
ZPRAVODAJ 
SOCIÁLNÍHO 

BYDLENÍ



OBSAH

Úvodní slovo 
(Michal Ďorď)

1

Pohled odjinud
(výzkum VOP)

7

Koronavirus, bydlení, 
dluhy… (Adam 
Zábranský, Jako doma, 
činnost MPSV…) 

10

Housing First v ČR 
(České Budějovice, 
Romodrom)

25

Informace z MPSV 
(nová metodika, 
dobrá praxe)

3



www.socialnibydleni.mpsv.cz

ÚVODNÍ
SLOVO
Bc. Michal Ďorď

Garant podpory Housing First

Projekt Podpora sociálního bydlení

Odbor sociálních služeb a sociální 
práce Ministerstva práce a sociálních 
věcí

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

málokdo z nás si dokázal představit 
velikost a rozsah změn, které do 
našich životů přinesou nouzový stav 
a bezpečností opatření na ochranu 
obyvatelstva před nemocí COVID-19. 
Každý den byl zápasem nejen o čas, 
ale i o životy lidí bez domova, kteří se 
důsledkem pandemie ocitli
v bezprostředním ohrožení života.  
Na řadu výzev a otázek neexistovaly 
rychlé a jednoduché odpovědi, 
přesto jsme jim společně čelili
a dovolím si říct, že s úspěchem. 

Jedním z lídrů, kteří inovativně
a úspěšně řešili svízelnou situaci lidí 
bez domova, bylo město Praha.
V rozhovoru s pražským radním pro 
bydlení si proto povídáme o tom, jak 
se městu povedlo lidi bez střechy 
nad hlavou ubytovat v hotelech.

Dalším městem, které se snažilo na 
vzniklou situaci reagovat pohotově, 
byla Ostrava, ze které Vám přinášíme 
unikátní rozhovor

s Markem Mikulcem o situaci na trhu
s bydlením a opatřeních Ministerstva 
práce a sociálních věcí.

Jedním z takových opatření byly pro 
příklad změny ve způsobu přiznávání 
a vyplácení sociálních dávek. Těm
a situaci lidí s dluhy a exekucemi, 
kterým hrozilo během pandemie 
vystěhování, se věnujeme
v rozhovoru s Adamem Fialíkem
z Platformy pro sociální bydlení.

Myslím, že nebudu přehánět, když 
budu tvrdit, že občanská společnost 
v čele s neziskovými organizacemi
a dobrovolníky hráli prim v řešení 
situace lidí bez domova. Znovu 
dokázali, že je jejich místo ve 
společnosti nezastupitelné.
S kolegyněmi z pražského spolku 
Jako doma, který během nouzového 
stavu pomáhal zabydlovat ženy bez 
domova do hotelů, jsme se bavili
o pomoci ženám bez domova (nejen) 
v době pandemie.
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Náš projekt (v rámci kterého vychází 
tento Zpravodaj) se snažil na vzniklou 
situaci, která ohrožovala realizátory 
projektů Housing First (a nejen je), 
reagovat různými způsoby: od tvorby 
online informačních letáků a souborů 
doporučení pro obce, neziskové 
organizace, jednotlivce, či pořádání 
online webinářů, až po vedení 
konzultací s projekty obcí
a neziskových organizací online
i telefonickou formou včetně linky 
1212.

Dva z více než desítky projektů 
Housing First, se kterými jsme 
během nouzového stavu udržovali 
těsný (online) kontakt, realizují město 
České Budějovice a nezisková 
organizace Romodrom. Rozhovory
s jejich zástupci o jejich motivaci
k zapojení se do výzvy Housing First, 
inspirativních projektech z domova
i zahraničí, ale i problémech, které 
momentálně řeší, Vám přinášíme na 
konci tohoto čísla.

