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ÚVODNÍ
SLOVO
Mgr. Mariana Radošovská
Ministerský rada
Oddělení stárnutí a sociálního začleňování
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
máte před sebou třetí vydání
letošního Zpravodaje, který vychází
v čase nouzového stavu s obavami
z dalšího vývoje pandemie v České
republice. Vzhledem k situaci se také
naše práce neustále přizpůsobuje
novým podmínkám. Přes obtíže
spojené s nouzovým stavem,
preventivními opatřeními jako je
omezením výjezdů do obcí, přes
obavy z toho, zda budou konference,
workshopy, schůze a setkání
pracovních skupin, se snažíme,
abychom dostáli všem závazkům.
Stejně tak ale monitorujeme vývoj
a dopad krize v otázkách
bezdomovectví, osob ohrožených
ztrátou bydlení, v oblasti dávek,
nezaměstnanosti, poskytovatelů
sociálních služeb, sociální práce atd.
Situaci průběžně vyhodnocujeme
a snažíme se vyvodit adekvátní
závěry.

Jsme rádi, že jsme nakonec mohli, byť
s rouškami, pořádat 9. září 2020
konferenci pod názvem „Sociální
bydlení v českých obcích – zkušenosti
z praxe“, přestože akci mohla ze dne
na den zajišťovat jen polovina
pracovníků našeho oddělení. Pro
veřejnost i pro nás, kdo jsme na
závěrečnou konferenci k projektu
neměli z preventivních důvodů
přístup, byla naštěstí možnost celou
událost sledovat on-line či ze
záznamu na oficiálním kanálu
YouTube projektu Podpora
sociálního bydlení. Bližší informace
ohledně konference, kde zkušenosti
se sociálním bydlení sdílelo 16 obcí
z projektu Podpora sociálního
bydlení, jsou jedním z témat
následujících stránek tohoto čísla
Zpravodaje. Děkujeme všem, kteří
na konferenci přišli. Velký dík těm,
kteří zde aktivně vystoupili.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
počínaje 8. 9. 2020 přistoupilo na
preventivní opatření a zaměstnanci
byli rozděleni na dvě skupiny, které
nemohou od té chvíle být v osobním
kontaktu. Jde o opatření, které má
předcházet uzavření úřadu z důvodu
karantény.

Ve Zpravodaji se kromě konference
dále dočtete o Výzkumu osob bez
domova, který pro MPSV v květnu
roku 2019 realizoval Výzkumný ústav
práce a sociálních věcí, v. v. i.,
o podzimní škole, která rozšířila
znalosti o přístupu Housing First,
či o důležité potravinové pomoci,

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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která je mimo jiné součástí sekce
„Dobrá praxe v ČR“ na webu projektu
www.socialnibydleni.mpsv.cz. Již
tradičně Vám představíme také
projekty Housing First, tentokrát to
bude spolek Portavita a Vavřinec.
Vláda během léta projednala všechny
zprávy o plnění za rok 2019 našich
strategických materiálů: Koncepce
sociálního bydlení 2015–2025,
Strategie sociálního začleňování
2014–2020, Koncepce prevence
a řešení problematiky bezdomovectví
2014-2020. Aktuálně pracujeme ve
spolupráci s příslušnými resorty,
neziskovým sektorem a dalšími
experty na Akčním plánu 2021–2023
Strategie pro sociální začleňování
2021–2030. Máme připravenou
aktualizovanou verzi Koncepce
sociálního bydlení ČR 2015-2025 pod
názvem Koncepce dostupného
bydlení ČR 2020-2025.
Nevzdáváme se a stále plánujeme
osobní návštěvy v obcích v rámci
našich projektů. Dále chystáme
setkání Komise pro sociální
začleňování, a také setkání
Mezirezortní pracovní skupiny pro
řešení problematiky bezdomovectví.
Obě skupiny jsou monitorujícími
orgány vyjadřujícími se k plnění
opatření cílů koncepčních materiálů
v oblasti začleňování
a bezdomovectví.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

S Výzkumným ústavem práce
a sociální věcí připravujeme na jaro
2021 celorepublikové sčítání osob
„bez bytu“ podle evropské typologie
ETHOS, které navazuje na sčítání
z dubna 2019 – účelem je sečíst
dosud nesečtené kategorie.
Bohužel, některé naše činnosti
spojené s osobním kontaktem
s veřejností se logicky omezují.
Do budoucna lze očekávat omezení
komunikace Kontaktního centra
sociálního bydlení opět pouze na
telefonickou a e-mailovou podobu.
Vzhledem k častým změnám
v souvislosti s pandemií
doporučujeme pro aktuální
informace ohledně činnosti
Ministerstva práce a sociálních věcí
sledovat oficiální stránky MPSV
www.mpsv.cz.
Přeji všem trpělivost s omezeními
a pevné zdraví.

X
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SOCIÁLNÍ
BYDLENÍ
V ČESKÝCH
OBCÍCH
– ZKUŠENOSTI
Z PRAXE

Konference Sociální bydlení v českých obcích

KONFERENCE „SOCIÁLNÍ
BYDLENÍ V ČESKÝCH OBCÍCH
– ZKUŠENOSTI Z PRAXE“
Ve středu 9. 9. 2020 proběhla v prostorách pražské
Akademie Veřejného Investování v pořadí již třetí
konference projektu Podpora sociálního bydlení
s názvem Sociální bydlení v českých obcích – zkušenosti
z praxe.
Na obou předchozích konferencích
vystupovaly partnerské obce
projektu v roli příjemců informací, ať
už šlo o dobrou praxi ze zahraničí či
z neziskového sektoru. Tentokrát se
zástupci obcí sami ocitli za řečnickým
pultem v roli prezentujících a byli
požádáni, aby se podělili
o zkušenosti, poučení a tipy, které
během svého několikaletého
zavádění sociálního bydlení odhalili.
Přestože konference probíhala za
přísných hygienických podmínek,
dorazilo přímo do sálu na 150 hostů
a desítky dalších konferenci sledovali
živě díky přímému přenosu
zajištěnému organizací Romea.
Záznam bloků z konference, který je
dostupný na stránkách projektu
www.socialnibydleni.mpsv.cz či
přímo na YouTube kanálu projektu,
již od doby zveřejnění zhlédlo na 700
diváků.

Celou konferenci zahájila úvodní
slova od zástupců MPSV a MMR,
následovaná krátkým vhledem do
evaluace projektů obecních, i toho
systémového, představeného
evaluátorem projektu Ostravskou
univerzitou. Hlavní náplní konference
byly vstupy a zkušenosti obcí, a právě
těm patřila většina dne.
Zástupci obcí promluvili v několika
blocích. Témata se dotýkala
financování sociálního bydlení,
mapování bytových potřeb,
nastavování systému sociálního
bydlení, ale třeba i nejčastějších
oblastí podpory klientů a předávání
tipů z praxe.
Více se o jednotlivých blocích
dočtete dále ve Zpravodaji. Zde
pak přehledně na jednom místě
najdete jak zmíněný záznam, tak
také veškeré prezentace a další
materiály týkající se konference.

X
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POZITIVNÍ DOPADY
PROJEKTU PODPORA
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
V září roku 2020 skončil poslední projekt z 16 obcí,
které ve spolupráci s MPSV na svém území pilotovaly
zavádění systému sociálního bydlení. Jak zaznívá
z různých stran, systémový projekt Podpora sociálního
bydlení je velmi úspěšný, a to právě i díky jednotlivým
obcím. Za tři roky realizace obce zabydlely celkem 463
sociálních bytů. Domov v nich postupně našlo 534
domácností a nad rámec toho 37 projektových
sociálních pracovníků podpořilo dalších téměř 1 500 lidí.
V současné chvíli dobíhá evaluace
celého projektu i vyhodnocení
dopadů na životní změnu klientů
v sociálních bytech a podrobné
finální zprávy budou následně
zveřejněny na webu projektu
www.socialnibydleni.mpsv.cz. Půjde
o stěžejní podklad pro implementaci
sociálního bydlení v České republice.

Na konferenci představila Kateřina
Glumbíková z Ostravské univerzity
první výstupy. Její vystoupení
i prezentaci naleznete na zmíněném
webu projektu. Tamtéž naleznete
také prezentaci k výstupům projektu
MPSV, které představila Barbora
Š. Stašková, hlavní garantka projektu.
Zde jen několik stručných čísel:

Více než

1489
>>>
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Pozitivní dopady projektu podpora sociálního bydlení

Kromě výše uvedených dat zazněly
na konferenci i informace
k výstupům Kontaktního centra
projektu MPSV, kdy za necelých dva
a půl roku pracovníci realizovali přes
550 telefonických, 320 e-mailových
a 57 osobních konzultací. Jejich práce
vedle toho spočívala v podpoře 16
spolupracujících obcí, ale pomáhali
i desítkám dalších, do projektu
nezapojeným obcím, a pokračují
v tom i nadále.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Stejně tak projekt pokračuje
v intenzivní podpoře dalších 13
projektů z výzvy OPZ č. 108 Housing
First na území v 17 měst. Velmi
přínosnou aktivitou jsou dále
konference, workshopy a v době
covidové i on-line webináře, které lze
shlédnout i ze záznamu na YouTube
kanálu projektu Podpora sociálního
bydlení, což do této doby udělalo více
než 5 100 diváků.

