 
službách

https://www.youtube.com/channel/UCtFfiN-gIyTTX1igB0DbZ2g
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http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_socialniho_bydleni_3_2020.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_socilnho_bydlen_1_2020.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_socilnho_bydlen_2_2020.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaj_1_2021.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_2_2021_.pdf


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 

spolufinancován Evropskou unií.

Kontakt a možnost zrušení odběru 
Zpravodaje sociálního bydlení:

martin.hrabal@mpsv.cz
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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.

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