Milé čtenářky, milí čtenáři, rád bych 
Vám poděkoval nejen za Vaši práci, 
ale i neuvěřitelné nasazení pomáhat 
jiným. Byť nejsem žádný optimista, 
tak věřím, že všechno špatné (a zvlášť 
to extrémně špatné) je k něčemu 
dobré. Myslím, že poslední měsíce 
dokázaly, že na staré problémy jsou 
potřeba nová řešení. Budu se těšit na 
setkání s Vámi na zářijové konferenci 
v Praze, kde 9. 9. představíme 
výsledky dopadů projektů obcí, které 
realizují systémy sociálního bydlení,
a do té doby Vám popřeji klidné
a slunečné léto.

X

Úvodní slovo
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Webináře projektu 
Podpora sociálního 
bydlení

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Projekt Podpora sociálního bydlení reaguje na 
koronavirovou krizi pořádáním on-line webinářů, 
které tak nahrazují jinak pravidelné workshopy 
projektu.

Webináře se věnují primárně realizaci Housing First
a dalším věcem, které se týkají nejen zmíněného přístupu, 
ale také sociálního bydlení.

Veškeré záznamy a materiály z webinářů najdete na stránkách 
projektu nebo přímo na YouTube kanálu projektu.

X 4

Seznam proběhlých webinářů:

• Zabydlování rodin v rámci HF

• Principy HF a jak je dodržovat při 
COVID-19?

• Zabydlování v době krizových 
opatření

• Dokumentace a individuální 
plánování v HF

• Podpora v bydlení v době krizových 
opatření

• Závislost, domov a podpora

• Krizové fondy

• Nábytkové banky

• Case management v HF

• Sousedské vztahy

• HF a podpora lidí s duševním 
onemocněním

• Duální diagnózy

• Péče o tým

• Krizová intervence v HF

• Práce s lidmi se závislostí na 
alkoholu

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2-uncategorised/203-materialy-z-akci-housing-first
https://www.youtube.com/channel/UCtFfiN-gIyTTX1igB0DbZ2g?view_as=subscriber


Metodika pro zaměstnance 
Úřadu práce ČR související 
se systémem sociálního 
bydlení 

Metodika je určena všem zaměstnancům Úřadu práce ČR, kterým poskytuje 
základní informace o sociálním bydlení a možnostech řešení nepříznivé sociální 
situace občanů projevující se zejména v oblasti bydlení. V úvodu publikace 
definuje systém sociálního bydlení, jeho cílové skupiny a vymezuje samotné 
právo na bydlení, jak jej chápe Listina základních práv a svobod a další 
mezinárodní dokumenty. 

Prostor je v Metodice věnován identifikaci jednotlivých aktérů v rámci sociálního 
bydlení a jejich spolupráci. Ta je zásadní pro rychlé a účinné řešení bytové 
nouze.

Metodika se dále věnuje poskytování informací klientům, dávkám v oblasti 
bydlení včetně mimořádné okamžité pomoci, nákladům na bydlení
a v neposlední řadě sociálnímu šetření. 

5

Nová „Metodika pro zaměstnance Úřadu práce ČR 
související se systémem sociálního bydlení“ je jedním
z výstupů systémového projektu Podpora sociálního 
bydlení. 

X

Metodika má doporučující 
charakter a respektuje 
veškeré vnitřní řídící akty 
MPSV a ÚP ČR. 

Materiál je dostupný pouze
v elektronické podobě na 
stránkách projektu zde.

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_pro_zamestnance_UP_CR.pdf
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Dobrá praxe:
Prevence ztráty bydlení
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Přinášíme Vám jeden z článků z naší webové sekce 
Dobrá praxe s názvem Prevence ztráty bydlení. Toto 
téma rezonuje tím spíš, že stále doznívají důsledky 
pandemie COVID-19. Navíc stále chybí legislativní 
ukotvení systému sociálního bydlení. Celý článek, jehož 
část najdete níže, si můžete přečíst na stránkách 
projektu zde.