>>>
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Pozitivní dopady projektu podpora sociálního bydlení
Největší zájem vzbuzují
dlouhodobě zkušenosti z praxe.
Řadu z nich lze nalézt ve zmíněné
úvodní prezentaci MPSV, dále pak na
webu projektu či zde ve Zpravodaji.
Patří mezi ně mj. doporučení na
oddělení sociální práce od kontroly,
kdy se jako efektivnější ukázalo
propojení bytového a sociálního
odboru s tím, že sociální pracovník
pomáhá klientovi s udržením bydlení
a stabilizací jeho životní situace,
zatímco jiný pracovník pomáhá
s technickou podporou, včetně
kontroly hrazení nájemného. Na
základě souhlasu se sdílením
informací pak tyto dva subjekty úzce
spolupracují, což prospívá především
při prevenci u vzniku dluhů či u ztráty
bydlení, a to nejen v sociálních
bytech. To vedlo v řadě měst ke
vzniku kontaktních míst/center pro
bydlení, v Plzni dokonce nově vzniklo
oddělení sociální práce a dostupného
bydlení, které je pod bytovým
odborem, o tom ale píšeme
v samostatném článku. Velmi
přínosnou podporou jsou nábytkové
banky nebo tzv. re-use centra, která
pomáhají sociálně slabým při
vybavení bytu. Podobně přínosné
jsou tiché sbírky nebo potravinová
pomoc.
Sociální bydlení stojí na třech
pilířích: bytový fond, sociální práce
a dávkový systém.
Jejich symbióza je důležitá a mnohdy
stačí klientovi sociálního odboru
pomoci s vyřízením dávek na bydlení,
které mu pomohou udržet si stávající
bydlení, jenž by např. v důsledku
nízkého platu a neustále rostoucích
výdajů na bydlení nezvládl platit.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Prevencí před vystěhováním může
být i institut přímé úhrady nebo
zvláštního příjemce, kdy jsou dávky
na bydlení zasílány přímo
pronajímateli. Neměl by to být ale
trvalý stav, neboť je důležité, aby si
každý nájemník uvědomoval, že
bydlení není zadarmo a že je nutné
platit řádně. Stejně jako je důležité
udržovat dobré sousedské vztahy,
které bývají druhou nejčastější
příčinou ukončení pronájmu. Sociální
pracovník může být velkým přínosem
i zde, kde se může stát mediátorem.
Klíčové je nabízet podporu všem
lidem, jak běžným nájemníkům,
tak lidem v sociálních bytech.
Mnohdy příčinou sousedských sporů
může být i závist stávajících
nájemníků vůči nově příchozím, kteří
vstupují do zcela zrekonstruovaných
sociálních bytů, zatímco jim obec
nikdy nepřispěla např. ani na nový
obklad koupelny apod. Investovat je
potřeba jak do nových, tak i do již
obsazených bytů.
Každá obec by měla na bydlení pro
své občany myslet komplexně,
zapojovat do spolupráce všechny
aktéry (odbory napříč úřadem, NNO,
ÚP ČR, soukromé pronajímatele,
ORP, školy, policii…) a tím vytvářet síť
prevence, plánování i prostor pro
řešení problémů. Protože jenom tam,
kde spolu lidé komunikují, může
vzniknout skutečně spokojená
společnost, včetně efektivního
systému sociálního bydlení.
Další příklady dobré praxe najdete
buď v prezentaci z konference
nebo na webových stránkách
projektu
www.socialnibydleni.mpsv.cz,
kde budeme průběžně zveřejňovat
další praktické rady a zkušenosti.

X
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DOPOLEDNÍ BLOK*

ZKUŠENOSTI OBCÍ
Nejdůležitější a nejlépe hodnocenou částí konference
bylo sdílení zkušeností z praxe od obcí samotných.
Dopolední blok se věnoval tématům „Financování a
pořizování sociálních bytů“ a „Nastavení systému a
přidělování soc. bytů“.
Po úvodním slovu, příspěvcích
zástupců MPSV, Ostravské univerzity,
SFPI či MV přišla na řadu města
a obce s jejich zkušenostmi z praxe.
Jako první vystoupila Jana Hronová,
která je vedoucí Centra
komunitního plánování
v Chomutově. Toto město na severu
Čech sužoval dlouho problém
nedostupnosti bydlení pro potřebné
skupiny obyvatel. Chomutov se tento
problém rozhodl řešit výkupem
místních bytů, což se velmi osvědčilo,
neboť město dostává zpětnou vazbu
od společenství vlastníků. Vlastníci
sdělují, že jsou rádi, že u nich v domě
má město byty, neboť díky tomu je
„vše zase v pořádku“. Po čas celé
konference se účastníci postupně
dozvídali, že sociální bydlení
neznamená pouze poskytnout
klientovi byt s nižší nájemní částkou,
než jaká je na komerčním trhu s byty,
ale spolu s bytem mu zprostředkovat
také pravidelný kontakt se sociálním
pracovníkem, jehož intervence do
klientova života má ve většině
případů velmi pozitivní vliv na jeho
život. Sociální pracovníci
v Chomutově klienty v bytech
monitorují, mluví s nimi a jsou
v kontaktu i se společenstvím
vlastníků, aby vše co nejlépe
fungovalo.

A jak výkup s byty probíhal? Pracovní
skupina, která sestávala z řad
odborníků (včetně politiků), se
nakonec dohodla, že lidé budou moci
prodat svůj byt městu přes formulář
na speciálně vytvořených webových
stránkách, čehož mnozí využili
a město je následně kontaktovalo.
Celá akce trvala od května do
prosince – od zhodnocení ceny bytů,
po výkup bytů, což město hodnotí
jako velmi rychlý počin. Úspěchem je
také to, že se městu podařilo na
vykoupení bytů vyčerpat všechny
finanční prostředky, které mělo
k dispozici.
Dalším, kdo se na konferenci
s veřejností podělil o své zkušenosti,
byl radní města Plzně David Šlouf.
Plzeň problematiku sociálního
bydlení řeší různými přístupy. Město
v minulé době disponovalo 311
dlouhodobě volnými byty, které nešly
pronajmout z důvodu špatného
technického stavu. Proto se město
rozhodlo tuto situaci řešit
a vytipovalo 13 zbytných objektů
napříč městem, ty následně prodalo
a získané prostředky Plzeň plně
alokovala do rekonstrukce volných
bytů.

* https://www.youtube.com/watch?v=Be7QQ8zqf8E
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Dopolední „společný“ blok
V současné době je z oněch 311 bytů
volných 30, zde je podle slov radního
velmi složité technické řešení
rekonstrukce. Dalším řešením bytové
situace je výstavba nových 20 bytů,
která probíhá v současné době a tyto
byty budou určeny pro seniory
a zdravotně postižené. V tomto
objektu také město zřizuje zázemí
pro neziskovou organizaci
Mezigenerační dobrovolnické
centrum Totem, která působí na
území města Plzně. Na další adrese
město dále rekonstruuje osm nových
sociálních bytů a zde byla využita
dotace v rámci výzvy IROP. Jako
největší počin města Plzně hodnotí
radní revitalizaci lokality Zátiší.
Původních 23 domů s 92 byty se
nachází na hraně havarijního stavu,
proto se město rozhodlo tuto lokalitu
komplexně vyřešit. Vznikne zde
18 nových domů se 183 byty
a dokončení výstavby je plánován na
konec roku 2022. Aby zde
nedocházelo k segregaci, požádalo
město Plzeň tým odborníků
z Univerzity Karlovy, aby pomohl
městu s analýzou různých cílových
skupin obyvatelstva pro byty v této
lokalitě. Město i nadále problematiku
sociálního bydlení aktivně řeší
a plánuje rekonstrukci tří domů pro
sociální bydlení a také vytipovává
další městské části, kde by chtělo
vystavět byty zejména pro mladé
rodiny a seniory. Pro občany, kteří
neví, jak řešit svoji bytovou situaci,
zřídilo město Kontaktní místo pro
bydlení.
Druhý blok konference uvedl sociální
pracovník Břetislav Jančík, který
zastupoval město Otrokovice.
I přesto, že se město řídí v hodnocení
bytové nouze pro osoby bez domova
dle typologie „ETHOS“
(doporučované cílové skupiny

www.socialnibydleni.mpsv.cz

sociálního bydlení), si k těmto
kategoriím samo přidalo skupinu lidí,
kteří už v městském bytě žili, ale měli
problémy nejen např. s placením
nájemného. Otrokovice vědí, že je
dobré tuto skupinu obyvatel
podpořit spoluprací se sociálním
pracovníkem. Dalo by se tedy říct, že
se jedná o skupinu lidí, která dostává
druhou šanci. Na seznamu prioritně
podpořených osob se shodla
všechna města včetně Otrokovic
a těmito skupinami lidí byly
především osoby ohrožené sociálním
vyloučením, matky samoživitelky,
rodiny s dětmi, senioři, osoby se
zdravotním postižením, oběti
domácího násilí aj. Dále Otrokovice
vytvořily nový seznam pravidel
bytové nouze, jelikož stará pravidla
měla princip zásluhovosti, například
když měl někdo zaměstnání, získal
více bodů pro potenciální získání
bytu. To město už nechtělo
a považovalo taková pravidla za
znevýhodňující. Co se týče dalších
podmínek pro přidělení sociálního
bytu, snažilo se město vyjít vstříc
i lidem, kteří mají nějaké finanční
pohledávky vůči městu, a to tak, že
pokud mají uzavřenou smlouvu
o jejich splácení, mohou o byt také
zažádat. Město hodnotí spolupráci
s projektem Podpory sociálního
bydlení MPSV jako úspěšnou, neboť
uzavřelo s klienty 28 nájemních
smluv, čímž byl překročen původní
plán 20 nájemních smluv.
Dalším, kdo se podělil o zkušenosti
s přidělováním sociálních bytů, byl
metodik v oblasti sociálního bydlení
v Ostravě Marek Mikulec. Město
řeší téma sociálního bydlení tak, že
komunikuje s městskými obvody
jakožto s vlastníky bytů, aby
uvolňovaly byty do sociálního
bydlení.

>>>
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Dopolední „společný“ blok
Magistrát vybírá byt vždy
s vlastníkem, tedy s městským
obvodem, dále spolupracuje se
společností Heimstaden a zkouší
oslovit i jiné soukromé vlastníky bytů
– zde jsou zatím spíše jen slepé uličky
než konkrétní řešení, ale město to
nevzdává a i touto cestou se chce
dále ubírat. S každou domácností
přijatou do sociálního bytu je
vytvořen individuální plán a kapacity
sociálních pracovníků byly vytvořeny
tak, aby byl dostatečný prostor pro
efektivní práci s každou rodinou. Jak
to často bývá, počet žádostí
převyšuje počet bytů a v současné
době má Ostrava na stole 550
žádostí na 100 bytů. Ostrava si také
vytvořila bodový systém na základě
kterého vychází jako nejohroženější,
a tedy nejpotřebnější skupina
obyvatel pro sociální byt domácnost
jednotlivce s více dětmi a hlavně
s dítětem do prvního roku věku.
Celkem Ostrava zabydlela 127
domácností, což bylo 348 osob,
z toho 183 dospělých a 165 dětí.
Úspěšnost udržení si bydlení je
v Ostravě 80 %, což lze považovat za
úspěšný výsledek.
Třetím, kdo řekl více o systému
přidělování bytů ve svém městě, byla
Zdeňka Šindelářová, vedoucí
odboru sociálních věcí
v Jindřichově Hradci. Město je vůči
svým obyvatelům velmi vstřícné
a poskytuje jim v oblasti pomoci
hned několik nabídek. Tou první je
například situace, kdy se často stává,
že dodavatel energie nechce klientovi
poskytnou smlouvu, protože klient
má u společnosti dluh. V takovém
případě město uzavře smlouvu
s dodavatelem energie samo místo
klienta a následně peníze žádá po
klientovi. Další výhodou je, že byt
může být poskytnut i člověku,

www.socialnibydleni.mpsv.cz

který má dluhy a souhlasí, že s ním
sociální pracovník naváže intenzivní
spolupráci jejíž cílem bude řešení
klientovy situace. Třetí výhodou,
která zaujala i mnoho jiných měst
i veřejnost, je takzvaný institut
zvláštního příjemce. Město také
nevede pořadník na byty jako je
tomu ve většině měst. A stejně jako
v Otrokovicích, i zde zásluhovost není
podmínkou pro bydlení. Sociální byty
zde také získali i lidé, kteří byli hodně
zadluženi, neboť sociální pracovníci
se s nimi zaměřili na splácení dluhů
a udržení si svého bydlení. Jako
dobrou myšlenku vnímá město
Jindřichův Hradec vytváření
sociálních bytů, které jsou
dostatečně velké (minimálně 2+1),
neboť se často stává, že sociální byt
potřebuje početná rodina. Za zmínku
jistě stojí to, že v Jindřichově Hradci
nebyla žádná z rodin v sociálním
bydlení neúspěšná.
Všichni zástupci měst a obcí, kteří
v rámci tohoto bloku vystoupili,
se shodli na tom, že se velmi
osvědčila sociální práce se
skupinami obyvatel, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením.
A to i u těch rodin, které se
zpočátku jevily nezájem
o spolupráci se sociálním
pracovníkem. I ty nakonec
spolupracují úspěšně.