X

Prevence ztráty bydlení je nástrojem 
sociální politiky obce, který při 
správném a včasném využití může 
zamezit pozdějším špatně nebo 
nákladně řešitelným situacím. 
Nejenže šetří prostředky a lidské 
kapacity na straně obce, ale zároveň 
dokáže zabránit těžko řešitelné 
existenční situaci na straně klienta.

Primárním východiskem tohoto 
konceptu je, že včasná 
a koordinovaná intervence může 
skutečně předcházet ztrátě bydlení. 
Jestliže obec aktivně zasáhne tehdy, 
kdy ještě například dluhy na 
nájemném nejsou „astronomicky“ 
vysoké a pokusí se nájemníkovi za 
použití různých vhodných nástrojů 
pomoci, existuje mnohem větší 
šance, že své peníze získá zpět 
a zároveň, že nájemník nebude 
muset bydlení kvůli dluhům opustit 
a rozšířit tak řady lidí v bytové nouzi 
v dané obci.

Jaké jsou principy prevence ztráty 
bydlení?

Především je to již výše avizovaná 
včasná identifikace problému, tedy 
že se o problému dozvíme v době, 
kdy  s ním lze ještě něco dělat. 
Dalším principem je včasná odezva, 
tedy schopnost v dané chvíli 
adekvátně  a efektivně reagovat. 
Důležitým principem je potom 
podpora specializovaných služeb
a case management.

V praxi to může být například pomoc 
dluhového poradce, ale také 
psychoterapeuta, služby 
specializované na domácí násilí, 
adiktologii a dalších subjektů, dle 
okolností daného případu. Case 
management je potom styl práce, 
který by měla ovládat ta osoba, která 
je na obci určena k tomu podobné 
situace řešit a sbíhají se k ní 
informace o dlužnících. Posledním 
principem je potom využívání 
dostupných nástrojů. To mohou být 
například dávky na bydlení (mnoho 
lidí vůbec neví, že na ně má nárok 
nebo je pro ně problém si dávky 
vyřídit samostatně).

Pokračování textu zde.

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/co-je-socialni-bydleni/priklady-dobre-praxe/2-uncategorised/235-prevence-ztraty-bydleni
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/co-je-socialni-bydleni/priklady-dobre-praxe/2-uncategorised/235-prevence-ztraty-bydleni
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Obecní bydlení z pohledu práva 
na rovné zacházení a bytová 
nouze – poznatky z výzkumu 
veřejné ochránkyně práv
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Na veřejného ochránce práv se opakovaně obrací lidé, kteří jsou 
v bytové nouzi. Pro některé z nich je jednou z mála možností, 
jak získat standardní bydlení, nájem obecního bytu. Jejich 
žádosti jsou však mnohdy neúspěšné, protože nesplní pravidla, 
která si obce pro přidělení bytů stanovují. V některých 
případech jsou přitom taková pravidla v rozporu se zákazem 
diskriminace, a tedy nezákonná.

>>>

Mgr. Jana Mikulčická

Právnička
Odbor rovného zacházení
Kancelář veřejného ochránce práv

Bývalá veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., se proto 
rozhodla realizovat v roce 2019 
výzkum na téma obecního bydlení
a vyhodnocení pravidel pro 
přidělování obecních bytů z pohledu 
práva na rovné zacházení. Část 
výzkumu se zaměřila také na sociální 
práci vykonávanou pracovníky 
obecních úřadů s klienty v bytové 
nouzi. Omezená dostupnost 
obecního bydlení a bytová nouze 
spolu totiž úzce souvisí.

Přestože bytovou nouzí bývají nejvíce 
ohroženy rodiny samoživitelů 
s malými dětmi či senioři, z výzkumu 
vyplývá, že obce u běžných obecních 
bytů preferují zájemce s příjmem 
z výdělečné činnosti. Pouze část obcí

přistupuje stejně k lidem s příjmem 
z invalidního a starobního důchodu 
a rodičovského příspěvku či peněžité 
pomoci v mateřství. Některé obce 
pak tyto druhy příjmů znevýhodňují. 
Obce se tak mohou dopouštět 
zakázané diskriminace z důvodu 
zdravotního postižení, věku či pohlaví 
(mateřství a otcovství).

Většina obcí také podmiňuje 
přidělení bytu bezdlužností vůči obci, 
a to dokonce i u bytů sociálních.
V některých obcích nesmí být žadatel 
ani v exekuci či insolvenci. Požadavek 
na bezdlužnost není přímo 
diskriminační, navíc se může na první 
pohled jednat o podmínku racionální 
– obce se totiž snaží spravovat svůj 
majetek s péčí řádného hospodáře 
a předcházet vzniku dluhů.



Zákonným úkolem obce je však 
pečovat o uspokojování potřeb 
bydlení všech svých občanů. Není 
přitom možné odhlédnout od faktu, 
že v České republice je zadlužena 
poměrně značná část společnosti. 
Zajištění stabilního bydlení může být 
prvním krokem ke stabilizaci jejich 
situace a tedy také řešení dluhů. To 
může být v konečném důsledku 
přínosem i pro obec samotnou. 

K zajištění úhrady nájemného lze 
navíc využít mírnějších opatření, ať už 
jde o individuální posouzení každé 
žádosti, pomoc sociálních pracovníků 
nebo o přímou úhradu dávek na 
bydlení. Plošné vyloučení lidí
s dluhy je proto nepřiměřené 
a v rozporu se zákonným úkolem 
obce.

Znevýhodnění osob s nižšími příjmy 
se projevuje také ve volbě metod pro 
výběr nájemce obecního bytu. Téměř 
čtvrtina obcí využívá obálkovou 
metodu, byt tak získává žadatel, který 
nabídne nejvyšší nájemné. Některé 
obce vybírají zájemce na základě 
toho, zda je ochoten zaplatit dluh po 
předchozím nájemci či rekonstruovat 
byt na své náklady. Lze se dokonce 
setkat s požadavkem na dar či jiný 
„finanční příspěvek“ obci za možnost 
získat byt. Takový postup podle 
ochránkyně popírá zákonný úkol obcí 
a jejich sociální roli.

Ačkoliv tedy obce mohou hrát 
významnou roli při řešení bytové 
nouze, některé se této možnosti 
zříkají. Nastavením přísných pravidel 
totiž někdy zamezí přístup
k obecním bytům lidem, kteří jsou 
bytovou nouzí nejvíce ohroženi. 
Kromě výše zmíněných pravidel 
uplatňují obce i další podmínky, které 
jsou v rozporu se zákazem 
diskriminace – například podmínku
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Obecní bydlení z pohledu práva na rovné zacházení a bytová nouze –
poznatky z výzkumu veřejné ochránkyně práv

české státní příslušnosti nebo plošné 
vyloučení osob s omezenou 
svéprávností či s duševním 
onemocněním.

Pokud jde o sociální práci 
vykonávanou pracovníky obecních 
úřadů s klienty v bytové nouzi, 
výzkum ukázal, že pomoc sociálních 
pracovníků někdy spočívá v prostém 
předání informací o možnostech 
řešení bytové nouze. Takový postup 
přitom může být nedostatečný, zvlášť 
u rodin s dětmi.  

Na základě zjištění z výzkumu 
formulovala veřejná ochránkyně práv 
řadu doporučení. Kromě doporučení 
pro obce v oblasti obecního bydlení 
a obecní úřady při výkonu sociální 
práce, adresovala některá 
doporučení také vládě. Jedním z nich 
bylo, aby vláda přehodnotila postoj 
k přijetí zákona o sociálním bydlení, 
neboť je zřejmé, že dotační a úvěrové 
programy, které mohou obce na 
pořízení či rekonstrukci obecních 
bytů čerpat, nejsou pro systémové 
řešení bytové nouze dostatečné.  
Další doporučení směřovalo 
k posílení sociální práce na obecních 
úřadech tak, aby sociální pracovníci 
mohli skutečně efektivně pomáhat 
s řešením nepříznivé sociální situace 
svých klientů včetně bytové nouze.