X
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ODPOLEDNÍ BLOK – SÁL 1*

MAPOVÁNÍ BYTOVÝCH
POTŘEB A MOŽNOSTÍ
V DANÉ LOKALITĚ

V první části odpoledního bloku sálu 1 se zástupci
menších obcí podělili o zkušenosti se zaváděním
sociálního bydlení na svém území, včetně mapování
bytových potřeb. Zcela jiné potřeby v oblasti analýz má
velké město, což představila Ostrava.
Jako první vystoupil starosta obce
Veselíčko Tomáš Šulák, který
nejdříve podrobně popsal územní
rozdělení obce a územní plán, včetně
vytipovaných ploch vhodných
k zástavbě. V obci klesá věkový
průměr – obec mládne a zároveň
stoupá počet obyvatel, což znamená
obrovský zájem o individuální
výstavbu. V rámci projektu měli
možnost zaměstnat sociálního
pracovníka, což bylo velmi přínosné,
ale bohužel se i kvůli COVIDu
nepodařilo pozici udržet. Pandemie
přinesla velký zásah do obecního
rozpočtu a pozastavila většinu
projektů v obci. Kromě samotného
sociálního bydlení obec pořádá
množství akcí pro laickou
i odbornou veřejnost.
Starosta Křižánek Jan Sedláček,
nejmenší obce, která projekt
realizovala, uvedl, že projekt považují
za nejdůležitější za posledních 10 let,
jelikož jim dal možnost kompletně
zmapovat sociální oblast. Navíc v obci
nikdy dříve neměli pozici sociálního
pracovníka a až do realizace projektu

si neuvědomovali jeho důležitost.
Obec je zajímavou chatařskou
oblastí, sevřená CHKO a památkovou
rezervací, což značně omezuje novou
výstavbu. Z demografického hlediska
zaznamenávají stárnutí obyvatelstva.
V obci se nachází málo pracovních
příležitostí a málo možností ke
stavbě, což vede k odlivu mladých
rodin. Kromě seniorů byly proto mezi
cílové skupiny zařazeny i mladé
rodiny. Aby obec uspokojila poptávku
po bydlení, snaží se rozšiřovat bytový
fond nákupem i rekonstrukcí
nemovitostí.
Marek Mikulec, Metodik projektu
města Ostravy, pohovořil o procesu
tvorby koncepce a mapování
bytových potřeb. Množstvím analýz
bylo doloženo, že v obci je stále
vysoký počet domácností v bytové
nouzi. Při mapování situace v obcích
poukazují na důležitost kvality
získaných dat a následně jejich
správného interpretování. Magistrát
spolupracuje s univerzitami a podílí
se na výzkumech TA ČR.

* https://www.youtube.com/watch?v=2yZFMAc5aXY

>>>
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Mapování bytových potřeb a možností v dané lokalitě
V praxi zjistili, že u některých cílových
skupin dle ETHOS je těžké získat
data, např. u lidí, kteří dlouhodobě
přespávají u známých. Pro tvorbu
strategických dokumentů využili
fokusních skupin, do kterých přizvali
zástupce cílové skupiny (domácností
v bytové nouzi). Jako důležitou
součást systému sociálního bydlení
vidí sociální práci a spolupráci
místních aktérů. V Ostravě je také
množství poskytovatelů sociálního
bydlení z řad neziskových organizací.
V současné době se soustřeďují na
nastavení systému tak, aby dokázal
fungovat i bez finanční podpory
z projektů.
Starosta obce Velké Hamry Jaroslav
Najman pohovořil o problémech
s omezením výstavby daným
rozložením území obce. Jako jediná
možnost se jevila demolice
nevyužívaných objektů a následná
nová výstavba. Některé objekty byly
vydraženy podnikateli, kteří sem
sestěhovávají sociálně slabé, což v
obci vyvolává nespokojenost a dávají

www.socialnibydleni.mpsv.cz

to za vinu samosprávě. Obec se
potýká s problémy typickými pro SVL,
včetně soužití s početnou romskou
minoritou. Z toho důvodu dbají na
dobré soužití a chtějí zabránit
koncentraci, což řeší v praxi tak, že
v jednom bytovém domě žije jedna
romská rodina. Za dobu projektu
nedošlo k vystěhování žádné rodiny,
k čemuž velmi napomohla sociální
práce, i intenzivní komunitní práce.
Osvědčilo se lokální partnerství
s aktéry, kteří se zabývali bydlením,
vzděláváním, sociální prací
a bezpečností, jelikož jsou všechny
oblasti vzájemně propojeny. Starosta
poukázal na důležitost obecního
bytového fondu a jeho odpovídající
skladbu vzhledem k demografickému
rozložení obyvatelstva (tzn. větší byty
pro rodiny s dětmi, menší pro
seniory a jednotlivce).

X
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ODPOLEDNÍ BLOK – SÁL 1*

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO
BYDLENÍ – JAK NA NĚJ?

Sál 1 ve druhé odpolední části hostil řečníky z obcí, kteří
na svém území zavedli nebo plánují v brzké době
zavádět kontaktní místo pro bydlení. Nejčastějším
důvodem, který k tomuto kroku obce vede, je snaha
sjednotit a zpřehlednit občanům systém pomoci
v bytové nouzi. Tedy poskytnout jim jedno místo, kde se
dozví veškeré potřebné informace, zadministrují žádost
o přidělení bytu včetně dalších souvisejících informací,
případně je jim zde poskytnuto základní sociální
poradenství.
Jako první v tomto bloku přednesl
příspěvek metodik Prahy 7, Matěj
Hon. Kontaktní místo pro bydlení
(dále jen KMB) vzniklé v roce 2017,
mělo za cíl kromě sjednocení
informací ohledně pomoci v bytové
nouzi, poskytovat informace
i občanům, kteří z různých důvodů
nedostali možnost bydlení v bytě
městské části a pomoci jim
s hledáním alternativ. Nejčastějšími
činnostmi v rámci KMB bylo přijímání
a administrace žádostí o městský byt
či informování klienta o procesech
přidělování. KMB má úzkou vazbu na
bytový i sociální odbor a na bytovou
komisi. Vzhledem k vysokým cenám
nájmů na Praze 7 se množí počet lidí,
pro které začíná být běžný komerční
nájem příliš vysoký. Sociální odbor
má možnost využít humanitní fond,
který využívá pro pomoc lidem
v bytové nouzi. Většinou se jedná
o půjčku či dar na úhradu kauce či

překlenutí náročného období, což
pomůže k udržení bytu v komerčním
nájmu a přispívá tak ke snížení
poptávky po městských bytech. Tým
KMB zpracoval Metodiku kontaktního
místa pro bydlení, která popisuje
interakci s dalšími aktéry, možnosti
pomoci klientům a další činnosti
KMB. Fungování KMB je hodnoceno
jako dobrá praxe a bude financováno
z peněz městské části i po skončení
projektu. Kromě toho se městská
část zapojila do projektu magistrátu,
který by měl podporovat vznik
kontaktních míst po celé Praze.
Další příspěvek od člena Platformy
pro sociální bydlení, Davida
Valoucha, představil projekt Centra
pro bydlení v Liberci (dále jen CBL).
Cílem CBL je hlavně zpřehlednění
a usnadnění získání informací
a možností získání bydlení, dále sběr
dat o cílové skupině a možností,
které jim lze nabídnout.

* https://www.youtube.com/watch?v=7hB95SmHsMU
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Kontaktní místo pro bydlení – jak na něj?
CBL bude umístěno mimo budovu
úřadu, aby bylo co nejvíce
nízkoprahové a přívětivé pro klienty.
V rámci jeho fungování je kladen
důraz zejména na průběžné
vzdělávání pracovníků CBL vzhledem
k náročnosti agendy a i téma
psychohygieny. Byla zřízena také
pracovní skupina pro bydlení, kdy se
schází důležití aktéři a diskutují
problém bydlení na Liberecku. Díky
politické podpoře aplikují přístup
Housing First.
Poslední příspěvek přednesla
Karolína Vodičková, vedoucí
oddělení sociální práce a dostupného
bydlení statutárního města Plzně.
Kontaktní místo bylo otevřeno
v květnu 2020 jako jeden z výstupů
projektu. Vzhledem k rozdělení
plzeňského úřadu mezi několik
budov bylo hlavním cílem
zjednodušení celého procesu získání
informací ohledně bydlení.
Dalším motivem byla změna

www.socialnibydleni.mpsv.cz

bytové politiky města, konkrétně
zrušení systému žádostí. Všechny
volné byty, kromě bytů pro seniory,
město zveřejňuje na svém realitním
portálu. Vzhledem k obavě, že ne
všichni občané v bytové nouzi budou
technicky zdatní tak, aby si byty
mohli sami vyhledat, přistoupili ke
zřízení Kontaktního místa pro
bydlení. V praxi se osvědčilo
pracovníky lehce specializovat na
konkrétní témata v rámci bydlení,
včetně komunikace s určitými
cílovými skupinami (senioři,
zdravotně postižení). Pozitivně se
projevuje propojení bytového
a sociálního odboru – komunikace je
jednodušší a transparentnější. Plzeň
má v neposlední řadě systém
prevence ztráty bydlení, podporuje
organizaci Ledovec realizující s MPSV
projekt Housing First a podílí se na
řešení sousedských sporů. Nově se
zabývají také otázkou
mezigeneračního bydlení.

X
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ODPOLEDNÍ BLOK – SÁL 2

KDO POTŘEBUJE
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ?

NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI
PODPORY KLIENTŮ*
Během odpoledního bloku konference v sále 2 proběhly
dva panely na v praxi velmi provázaná témata: „Kdo
potřebuje sociální bydlení?“ a „Nejčastější oblasti
podpory klientů“, přičemž každý panel měl čtyři různé
řečníky, kteří na konferenci zastupovali obce v nichž
působí. V prvním panelu usedli Branislav Štefanča za
Pardubice, Jana Hronová za Chomutov, Jakub Majzel za
Prahu 14 a Kateřina Sedláková za Křižánky.
Ve druhém panelu pak Monika Emrová za Jindřichův
Hradec, Břetislav Jančík za Otrokovice, Lenka Gillová
za Most a Tomáš Ryšánek za Štětí. Vzhledem
k neukotvenosti problematiky sociálního bydlení
v zákoně jsme byli svědky řady specifických přístupů
a také výstupů z pilotních projektů, které obce
prezentovaly.

V rámci realizace sociálního bydlení
neměly obce stejnou výchozí pozici,
neboť zatímco například Pardubice či
Jindřichův Hradec mají relativně
solidní obecní bytový fond,

v Chomutově, Mostě či Křižánkách
byl naopak velmi nízký nebo
prakticky neexistující, což se každá
z obcí rozhodla řešit jiným
způsobem.

>>>
* https://www.youtube.com/watch?v=Be7QQ8zqf8E#t=4h24m20s
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Kdo potřebuje sociální bydlení? Nejčastější oblasti podpory klientů.
Město Chomutov vyčlenilo a zajistilo
pro projekt 12 nesegregovaných
a finančně dostupných bytů, přičemž
k dnešnímu dni už disponuje pro tyto
účely 28 byty. Město Most (podobně
jako Štětí) se rozhodlo pro navázání
spolupráce se soukromými
pronajímateli. Obec Křižánky měla
situaci ztíženou z toho důvodu, že se
jedná o památkovou oblast, a tudíž
byla výstavba bytů nerealizovatelná.
Obec se proto rozhodla pro výkup
a rekonstrukci chátrajících, již
existujících domů, v nichž sociální
bydlení zřídila. V Mostě také čelili
problému nevybavených bytů, jejichž
zařízení nebylo ve finančních
možnostech klientů, tudíž se městský
úřad a jeho zaměstnanci rozhodli pro
tyto účely věnovat vyřazený nábytek
úřadu a drobné vybavení.
Přestože každá obec u určení
cílových skupin zpočátku více či
méně vycházela z Koncepce
sociálního bydlení České republiky
2015–2025, v průběhu pilotáže
sociálního bydlení vykrystalizovaly
různé cílové skupiny v závislosti na
struktuře a potřebách obyvatel
jednotlivých obcí. Zatímco například
v Mostě, Chomutově, Pardubicích
či Otrokovicích nemají cílovou
skupinu konkrétně vymezenou
a přidělují byty na základě bytové
nouze (dle definice bezdomovectví
ETHOS) či ve snaze pokrýt co nejširší
spektrum žadatelů, v Křižánkách
bylo možné sledovat v průběhu
projektu vývoj cílové skupiny
– na začátku se obec zaměřovala
především na matky samoživitelky
a nízkopříjmové rodiny, nicméně
postupem času se potřeba sociálního
bydlení začala objevovat u seniorů,
kteří v Křižánkách představují 30 %
obyvatel.
Většina obcí se však shoduje na
jednom faktoru, který rozhoduje
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o přidělení bytu, a to je vazba
žadatele na obec, obvykle opřená
o trvalý či faktický pobyt. Stejně tak
se různí podmínky pro udržení si
bydlení.
V každém projektu bylo sociální
bydlení spojeno s intenzivní sociální
prací, která mimo jiné zahrnuje
vytvoření individuálního akčního
plánu sestaveného na základě potřeb
a problémových oblastí jednotlivých
klientů, práce s ním se však liší.
Například Praha 14 považuje přesné
dodržování akčního plánu za klíčové
pro udržení se v bydlení, zatímco
v Mostě nebo Otrokovicích se jedná
především o cíle, které by si měl
klient nastavit sám a být jimi
motivován, spíše než jasně daný řád,
který podmiňuje setrvání v bydlení.
Mezi nejčastěji řešené situace klientů
patří především finanční tíseň,
hledání a udržení si zaměstnání,
dodržování pořádku v bytě a domě,
vyřizování úředních záležitostí či
závislosti. Cílem je klienty co nejvíce
emancipovat a postupně je začlenit
do běžného života. Výstupy
individuálních akčních plánů pak
nemusí být přímo navázány pouze na
bytovou situaci jako takovou,
zkušenosti z Mostu i Prahy 14
ukazují, že se díky intenzivní sociální
práci podařilo klientům dokončit
vzdělání, získat dítě zpět do péče
nebo osamostatnit se v komunikaci
s úřady.
Mezi jednu z nejdůležitějších aktivit,
která se v úspěšnosti zabydlení
osvědčila, označuje Břetislav Jančík
(Otrokovice) párování klienta
s bydlením, což v praxi znamená, jak
klientovi vyhovuje lokalita, sousedství
i byt jako takový. V případě, že jsou
představy a potřeby naplněny, bývá
úspěšnost zabydlení a následného
udržení se v bytě výrazně vyšší.
Podobnou zkušenost potvrzuje
i Lenka Gillová ve městě Most.
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Konference Sociální bydlení v českých obcích

Kdo potřebuje sociální bydlení? Nejčastější oblasti podpory klientů.
Výběr konkrétního bytu klientem
aplikují i v Jindřichově Hradci. Tam
i v dalších obcích se také osvědčila
implementace institutu zvláštního
příjemce dávek, který funguje na
principu přímého zasílání dávky.
V tomto případě příspěvku na
bydlení, od poskytovatele
k pronajímateli, aniž by šla přes
nájemníka, což funguje jako pojistka
proti vystěhování z bydlení, pakliže
nájemce nedokáže s penězi
adekvátně hospodařit.

Několik obcí do svých prezentací
zahrnulo také budoucí plány
týkající se sociálního bydlení.
Otrokovice a Most například
pokračují v navazujícím projektu
Housing First, Pardubice vytvářejí
vlastní, komplexní „Strategii
bydlení pro město Pardubice
2020“, která bude zaměřena nejen
na sociální bydlení, ale celkový
urbanismus a rozvoj města, Štětí či
Chomutov rozšiřují bytový fond
vyčleněný na sociální bydlení,
Most si v souvislosti s projektem
vytvořil vlastní metodiku sociální
práce, ale i řadu dalších aktivit.

X

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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POHLED
ODJINUD

ZA PĚT DVANÁCT A PĚT PO
DVANÁCTÉ – PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA
SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
Mgr. Pavel Baričák
Pracovník v sociálních službách
Elim Vsetín, o. p. s.

Pamatuji si, jak jsme se v terénu potkali poprvé. Starší pán,
v ničem speciální, s lehce kolébavou chůzí a plnovousem, za
který by se ani ruský car nemusel stydět. Začali jsme se vídávat
čím dál častěji, vždy při mé cestě do práce i z práce – jen, že
ráno byl zpravidla střízlivější než v odpoledních hodinách.
Párkrát jsme spolu promluvili, ale pán bydlel, chodíval si
nakupovat, byl poměrně iniciativní… nepřišlo mi, že by něco
zvlášť potřeboval.
Jednoho dne jsem dotyčného potkal
u zimního stadionu s lahví rumu
v ruce a velmi sdílnou náladou. Dali
jsme se spolu do řeči o jeho osobě,
situaci i alkoholu. Zmínil se mi, že
u něj v bytě přespává občas někdo
z naší cílové skupiny, což mu ale
nevadí, jelikož má rád společnost.
Poté, co mi nabídl „hlta“ (kterého
jsem musel z profesionálního
hlediska pochopitelně odmítnout),
jsem s ním toto alkoholové téma více
otevřel, načež se mi svěřil, že dříve,
řadu let, zdárně abstinoval. Poslední
dobou má na alkohol ale čím dál
větší chuť. Vyslovil nahlas i obavu,
zda to vůbec zvládne denně se
nenapít. Pán sice nebyl
bezdomovcem v pravém slova
smyslu, ale zcela určitě osobou

www.socialnibydleni.mpsv.cz

ohroženou kvůli své znovu se
objevující závislosti. Tehdy jsem mu
poprvé nabídl naši pomoc, jelikož
jsem viděl, že jej jeho současná
situace citelně trápí. „Mně už není
pomoci,“ odpověděl mi.
Plynuly týdny, měsíce, nakonec
i roky. Z poměrně bezproblémového
seniora se vlivem alkoholu (a později
nejen alkoholu), špatné životosprávy
a dost možná i negativním
působením našich klientů stala
osoba bez přístřeší, zcela závislá jak
na návykových látkách, tak i na
pomoci druhých osob –
spolubydlících zpod mostu, kteří jej
vbrzku (a s velikou radostí) přijali
mezi sebe. Možná se ptáte: „Proč
s radostí?“ Starý, slabý, podvyživený
stařík, tak často pod vlivem Bůh ví
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Za pět dvanáct a pět po dvanácté – příběh ze života sociálního
pracovníka
čeho, že si ani nepamatuje, kolik
přesně tisícovek mu z důchodu
zmizelo… Asi není třeba to dále
rozvádět. Velmi dlouho a velmi často
jsme jej v rámci terénu navštěvovali,
permanentně mu nabízeli pomoc,
kontakt s rodinou, odvoz do centra,
možnost hygieny, stravy,
zprostředkování lékaře… všechno
bylo marné. Pán zcela rezignoval.
Dotyčný ale nebyl jedinou osobou,
která nám v posledních dnech na
ulici výrazně chátrala. Evidovali jsme
také několik dalších, kteří nám tak
dlouho odmítali jakoukoliv nabídku
pomoci, až se po celé naší službě
začal šířit neúprosný pocit
beznaděje. Jednu kompletní terénní
poradu jsme věnovali vzniklé situaci,
načež jsme se dohodli, že se
pokusíme o nárazovou, spontánní
akci. Byli jsme rozhodnuti
„naběhnout“ hned teď, při pondělním
ranním terénu, na místo přespávání
výše zmíněných a velmi asertivně jim
domluvit, nabídnout (a až skoro
vnutit) transport do denního centra,
ať je dostaneme z tohoto děsivého
místa.

někdy dokonce „nechte nás na
pokoji“.
Kousek vedle nešťastné oběti
dlouhodobé špatné životosprávy
(primárně ale alkoholu) a i prvního
letošního mrazíku polehával
v naprosté apatii náš senior, stále
ještě slabě dýchající. V hlavě se mi
honily myšlenky, zda jej za pár hodin
(či snad dokonce minut…?) nepotká
stejný osud jako jeho spolubydlícího.
Pod dekou, kterou byl přikryt, byl
téměř zcela nahý, s viditelně
nezdravou barvou kůže, místy
výrazně promodralou. Ještě jednou,
naposledy, jsem mu tvrdě a bez
servítek sdělil, co mu hrozí, pokud si
přímo teď hned, na tomto místě,
nenechá poradit a pomoct. Pán na
mě reagoval, ale pouze pohledem,
výrazem ve tváři. Nic neříkal. Moc
dobře si uvědomoval, že je v akutním
ohrožení života. Byl ale odhodlán to
skončit.