Výzkumná zpráva se věnuje řadě 
dalších oblastí. Naleznete ji na 
webových stránkách veřejného 
ochránce práv zde.

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/69-2019-DIS-JMK-vyzkum_obecni_bydleni.pdf


KORONAVIRUS, 
BYDLENÍ, 
DLUHY...
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MPSV a jeho činnost 
v oblasti sociálního 
bydlení v průběhu 
epidemie COVID-19
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Ministerstvo práce a sociálních věcí v době epidemie 
vydalo řadu doporučených postupů, které se zaměřily 
na omezení provozu sociálních služeb a další.

První doporučený postup vyšel na 
začátku března a obsahoval převážně 
doporučení vydaná zdravotnickými 
organizacemi a apeloval na 
zvýšenou opatrnost a co největší 
omezení kontaktu klientů s lidmi 
mimo zařízení. Také bylo 
doporučeno zrušit všechny akce
a zahraniční cesty. 

Druhý doporučený postup 
obsahuje nejčastější otázky 
a odpovědi v oblasti sociálních 
služeb. Oblasti sociálního bydlení se 
nejvíce dotýká Doporučený postup 
č. 4/2020 – Aktualizované 
stanovisko pro poskytovatele 
sociálních služeb pro osoby bez 
domova v souvislosti s epidemií 
COVID-19, který uvádí, jak 
postupovat v provozu služeb 
krizového bydlení v době epidemie. 
DP byl vydán 25. 3. a následně byl 
aktualizován 7. 4.

Pro pobytové služby bylo třeba vydat 
speciální opatření, neboť se jedná
o zařízení, v nichž setrvává v mnoha 
případech více jak 30 osob najednou, 

tudíž bylo potřeba je zajistit tak, aby 
byl nadále zachován jejich provoz, ale 
zároveň se co nejvíce eliminovalo 
riziko šíření nákazy mezi klienty. 
Pobytovým službám bylo 
doporučeno výrazně posílit 
hygienická opatření v zařízení dle 
doporučení Ministerstva 
zdravotnictví.

U pobytových, ambulantních 
a terénních služeb bylo doporučeno 
měřit klientům teplotu, přičemž pro 
měření teploty klientů je třeba 
používat bezkontaktní teploměry. 
Spolupráce klienta v preventivních 
opatřeních byla závazná a v případě 
jejich nedodržování mohla být 
důvodem pro další neposkytnutí 
služby.

V případě zjištění příznaků bylo 
pracovníkům doporučeno zvýšit 
ochranná opatření, a to například 
skrze vytvoření izolovaného prostoru 
ve kterém může klient či klientka 
(i s dítětem) pobývat a případně 
potřeby s nimi může interagovat 
pracovník, pokud možno
v ochranných prostředcích.

>>>

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
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MPSV a jeho činnost v oblasti sociálního bydlení v průběhu epidemie 
COVID-19.

Dále se doporučuje zaznamenávat 
průběžně stav klienta a kontaktovat 
krajskou hygienickou stanici. 
V případě, že zařízení nedisponuje 
zázemím pro izolování nemocného, 
bylo doporučeno spolupracovat 
s hygienickou stanicí, krajem či 
zdravotnickým zařízením pro 
vytvoření alternativního řešení 
a umístění klienta.

Dále bylo doporučeno co nejvíce 
omezit vycházení klientů mimo 
zařízení a v případě jejich návratu 
(či příchodu nových klientů) je 
doporučeno jim změřit teplotu 
a udělat záznam, zda vykazují 
příznaky. U nově příchozích klientů 
byla doporučena karanténa, opět 
v případě, že to umožňují prostory 
zařízení. U služeb typu noclehárny 
bylo povoleno je dočasně přetvořit 
na pobytové služby fungující 24 
hodin denně, sedm dní v týdnu. 

Doporučený postup č. 7/2020 pro 
COVID zóny a ochranu 
zaměstnanců a klientů v sociálních 
službách v souvislosti
s onemocněním COVID-19 byl vydán 
17. 4. 2020 a vytvořil ho autorský tým 
Asociace sociálních služeb ČR ve 
spolupráci s MPSV a MZ. Jedná se
o komplexní materiál, který má 
sloužit jako pomoc při řešení řady 
možných scénářů aplikovatelný na 
všechny typy sociálních služeb, 
včetně azylových domů a nocleháren. 
Bylo vydáno ještě několik dalších 
doporučených postupů, ale žádný
z nich se přímo nedotýká agendy 
sociálního bydlení.

Projekt Podpora sociálního 
bydlení vydal v reakci na 
epidemii a s ní spojenými 
opatřeními tři informační 
letáky. 

První leták byl na téma „Co dělat, 
když vám hrozí ztráta bydlení 
kvůli situaci spojené s COVID-19“
a ve čtyřech tematických sekcích 
soustředěných na možné scénáře 
a těžkosti, jimž mohou lidé v době 
epidemie čelit, popisuje možné 
kroky, které lze podniknout.

Další leták se zaměřuje na otázky 
sociální práce v souvislosti 
s COVID-19, a který je zpracován 
formou odpovědí na nejčastější 
otázky ze strany pracovníků. 

Třetí leták byl na téma „Domácí 
násilí a sexuální zneužívání v době
COVID-19“.  Vzhledem ke 
karanténním opatřením a zvýšené 
sociální izolaci v domácnostech roste 
nebezpečí pro ty, kteří žijí 
v domácnosti s násilníkem. Leták je 
určen především sociálním 
pracovníkům, pro něž nabízí rady, jak 
řešit v době epidemie podobné 
situace s ohroženými osobami. Každý 
leták je doplněn také o řadu dalších 
odkazů na relevantní dokumenty 
a instituce, které se hlouběji zaměřují 
na konkrétní problémy.

Všechny zmíněné letáky, spolu
s dalšími relevantními odkazy, 
najdete na stránkách projektu 
zde.

X
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Proč Praha v době 
koronavirové krize 
poskytla lidem bez 
domova ubytování 
v hotelových pokojích

Radní pro sociální oblast Milena Johnová se svým týmem přišla s paletou 
řešení, která odpovídají potřebám různých cílových skupin a situací. Součástí 
těchto opatření byla i stanová městečka, podpora individuálního ubytování 
na sociálních ubytovnách či posílená terénní práce a informovanost. 

Chtěli jsme ale zajistit i ubytování rizikovějších skupin lidí bez domova 
v důstojných a kontrolovaných podmínkách. 
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Praha v době koronavirové krize pomohla i lidem 
bez domova. Cílem našich aktivit bylo předejít 
nekontrolovanému šíření koronaviru v pražských 
ulicích a odvrátit riziko neúměrného náporu 
na zdravotní systém. Přirozeně také chceme 
zachraňovat životy. Vše jsme dělali společně 
s renomovanými poskytovateli služeb.

Mgr. Adam Zábranský

radní hl. m. Prahy pro bydlení
a transparentnost
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Hledali jsme co nejhospodárnější 
možnosti, které vyhovují základním 
hygienickým a epidemiologickým 
požadavkům: postele vzdálené 
minimálně tři metry od sebe, 
maximálně tři osoby na jednom 
pokoji a sociální zařízení, které není 
hromadné. Prověřovali jsme 
možnosti využití městského majetku 
a oslovili jsme také vysoké školy 
s prosbou o využití kolejí. Tyto cesty 
ale nikam nevedly.