Přišli jsme pozdě. Je šílené, že jsme
museli nalézt jednoho z našich
dalších zde přespávajících klientů
zesnulého hned ten den ráno,
přesně v místě, kam jsme plánovali
zajít, sotva hodinu poté, co jsme
ukončili naši krizovou poradu. Přitom
toto místo bylo naší službou
navštěvováno nejpravidelněji ze
všech – neminul snad jediný terén,
kdy bychom se zde alespoň na
několik minut nezastavili. Nabízeli
jsme přítomným potraviny, odvoz do
centra, možnost pobýt na chvilku
v teple, aby alespoň dočasně mohli
opustit bezútěšné prostředí ulice.
Takřka vždy jsme ale byli odmítnuti
slovy „my nic nechceme, děkujeme“,

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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Za pět dvanáct a pět po dvanácté – příběh ze života sociálního
pracovníka
Tou dobou se na místo již sjížděli
záchranáři, policisté, hasiči, i koroner.
Začali ohraničovat oblast úmrtí
páskou se zákazem vstupu, aby
nikdo nenarušoval „místo činu“.
Všichni příchozí se zpočátku věnovali
pouze zesnulému, čím dál více se ale
jejich pozornost začala upírat
k příležícímu přeživšímu. Ještě jsem
nezažil, aby spolu vedlo rozhovor pět
služeb zároveň – patnáct přítomných
osob, jejichž momentálním zájmem
(a primárním úkolem) byla nyní
záchrana života zesláblého seniora.
Společně jsme vymysleli plán, ale
ještě poslední věc nám chyběla,
abychom jej mohli realizovat: souhlas
s odvozem do nemocnice od pána
osobně. Po alespoň dvaceti minutách
přemlouvání byla jeho odpověď „tak
jo, no“ tou nejpovzbudivější větou,
kterou jsme ten den slyšeli a která
rozlila úsměv na tvářích všech
zúčastněných.
Napsal jsem tento článek po dvou
hodinách od návštěvy našeho
„znovuzrozeného“ hrdiny
v nemocnici. Ani si nejsem schopen
vybavit, kdy jsem jej viděl naposled
v tak dokonalém stavu. Čistý,
oholený, zcela střízlivý…a s jiskrou
nového života v očích. Pověděl mi, že
mě tu nečekal, ale je rád, že jsem za
ním přišel. Potěšilo ho to, viditelně.
Zeptal jsem se ho, jak mu mohu
pomoci, zároveň s tím jsem mu
nabídl, zda by se nechtěl opět vidět
se svou rodinou. Ještě předevčírem
by mě poslal do všech temných
koutů světa, ale tentokrát s radostí
souhlasil. A radost jsem měl i já.
Naprosto nepopsatelnou.
Alkohol je zlo. Pevně sevře svými
pařáty duši člověka a nepustí ji,
dokud z ní nevysaje poslední kapku
života. Jeden z hrdinů našeho

www.socialnibydleni.mpsv.cz

příběhu tento zápas o život prohrál.
Kdybychom ale na druhou stranu
nalezli naše hlavní aktéry příběhu ten
den živé a zdravé, opět bychom si
prošli klasickým procesem odmítání
jakékoliv námi nabízené pomoci
a služeb. Toto mě vede k myšlence,
že tragická událost úmrtí u jedné
osoby může nastartovat pud
sebezáchovy a touhu po životě
u osoby druhé. Jeden lidský život
ztracen, druhý zachráněn. Nebo
možná i více, jelikož hned vzápětí
jsem začal ve městě potkávat další
naše „staré známé“ se slzami v očích
a se slovy „já nechci zemřít na ulici“.
Hodí se tedy snad říci… Bohu díky?

>>>
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VÝZKUM OSOB BEZ DOMOVA
Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Vedoucí projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

V květnu roku 2019 realizoval Výzkumný ústav práce
a sociálních věcí, v. v. i. pro MPSV rozsáhlé kvantitativní šetření
navazující na Sčítání osob bez domova. Cílem bylo zjistit
podrobnější informace o osobách bez domova přespávajících
„venku“ nebo v různých typech sociálních ubytovacích zařízení.
Konkrétně se jednalo o přespávající
v nízkoprahových noclehárnách,
v azylových domech, domech na půl
cesty a v obecních ubytovnách pro
osoby bez přístřeší. Více než sto
vyškolených tazatelů z řad sociálních
pracovníků vedlo na základě
připravených dotazníků osobní
rozhovory s tisícovkou mužů a žen
bez domova ze všech krajů České
republiky.
Na úvod by mělo být zmíněno, že
v České republice tvoří osoby „bez
střechy“, tedy přespávající venku či

v nízkoprahových noclehárnách,
zásadní podíl skupiny osob bez
domova. Na jednoho dospělého
pobývajícího v azylovém domě
připadaly počátkem dubna 2019 víc
než dvě osoby přespávající venku.
V noclehárnách v prvním dubnovém
týdnu přespávalo třikrát méně lidí,
než kolik si jich zajišťovalo spaní „na
vlastní pěst“ na ulicích, v parcích,
v garážích, v podmostích, ve stanech,
squatech či jiných veřejných či
neoprávněně obývaných soukromých
prostorech (kategorie „venku“).

Počty osob bez domova vybraných kategorií podle místa
přespávání v ČR – duben 2019
Kategorie
ETHOS
Bez střechy

Bez bytu

Dospělí

Děti a
mladiství

Celkem

Venku

8 892

0

8 892

Noclehárny

2 716

0

2 716

Azylové domy

3 950

2 185

6 135

Obecní ubytovny

1 258

382

1 640

246

24

270

Místo přespávání

Domy na půl cesty
Zdroj: Nešporová a kol. 2019: 7, 50.
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Výzkum osob bez domova
Proto byl výzkum zaměřen
především na osoby bez střechy (822
respondentů), účastny však byly
i osoby v mezinárodní typologii
ETHOS označované jako „bez bytu“,
tedy lidé přespávající v azylových
domech, v domech na půl cesty
a v obecních ubytovnách pro osoby
bez domova (191 respondentů).1
Osoby přespávající v soukromých
komerčních ubytovnách nebyly
cílovou skupinou výzkumu.
Provedený výzkum přinesl mnoho
nových reprezentativních údajů
o osobách bez střechy a bez bytu,
a navíc umožnil srovnat
charakteristiky různých kategorií
osob podle typu místa přespávání.
Zjišťovány byly nejen
sociodemografické údaje o populaci
osob bez domova (např. věk, pohlaví,
vzdělání, rodinný stav), ale
podrobněji i další specifické životní
oblasti. Sledovány byly příčiny ztráty
domova, celková doba strávená bez

střechy či bez bytu, rodinné zázemí
a sociální kontakty osob bez domova,
saturace základních životních potřeb,
ekonomická situace a pracovní
zkušenosti, zdravotní stav a využívání
sociálních a zdravotních služeb.
Výzkum zjistil, že více než polovina
osob bez střechy (54 % osob
přespávajících venku a 57 % osob
z nocleháren) je svobodná a nikdy
nevstoupila do manželství, oproti
tomu je svobodných o něco méně
mezi lidmi bez bytu (49 %), tedy
lidmi žijícími v azylových domech
a v obecních ubytovnách. Velkou
část osob bez domova tvoří
rozvedení, kterých je více mezi
osobami bez bytu než mezi
osobami bez střechy. Ženatí
a vdané se mezi osobami bez
domova téměř nevyskytují,
a pokud ano, pak zpravidla
s manželkou či manželem nežijí.
Rozvod patří mezi jednu z často
uváděných příčin ztráty domova.

Rodinný stav
100%
Svobodný/ á

90%
80%
54%

70%

57%

49%

Rozvedený/ á

60%
50%

Vdovec/ vdova

40%
30%

36%

20%
10%
0%

1%

35%

43%

Ženatý/ vdaná, ale s
manželkou/ manželem nežiji

6%
3%

4%
4%

4%
3%

Venku

Noclehárna

Azylový dům/obecní
ubytovna

1%

Ženatý/ vdaná, žiji s
manželkou/ manželem

Zdroj: Osoby bez domova 2019, vážená data. N=1 112.
1. Pojmy dle kategorie ETHOS https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf
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Výzkum osob bez domova
To ovšem neznamená, že by osoby
bez domova nežily v partnerských
vztazích. Zde nacházíme velké rozdíly
při srovnání mužů a žen. Ženy bez
domova žijí v partnerských vztazích
významně častěji než muži.
Nejvýraznější je rozdíl mezi
přespávajícími venku, kde téměř tři
pětiny žen, ale jen jedna pětina
mužů, má partnerský vztah. To jistě
souvisí i s výraznou početní převahou
mužů, kteří tvoří mezi přespávajícími

venku většinu (81 %). Lze se navíc
domnívat, že partnerský vztah přináší
ženám ochranu, protože život na ulici
je nebezpečný a zkušenosti s násilím
jsou velmi časté, jak ilustruje
poslední graf v tomto článku. Ovšem
i mezi ženami využívajícími ubytovací
sociální služby má partnerský vztah
více než třetina dotazovaných,
zatímco mezi muži přespávajícími
v noclehárnách, azylových domech
a v obecních ubytovnách je to méně
než pětina.

Mají partnerský vztah
80%

58%

60%

39%

36%

40%

21%

20%

17%

12%

0%
Venku

Noclehárna
Muž

Azylový dům/obecní ubytovna

Žena

Zdroj: Osoby bez domova 2019, N=1 112.

Život bez střechy a bez bytu často
přináší omezené možnosti pro
uspokojování základních životních
potřeb. Nedostatek možností naplnit
základní potřeby zakouší nejčastěji ti,
kteří přespávají venku. Téměř třetina
z nich v rozhovorech uvedla, že
v poslední době neměla dostatek
jídla a téměř pětina uvedla, že
neměla dostatek pitné vody. Zhruba
třetina osob přespávajících venku

uvedla, že nemá dostatek oblečení
a možností k vykonávání osobní
hygieny. Uvedené základní lidské
potřeby se daří lépe saturovat těm,
kteří přespávají v noclehárnách,
v azylových domech a v obecních
ubytovnách. Ovšem i mezi nimi
najdeme nezanedbatelnou část osob,
které v době výzkumu (květen 2019)
pociťovaly nedostatek jídla či
oblečení.

Subjektivně vnímaný nedostatek
60%
40%
20%

31%
17%
12%

42%

32%
19%

13%

6%

0%
Jídla
Venku

Pitné vody
Noclehárna

Oblečení

Možností osobní
hygieny

Pozn.: Uvedeny jsou pouze
podíly osob vnímajících
nedostatek, které byly vyšší
než 5 % z celku, tedy ze
všech dotazovaných osob
přespávajících v daném
typu přespávání. Znázorněn
je souhrn odpovědí spíše
ano a rozhodně ano.

Azylový dům/obecní ubytovna

Zdroj: Osoby bez domova 2019, vážená data. N=1 113, 1 012, 1 011, 1 013.
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Výzkum osob bez domova
Život bez domova se pojí i s četnými
zkušenostmi s násilím. V průběhu
posledního roku bylo fyzicky
napadeno 34 % dotazovaných mužů
bez domova a 36 % žen bez domova.
Nadáváno a vyhrožováno bylo dle
vlastních výpovědí v posledním roce
polovině žen bez domova a jen
o něco málo méně mužům bez
domova (45 %). Nejčastěji se s
násilím setkávají ti, kteří přespávají
venku, nejméně často pak obyvatelé
azylových domů. Ženy bez domova
v posledním roce výrazně častěji než

muži čelily násilí od jiných osob bez
domova. Zhruba třetina z nich
uvedla, že se setkala s verbálním
násilím a čtvrtina dokonce s fyzickým
napadením ze strany jiné osoby bez
domova v posledním roce.
S verbálním násilím ze strany
veřejnosti se v posledním roce
setkala zhruba čtvrtina dotazovaných
osob bez domova. S fyzickým
napadením ze strany veřejnosti se
pak setkávali častěji dotazovaní muži
bez domova (16 % z nich) než ženy
(11 % z nich).

Mají zkušenost s násilím v posledním roce
60%
50%

50%
45%

40%

34%

36%

30%
20%
10%
0%
Verbální násilí

Fyzické nálisí
Muž

Žena

Zdroj: Osoby bez domova 2019, N=1 112.

Výsledky výzkumu dále ukázaly, že
v České republice je ohromná
skupina osob bez domova, která se
cíleně vyhýbá ubytovacím službám.
Více než polovina (55 %) osob
přespávajících v době výzkumu
venku uvedla, že nevyužívá možnosti
přespat jednorázově v nízkoprahové
noclehárně. Můžeme se tázat, co je
k tomu vede. Toto zjištění může
mimo jiné vzbuzovat otázky o kvalitě

i účelnosti nabízených služeb1.
Zároveň jsou totiž osoby spící venku
těmi ze společnosti
nejvyloučenějšími, nejčastěji
zakoušejícími nedostatek možností
naplnit základní lidské potřeby,
nejchudšími, nejzadluženějšími a je
mezi nimi nejvíce osob se závislostmi
na alkoholu či drogách. Jedná se
často o osoby vyžadující komplexní
pomoc a podporu.

1. Tento aspekt zmiňují mezinárodní experti posuzující kvalitu služeb pro osoby bez domova v
různých evropských zemích (Pleace, N., Baptista, I., Benjaminsen, L., Busch-Geertsema, V. 2019.
The Regulation and Quality of Homelessness Services. Brussels: European Observatory on
Homelessness. Dostupné z: https://www.feantsaresearch.org/public/user/Observatory
/2020/comparative_studies/Feantsa-Studies_09_v03.pdf, s. 79).
>>>
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Výzkum osob bez domova
Dále výzkum zjistil, že zhruba
polovina dotazovaných osob je bez
domova již více než pět let. Z tohoto
faktu lze vyvodit dva zásadní
poznatky pro sociální politiku. Zaprvé
to ukazuje, že aktuálně nabízená
podpora nevede k ukončení
bezdomovectví. Pokud by se povedlo
těmto lidem pomoci a dostat je zpět
do bytového bydlení, významně by se
snížil počet osob bez domova.
Zadruhé, je nezbytné klást velký
důraz na prevenci bezdomovectví
a předcházet tomu, aby osoby byly

bez domova po dobu mnoha měsíců
a roků. Adaptace na bezdomovecký
způsob života totiž buduje vlastnosti,
které zabraňují opětovnému
začlenění do majoritní bydlící
populace. Zajištění sociálního bydlení
pro osoby v nouzi je spolu s dalšími
službami řešícími jejich případné
problémy klíčovým bodem v prevenci
bezdomovectví. O její nezbytnosti
v současné době, kdy je očekáván
velký ekonomický propad, jistě není
nutné pochybovat.

X

Právě probíhá recenzní řízení publikace
k výzkumu, kterou následně zveřejníme na
webu: www.socialnibydleni.mpsv.cz

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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DOBRÁ
PRAXE

VYUŽITÍ POTRAVINOVÉ
A MATERIÁLNÍ POMOCI
V SOCIÁLNÍM BYDLENÍ
Využití nefinanční pomoci může podpořit klienty
v sociálním bydlení, kteří z důvodu dlouhodobě nízkého
příjmu, zpoždění dávek na bydlení nebo nečekaného
většího výdaje nemají dostatek financí na zajištění
stravy přiměřené věku a zdravotnímu stavu
a nezbytných hygienických potřeb. Klient by měl být
motivován se vždy zaměřit v první řadě na uhrazení
výdajů spojených s bydlením jako je nájem, energie
a služby. Sociální pracovník může v případě potřeby
klienta odkázat na konkrétní organizaci, která
poskytuje tento druh pomoci nebo ji přímo
zprostředkovat.1
Pomoc nefinanční povahy je určená
pro nejohroženější skupiny (lidé bez
domova, samoživitelé, senioři apod.),
protože bez uspokojení základních
lidských potřeb nejsou schopni tito
lidé využívat dalších nástrojů pomoci
(sociální služby, aktivizační
a vzdělávací programy, sociální
bydlení apod.) V roce 2014 byl zřízen
Fond evropské pomoci nejchudším
osobám (FEAD). Čerpání prostředků
na národní úrovni zajišťuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí
prostřednictvím Operačního
programu potravinové
a materiální pomoci (OP PMP).2
V květnu 2020 navrhla Komise
v souvislosti s pandemií koronaviru

další změny nařízení o společných
ustanoveních a nařízení o fondu
FEAD. Na základě těchto změn je na
roky 2020, 2021 a 2022 v rámci
programu FEAD k dispozici více
finančních prostředků.3
Operační program potravinové
a materiální pomoci má tři
specifické cíle. První se zaměřuje na
snižování potravinové deprivace dětí
prostřednictvím bezplatného
školního stravování. Jeho cílem je
zajistit dětem ze sociálně
a ekonomicky slabých rodin
pravidelnou kvalitní stravu ve
školních jídelnách mateřských
a základních škol či víceletých

1. Více k tématu: Metodika sociální práce v sociálním bydlení: Nejčastější oblasti podpory
klientů v sociálním bydlení (MPSV 2019), str. 18-19, 28
2. https://www.mpsv.cz/fond-evropske-pomoci-nejchudsim-osobam-fead3. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=cs

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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gymnázií a vypěstovat u nich zdravé
stravovací návyky. Příkladem dobré
praxe je partnerství MPSV
s organizací Woman for Woman
s cílem vytvořit efektivní systém
pomoci. Více o projektu Obědy pro
děti, na který se mohou obrátit
rodiny v nouzi, naleznete zde:
https://women-for-women.cz/obedypro-deti-2/
Další dva specifické cíle OP PMP se
zaměřují na snižování potravinové
a materiální deprivace domácností
bez domova a dalších osob v sociální
nouzi. Adresář partnerských
organizací naleznete na webových
stránkách MPSV:
https://www.mpsv.cz/web/cz/aktualit
y-2#obecne
Významnou organizací v ČR je
Potravinová banka, která získává
potraviny i materiální pomoc
z evropského programu potravinové
pomoci a od zemědělských výrobců,
výrobců potravin, potravinových
řetězců i maloobchodníků. Lidé
v nouzi získávají potravinovou
a materiální pomoc od
partnerských organizací, mezi které
je potravinové banky přerozdělují.
Seznam patnácti potravinových bank
a jejich partnerských organizací
v jednotlivých regionech v České
republice je dostupný na tomto
odkazu:
https://potravinovebanky.cz/. Mezi
odběratele patří například Naděje,
Červený Kříž, Diakonie, Charita,
Armáda spásy, Romodrom a další
organizace.
A jak konkrétně může být
nemateriální pomoc využita
v sociálním bydlení? Přinášíme
Vám příběh z praxe:

www.socialnibydleni.mpsv.cz
www.socialnibydleni.mpsv.cz

Příklad pomoci
potravinové banky
ze života
Pan Radek se v padesáti pěti letech
dostal do těžké životní situace z důvodu
kombinace závažných zdravotních
problémů. Musel opustit své
zaměstnání skladníka a požádat
o invalidní důchod. Obrátil se na obecní
úřad se žádostí o bezbariérový byt.
V domě, kde doposud bydlel
v pronájmu většinu svého života,
bohužel nebyl výtah a pan Radek zůstal
trvale na invalidním vozíku. Po
přidělení bezbariérového bytu se
obrátil na sociální pracovnici, protože
mu po zaplacení nákladů na bydlení
a léky zbývalo málo peněz na jídlo
a další nutné potřeby. Navíc si
v minulosti vzal z neopatrnosti
nebankovní půjčku, kterou po ztrátě
zaměstnání nemohl splácet.
Pan Radek se sociální pracovnicí pečlivě
sepsal všechny své nutné výdaje
a ukázalo se, že hlavním problémem je
nízký invalidní důchod s exekuční
srážkou, náklady na časté cesty
k lékařům a velké doplatky na léky.
Sociální pracovnice panu Radkovi
nabídla možnost požádat nadační fond
o proplacení dovozu obědů v rámci
pečovatelské služby a zajistila potraviny
i hygienické potřeby z potravinové
banky. Panu Radkovi nyní zbývá více
peněz z invalidního důchodu a zajištění
kvalitního jídla pozitivně ovlivnilo i jeho
zdravotní stav.
Pozn.: Podobnost postav a dějů je
zcela náhodná.