Nakonec jsme tak skončili 
u hotelových a hostelových pokojů, 
což je model, který jsme včetně 
způsobu prioritizace převzali 
z Londýna. První měsíc tohoto řešení 
financoval plně magistrát, od 
druhého měsíce mají ubytovaní 
individuální smlouvy s ubytovatelem 
a náklady na ubytování hradí 
částečně sami – nejčastěji z dávek 
hmotné nouze. Sociální pracovníci 
města a neziskových organizací 
a dobrovolníci pomáhali ubytovaným 
vyřídit doklady a žádosti. Sociální 
služba byla na těchto „humanitárních 
ubytovnách“ k dispozici 24 hodin 
denně, řešila příjem, odchody 
a jakékoliv potřeby či mimořádné 
situace. Město garantovalo 
obsazenost a úhradu.

Jako první měli přístup do krizového 
ubytování lidé, kteří vykazují 
symptomy, ale nebyli zatím pozitivně 
testovaní. Tyto lidi jsme chtěli 
zachytit, aby do doby, než bude 
znám výsledek jejich testu, byli co 
nejméně v kontaktu s ostatními 
Pražany. Druhou prioritní skupinou 
byli senioři. Nastavili jsme hranici na 
60+ let, protože zdravotní problémy 
lidí bez domova odpovídají daleko 
vyššímu věku. Třetí prioritní skupinou 
byli vážně nemocní lidé, jejichž stav 
násobně zvyšuje potenciální

smrtnost při nákaze koronavirem.

Postupně jsme uvedli do provozu 
šest humanitárních ubytoven
s celkovou kapacitou 350 lůžek. 
Podařilo se nám stlačit cenu 
hotelového pokoje na 200 Kč za 
osobu na noc, což je částka, kterou 
může pokrýt doplatek na bydlení. Ze 
zahraničních výzkumů vyplývá, že 
ubytovat lidi bez domova je levnější, 
než je nechat na ulici, mimo jiné kvůli 
výdajům na zdravotní péči či policii. 
Nejde ale pouze o peníze. Věřím, že 
naše aktivita zachránila životy, a to 
nejen lidí bez přístřeší, ale také všech 
ostatních seniorů a nemocných, kteří 
potřebují místa v nemocnicích.
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Proč Praha v době koronavirové krize poskytla lidem bez domova 
ubytování v hotelových pokojích
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S koncem nouzového stavu jsme se rozhodli ukončit přijímání nových lidí do 
ubytování. Naším aktuálním cílem je prodloužit fungování humanitárních 
ubytoven o několik měsíců, aby sociální pracovníci měli dostatek času na práci
s ubytovanými. V oblasti bydlení budeme v následujících měsících vytvářet nové 
nástroje jako je nábytková banka, sociální nadační fond či sociální realitní 
agentura. Některé z nich budou využitelné i pro část lidí ubytovaných na 
humanitárních ubytovnách. Zároveň díky novým pozitivním zkušenostem
s celodenními zařízeními pro lidi bez domova přemýšlíme i o modelu městské 
ubytovny, která by například v zimě mohla alespoň z části nahradit standardně 
využívané noclehárny.

X
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Proč Praha v době koronavirové krize poskytla lidem bez domova 
ubytování v hotelových pokojích
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V HOTELU JAKO DOMA
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Na začátku roku 2020 ohrozil celý svět koronavirus. 
Samozřejmě se to týkalo i lidí bez domova, i když to
v mediálním či politickém pokrytí nebylo moc vidět.

Helča, Zuzka a Lenka

Jako doma – Homelike, o.p.s.

Zavíraly se nebo omezovaly denní 
centra, noclehárny a další služby. Na 
straně jedné Magistrát hl. města 
Prahy hledal důstojné řešení i pro 
tyto lidi, na straně druhé se zavíraly 
hotely a turisté začali být
v nedohlednu. A tak vznikla skvělá 
spolupráce mezi Magistrátem
hl. města Prahy a několika 
provozovateli hotelů a hostelů. My
v organizaci Jako doma jsme začaly 
na začátku dubna provozovat hotel 
Amadeus na Žižkově pro ženy a trans 
osoby bez domova. Přednost měly 
starší ženy, ženy s chronickým 
onemocněním, ale i ženy aktuálně 
ohrožené násilím.