X
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Další články na téma „Dobrá praxe
v ČR“, jako např. „Jednotné
kontaktní místo pro bydlení –
otevřená kancelář“
či „Prevence ztráty bydlení“, najdete
na webu projektu zde:
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/
co-je-socialni-bydleni/priklady-dobrepraxe
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HOUSING
FIRST V ČR

HOUSING FIRST V ČR
MPSV prostřednictvím projektu Podpora sociálního
bydlení podporuje od roku 2019 úspěšné žadatele
o výzvu č. 108 OPZ Housing First. Zde několik čísel:

70

24
46

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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HOUSING FIRST V ČR
Stručně těmto projektům říkáme projekty 108 Housing
First a budeme jim intenzivně pomáhat metodickou
a informační formou, stejně jako jsme tak činili u 16 obcí
v zavádění systémů sociálního bydlení na jejich území
v posledních třech letech.
Ve Zpravodaji sociálního bydlení vám budeme postupně
tyto projekty představovat. Budou s vámi sdílet své
vlastní zkušenosti a poznatky se zaváděním přístupu
Housing First. Na webových stránkách zde budou
navíc postupně zveřejňovány medailonky všech
zmíněných realizátorů.
V tomto čísle Zpravodaje se představí Vavřinec
a Portavita.

Všem děkujeme za rozhovor!

X
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VAVŘINEC, Z. S.
Mgr. Miroslava Hrdličková, DiS., MBA
Ředitelka spolku
Vavřinec, z. s.

Vavřinec, z. s. je nestátní nezisková organizace, která
působí na Lounsku. Od roku 2015 zaměřuje svou činnost
na podporu potřebných rodin s dětmi tím, že v regionu
provozuje dvě sociální služby. Těmito službami jsou
Azylový dům pro rodiny s dětmi v Žatci a Sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi v lounském
okrese.
Práci s cílovou skupinou rodiny
s dětmi považujeme za velmi
perspektivní. Naším cílem je pomoci
rodinám v nouzi opětovně se začlenit
do společnosti a dávat dobrý příklad
dětem v těchto rodinách tak, aby další
generace nebyla automaticky závislá na
našem sociálním systému.

Výzva nabízí možnost zřídit garanční
fond, kterým lze rodiny při vstupu do
nájemního bydlení podpořit.
Bonusem pro rodiny je samozřejmě
podpora sociálního pracovníka
a dalších členů týmu.
To nás přesvědčilo, abychom se do
projektu pustili.

Proč jste vstoupili do výzvy č. 108
Housing First?

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

Za „odrazový můstek“ pro rodiny
v nouzi jednoznačně považujeme
vhodné bydlení, které odpovídá
potřebám konkrétní rodiny. V rámci
sociálních služeb se sice snažíme
potřebu bydlení rodinám naplnit,
avšak nejsme všemocní a neumíme
rodinám pomoci překonat překážky,
kterými jsou předsudky
pronajímatelů vůči početným nebo
romským rodinám, vysoké kauce
před podpisem nájemní smlouvy
apod.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Před zahájením realizace projektu
jsme velké povědomí o tomto typu
pomoci neměli. Z důvodu vládních
opatření a potíží souvisejících
s koronavirem jsme doposud neměli
ani možnost absolvovat stáž
v obdobném projektu. Naše znalosti
principů Housing First vyplývají
z nastudování informací z internetu
a zejména se řídíme vlastní intuicí
a znalostí vycházející z naší
dosavadní praxe s cílovou skupinou

>>>
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v rámci poskytování sociálních
služeb. Jednoduše by se dalo říci, že
projektem částečně nahrazujeme
absenci sociálních bytů v lokalitě.
Jaké jsou problémy v místě
realizace vztahující se k
sociálnímu bydlení obecně nebo
konkrétně k přístupu Housing
First?
Problémem je velmi malý či žádný
bytový fond měst v regionu. Byty
proto získáváme na běžném trhu.
Při realizaci projektu se setkáváme
s nedůvěrou ze strany pronajímatelů.
Je pochopitelné, že chrání svůj
majetek a dávají přednost
„bezproblémovým“ nájemníkům.
Při získávání bytů proto využíváme
osobní vazby s pronajímateli,
oslovujeme své přátele, kteří
Vavřinec doporučují jako seriózní
„firmu“. Následně nově oslovené
pronajímatele odkazujeme na již
úspěšnou spolupráci s majiteli bytů.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Jaká je Vaše metoda výběru
klientů do projektu a proč jste se
pro tuto metodu rozhodli?
Původně jsme při výběru metody
váhali. Po konzultacích jsme se
rozhodli držet doporučení a zájemce
losovat, abychom zachovali
transparentnost výběru. Vycházeli
jsme přitom z předpokladu, že
všechny rodiny, které splní podmínku
cílové skupiny potřebují uspokojit
potřebu bydlení. Pro všechny rodiny
je tato potřeba stejně důležitá
a vzhledem k tomu, že jsou v rodině
přítomné nezletilé děti, je
nepravděpodobné, že by rodina žila
přímo na ulici. Následně jsou
mapovány další potřeby rodin (byt
v konkrétním městě, bezbariérovost
bytu, apod.). Vycházíme také
z dispozic konkrétního bytu, který se
nám podaří získat a z podmínek,
které majitel bytu nastaví (např.
maximální počet osob v bytě,
možnost ubytování se psem, apod.).

>>>
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Touto selektivní metodou dojdeme
k určitému počtu zájemců o Housing
First, kteří jsou vhodní do
konkrétního bytu. Z těchto zájemců
následně losujeme. Nutno však říci,
že v „koronavirové době“ se
opakovaně stalo, že do konkrétního
bytu nám postupnou selekcí vyšla
pouze jedna rodina a k losování
logicky vůbec nedošlo.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Jakého cíle byste chtěli v dohledné
době dosáhnout?
Naším cílem je zabydlet co nejvíce
rodin a zároveň s nimi pracovat tak,
aby si nově získané bydlení rodiny
udržely i po skončení podpory
Housing First. Chtěli bychom rodiny
začlenit do společnosti tak, aby
fungovaly jako většinová společnost,
tj. děti chodily řádně do školy, rodiče
pracovali, hradili své závazky a nebyli
závislí na sociálním systému.

X
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SPOLEK PORTAVITA

Mgr. Daniela Brůnová

Mgr. David Starzyczný

Koordinátorka projektu Housing First
Spolek PORTAVITA

Výkonný ředitel
Spolek PORTAVITA

Nezisková organizace Spolek PORTAVITA byla původně
občanským sdružením Šumbarák, které vzniklo v roce
2012. PORTAVITA vznikla na podzim roku 2015, kdy své
aktivity rozšířila i mimo oblast Havířova – Šumbarku.
V městské části Šumbark však dosud sídlí a vyvíjí zde
největší část svých aktivit.
Spolek PORTAVITA nyní zastřešuje
zprostředkování sociálního bydlení
prostřednictvím čtyř pobočných spolků
Šumbarák, Orlovák – sociální bydlení,
Stabilita, Zázemí, které navazují svou
činností na poslání mateřského Spolku.
Proč jste vstoupili do výzvy č. 108
Housing First?
Odpověď na tuto otázku úzce souvisí
s pohledem do minulosti a popisem
současných aktivit Spolku
PORTAVITA, který vznikl v roce 2012,
a jeho pobočných spolků Šumbarák,

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Orlovák, Stabilita a Zázemí.
Dohromady tyto spolky spravují více
než 550 podnájemních bytů od
společnosti Heimstaden, a společně
patří mezi největší poskytovatele
bydlení s doprovodným sociálním
programem v ČR.
Spolek PORTAVITA má registrovanou
sociální službu terénní program
„Cesta k domovu“ s působností
v Moravskoslezském kraji a dále je
garantem sociální práce a partnerem
projektu „S námi domů“ společnosti

>>>
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Heimstaden, který nabízí domov
mladým dospělým opouštějícím
dětské domovy nebo pěstounskou
péči po dovršení 18 let. PORTAVITA je
také vlastníkem dvou bytových domů
s celkovým počtem 16 sociálních
bytů v Havířově, je organizátorem
Veřejné služby v Havířově, Ostravě
a Orlové s celkovou kapacitou 25
osob, provozuje nábytkovou banku,
organizuje a pořádá komunitní
aktivity v Havířově a Orlové a mnoho
dalšího.
Dlouholeté zkušenosti v oblasti
sociálního bydlení spolku za tu dobu
ukázaly, že jednou
z nejzranitelnějších skupin ve vztahu
k bydlení je cílová skupina, kterou si
zároveň pro projekt vybrali, a to
samoživitelé/ky v bytové nouzi.
Především ti jsou velmi citliví na
potřeby bydlení a v oblasti ubytování
jsou často diskriminováni. Mnozí
z nich si nejsou schopni z důvodu
zadluženosti a kumulovaných
problémů najít standardní bydlení
a dlouhodobě tak přecházejí mezi
azylovými zařízeními. Přitom právě
třeba matky jsou velmi často obětmi
domácího násilí s absencí vzorce
chování, které vede ke schopnosti si
bydlení udržet – nemají zdravou
zkušenost, jak nastavit sobě i dětem
takovou kvalitu života, která by u nich
vedla ke spokojenosti nejprve rodiče,
protože u té je potřeba začít,
a následně celého rodinného
systému. Jsou to také i samoživitelé,
kteří paradoxně trpí vysokou mírou
samoty ve chvíli, kdy samostatné
bydlení získají.
Existuje nějaký příklad ze
zahraničí nebo z ČR, který Vás
inspiruje?
Inspirací je mnoho, tou nejsilnější je

www.socialnibydleni.mpsv.cz

pro nás především vlastní víra ve
smysluplnost nového přístupu
v oblasti sociální práce. Právě díky
tomuto projektu v praxi postupně
zjišťujeme, že současná sociální
práce má svá striktní pravidla, která
pracovníkovi mnohdy brání
poskytnout klientovi takovou
podporu, kterou by v danou chvíli
nejvíce potřeboval. HF vnímáme jako
příležitost „zkusit to jinak“. Je zde
větší prostor pro kreativní práci
a podporu klienta, díky které jedinec
dostává více času pro nastartování
změny v životě. Co vnímáme za
zásadní je to, že můžeme klienta
motivovat nikoliv pod tlakem
povinností, které musí dodržovat
např. v rámci pravidel bydlení na
ubytovnách, ale jsme s ním přímo
v praxi, tzn. v jeho vlastním v bytě –
to znamená tam, kde se mu líbí, kde
je doma a kde tak zcela přirozeně
dříve nebo později získává potřebu
a motivaci si tento životní standard
udržet a žít kvalitní život.
Jaké jsou problémy v místě
realizace vztahující se
k sociálnímu bydlení obecně nebo
konkrétně k přístupu Housing
First?
Program HF by měl být možností pro
změnu u rodin, kterým hrozí sociální
vyloučení. Města Havířov a Karviná,
ve kterých je projekt HF realizován,
jsou města s vysokou koncentrací
této rizikové skupiny. V současné
době Spolek PORTAVITA zajišťuje
sociální práci pro pobočné spolky
spravující cca 550 bytů, kde v případě
potřeby nabízí sociální podporu
a pomoc potřebným prostřednictvím
registrované sociální služby
terénního programu. Ze zkušeností
s touto službou, ale i ze zkušeností
odborných pracovníků naší služby
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i okolních služeb vnímáme, že je
potřeba zkusit rodiny podporovat
v bydlení i jiným způsobem – třeba
právě projektem HF.
Jaká je Vaše metoda výběru
klientů do projektu a proč jste se
pro tuto metodu rozhodli?
Spolek PORTAVITA má výběr žadatelů
již za sebou, v této chvíli dochází
k postupnému zabydlování
vybraných rodin. Metodika zapojení
účastníků do projektu byla rozdělena
na dvě fáze, kterým předcházela
masivní reklamní kampaň (spoty
v rádiu, plakáty na billboardech,
letáčky u spolupracujících organizací
a institucí, distribuovány dále také na
základních školách, u praktických
lékařů apod.). Následně jsme
s oslovenými zájemci vyplňovali
dotazníky, které byly zhotoveny tak,
aby co nejvíce podchytily danou
cílovou skupinu. Dotazníková část
a celková doba výběru se bohužel
protáhla díky situaci s COVID–19.
V druhé fázi probíhal výběr z
žadatelů, kteří prošli tímto
dotazníkovým šetřením, a to formou
svolání komisí v Havířově a v Karviné,
které se skládaly ze zástupců měst

a spolupracujících organizací. Naším
cílem bylo pracovat s co nejvyšší
mírou objektivity, tedy nezávislým
pohledem na žadatele hned
z několika stran odborné veřejnosti
s ohledem na dodržování principu
potřebnosti.
Jakého cíle byste chtěli v dohledné
době dosáhnout?
Naším cílem je nyní úspěšně zabydlet
20 rodin. Za první úspěch už teď
považujeme to, že má nově bydlící
rodina zajištěný veškerý příjem na to,
aby dokázala uhradit bydlení
a následně uspokojit základní životní
potřeby všech členů. Ještě větší
výzvou je ale navázání takového
vztahu s rodinou, aby nás pustila
k dalším životním strastem, které ji
během života postihly a ve kterých
bychom jí mohli poskytnout velkou
podporu. Díky tomu je podle nás
totiž možné nastavit v rodině jiný
náhled na kvalitu života a předat
prostřednictvím rodičů na děti
zdravější vzorce chování ke
společnosti i k sobě navzájem.
Držíme se motta, že prožitek je to,
co může člověka nejvíce ovlivnit.
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Na konci září proběhl již 3. ročník Podzimní školy
Housing First, pořádaný Platformou pro sociální
bydlení. Za myšlenkou a obsahem celé Podzimní školy
stojí zejména David Valouch, certifikovaný školitel
organizace Housing First Europe Hub.
Do Slavonic přijeli zástupci/kyně1
většiny projektů výzvy č. 108
Operačního programu Zaměstnanost
a další zájemci o přístup Housing
First z řad obcí a neziskových
organizací. Byly to 4 dny naplněné
informacemi, navazováním nových
známostí, sdílením zkušeností
a v neposlední řadě to byly dny
překypující energií a odhodláním
ukončovat bezdomovectví v ČR.
Troufnu si říct, že velká část
účastníků nejela domů jen s medailí
a certifikátem o absolvování kurzu,
ale především s pocitem, že práce,
která se občas může zdát jako boj
s větrnými mlýny, má smysl.
Kurz zahájil Jan Desenský z Armády
spásy svou přednáškou
o 8 principech Housing First.

Zdůraznil, že tyto principy jsou jak
pruty z legendy o Svatoplukovi: když
se aplikuje každý zvlášť, tak nemají
takovou sílu, jako když jsou spletené
dohromady. To dokazují i výzkumy
z USA, Kanady a Evropy, ze kterých
vyplývá, že čím je větší věrnost
principům Housing First, tím
úspěšnější jsou programy
v ukončování bezdomovectví.2
Principy Housing First mají v různých
organizacích a zemích různé znění,
ale vždy v nich jde o to stejné, a to
hlavně o hluboký respekt vůči
podporovaným lidem a pro-klientský
přístup k sociální práci, který Jan
často shrnoval do dvou ústředních
otázek sociálních pracovníků: "Co
potřebujete k tomu, abyste se cítil/a
lépe? Jak Vám v tom můžeme
pomoci?“ Většina z nás se shodla na

1. Kvůli lepší čitelnosti článku, uvádím ve zbytku textu pouze generické maskulinum.
2. Podobnou přednášku Jan přednesl v minulosti i na jednom z webinářů
pořádaných MPSV a PSB, který můžete zhlédnout zde.
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tom, že přístup Housing First a tyto
dvě otázky s ním spjaté, nejsou
vhodné pouze pro sociální
pracovníky ve vztahu k jejich
klientům, ale i pro vedoucí týmů ve
vztahu ke svým zaměstnancům či
obecně pro vztahy mezi lidmi.3
Po seznámení se s principy Housing
First následoval blok, který se
věnoval vhodnému párování klientů
a bytů a následnému zabydlování lidí
do nových domovů. Tuto část vedla
Alena Augustová z Platformy pro
sociální bydlení, která s námi sdílela
své bohaté zkušenosti z projektu
Housing First v Brně. V rámci jejího
bloku jsme si mohli vyzkoušet, jak je
těžké vhodně spárovat byt a klienta
v prostředí, kde je nedostatek bytů.
Dále nám Alena interaktivní formou
pomohla zjistit, na co vše musíme
myslet, než klient dostane klíče a
poprvé vstoupí do svého nového
domova.4
Druhý den zahájil program Podzimní

školy psychiatr Rafael Bouloudnine
z marseillského programu „Un chez
soi d’abord“, kterého může česká
odborná veřejnost znát například
z Konference o Recovery (zotavení),
kterou letos v Plzni pořádala
nezisková organizace Ledovec, z.s.5
Rafael se celé dopoledne věnoval
historii a principům Recovery, které
se užívají zejména při práci s lidmi
s duševním onemocněním. Těmito
principy jsou naděje, podpora, umět
se postavit sám za sebe,
zplnomocnění a zodpovědnost za
sebe. Cílem tohoto přístupu není
nutně vyléčení klienta, ale spokojený
a nadějeplný život lidí i s jejich
duševním onemocněním. Rafael
zdůraznil přínosnost peer pracovníků
v týmech podpory, promluvil
o nastavování hranic v sociální práci
a také dodal všem motivaci,
optimismus a odvahu zkoušet v praxi
nové věci a přístupy, když citoval
Helen Keler: „Život je buď odvážným
dobrodružstvím, nebo ničím.“

3. K péči o tým a prevenci vyhoření zaměstnanců naleznete více informací na
webináři s Alenou Augustovou a Adamem Fialíkem zde.
4. K zabydlování rodin si můžete poslechnout webinář s Janem Milotou zde.
5. Webinář na téma Podpora lidí s duševním onemocněním a principy Recovery
můžete zhlédnout zde
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Odpoledne druhého dne patřilo opět
Aleně, která tentokrát promluvila
o tom, jak dělat individuální plány
tak, aby vycházely skutečně z přání
a potřeb klienta a byly funkční.
Vysvětlila, že individuální plán je
nástrojem, který pomáhá
zkvalitňovat podporu, nikoliv cílem
sociální práce. Společně s ní si
účastníci Podzimní školy mohli
vyzkoušet, že při tvorbě
individuálních plánů je dobré být
kreativní. Zároveň se však Alena
vymezila vůči častému tvrzení, že
individuální plány by měly být za
všech okolností SMART (konkrétní,
měřitelné, dosažitelné, realistické
a časově ohraničené).6
Třetí den byl na programu Rafael
a jeho zkušenosti s ACT týmem (tým
asertivní komunitní podpory), který
se liší od ICM (intenzivního case
management7) v tom, že jednotliví
klienti nemají své klíčové pracovníky,
kteří by je síťovali na další

služby, ale pracuje s nimi celý
multidisciplinární tým, ve kterém jsou
kromě sociálních pracovníků
i psychiatři, adiktologové, zdravotníci,
peer pracovníci apod. Celý tým každý
den začíná hodinovou poradou, kde
si zaměstnanci služby řeknou, co se
dělo předešlý den, a rozplánují co a
kdo musí udělat v den, kdy se porada
koná. O tom, co kdo bude dělat,
nerozhoduje formální vzdělání či
pozice v týmu, ale kompetence,
časové možnosti a vzájemná
domluva. Každý den je někomu
přidělena funkce manažera směny,
který finálně rozděluje úkoly, dohlíží
na jejich plnění a řeší krizové situace.
Celý tento koncept, který je u nás
rozšířený spíše ve službách
věnujících se podpoře lidem
s duševním onemocněním, je
v oblasti podpory v bydlení poměrně
nový a mnoho účastníků školy zaujal.
V zahraničí se v programech Housing
First užívá zejména ve Francii,
Dánsku a Švédsku.

6. Více informací k tvorbě individuálních plánů si můžete poslechnout ve webináři
s Alenou zde.
7. Více o Case Managementu se můžete dozvědět na webináři s Janem Desenským
zde.
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Poté vystoupil Adam Fialík
z Platformy pro sociální bydlení
s příspěvkem, který se věnoval
dávkovému systému v ČR. Kromě
toho, jaké existují dávky, kdo na ně
má nárok a za jakých okolností o ně
může žádat, se posluchači také
dozvěděli, na co je třeba dávat si
pozor, jak doplatek na bydlení může
ovlivňovat výši příspěvku na bydlení
apod. Všem, kdo Adama ještě
neslyšeli na toto téma hovořit,
doporučuji, aby se v budoucnosti
nějakého jeho workshopu zúčastnili
a vzali si s sebou tlustý poznámkový
blok.8

Poslední den patřil diskusi
k tématům, která byla pro účastníky
školy nejpalčivější. Věnovali jsme se
sousedskému soužití,9 financím,
osamělosti, profesionálním hranicím
ve vztahu mezi klientem a sociálním
pracovníkem a oblasti vztahů klienta
(rodinných, přátelských, ad.).
Závěrem bych rád poděkoval
organizátorům, že jsem se mohl
Podzimní školy Housing First
zúčastnit. Všem, které zajímá přístup
Housing First, doporučuji se příští rok
na kurz registrovat. Stojí to za to!

8. Adam nám přislíbil, že k tématu dávek na bydlení promluví na jednom z našich
webinářů, proto Vám doporučuji sledovat naše webové a facebookové stránky,
kde se o webináři včas dozvíte zde.
9. Webinář k práci se sousedskými vztahy zde.
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