Postupně se u nás zabydlelo 29 žen. 
V přízemí hotelu mohou být pejsci, 
takže jsme mohly ubytovat i několik 
žen s domácím mazlíčkem (pejsci 
jsou pro lidi bez domova velmi 
důležití, často je to nejlepší kamarád). 
Bylo postaráno o pravidelnou stravu, 
takže bylo snazší dodržovat režim 
podle nařízení vlády.

Co nám přijde fajn a důležité, je 
spolupráce s dalšími organizacemi 
jako Fokus Praha pro lidi s duševním 
onemocněním, Drop In pro závislé 
nebo s organizací Medicinaulici.
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Hodně žen se díky tomuto bydlení, 
kde mají své soukromí a bezpečí, 
zklidnilo, zažily jistotu (i když třeba 
dočasnou), dobré vztahy s pracovníky 
i nová přátelství. Někdy se 
zklidněním přišly deprese, úzkosti, 
ale i prostá nuda. Tak jsme 
uspořádaly několik koncertů, 
fireshow, povídání nebo třeba cvičení 
jógy na dvorku.

Na hotelu se vytvořil skvělý tým 
pracovnic a pracovníků, dobrovolnic 
a dobrovolníků, kterým patří velký 
dík. Zažily jsme a zažíváme něco, co 
by si před pandemií asi nikdo 
nedokázal představit a my jsme 
mohly být u toho. Teď jen doufáme, 
že všechna zažehnutá naděje na 
změnu situace bude naplněná a ženy 
budou moct z hotelu odejít do lepší 
situace, než ze které k nám přišly. Do 
ubytoven, azylů, ale nejlépe bytů
a sociálních bytů. Hlavně už ne pod 
stan.
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V hotelu Jako doma

Dost klíčové také je, když jsou ženy 
konečně v bezpečí a v klidu, možnost 
spolupracovat na tom, co potřebují. 
Kromě nás peer pracovnic (peer 
znamená, že máme zkušenost se 
znevýhodněním, v našem případě se 
životem bez domova) a kolegyň
z Jako doma, přibyli další pracovníci
a dobrovolníci, protože v tomto 
počtu bychom nonstop provoz 
nezvládly. A tak jsme mohly rozjet 
trochu systematičtější práci –
vyřizování léta ztracených občanek, 
kartičky pojištěnce, evidence na 
Úřadu práce ČR, dávky, ale i hledání 
práce, psychologické i psychiatrické 
pomoci, uvažování o léčbě. 

Mezi našimi ubytovanými jsou i ženy 
z jiných zemí – především ze 
Slovenska, ale i Ukrajiny nebo 
Lotyšska. U těch je situace ještě 
složitější, hodně propadávají 
systémem pomoci a pak zde žijí 
mnoho let na ulici. Nejdůležitější nám 
přijde začít u nich řešit přechodný 
nebo trvalý pobyt, což nemusí být nic 
snadného, ale díky ubytovací 
smlouvě je to zase o krok 
proveditelnější.
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DLUHY A DÁVKY BĚHEM 
EPIDEMIE COVID-19 – JAK TO 
VIDÍ ADAM FIALÍK
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Která opatření MPSV v souvislosti 
s COVID-19 považujete za 
nejdůležitější, pokud jde o osoby
v bytové nouzi nebo bytovou nouzí 
ohrožené?

Osobně za nejdůležitější považuji 
rozšíření mimořádné okamžité 
pomoci (MOP) mezi širší množství 
žadatelů. Dávku k 21. 5. obdrželo 
takřka 5.000 domácností, kterým 
mohla významně pomoci v překlenutí 
krize. Oceňuji i to, že se zlepšila 
informovanost o dávkách. To 
považuji za jeden ze základních pilířů, 
které mohou pomoci lidem v bytové 
nouzi. Povědomí o těchto dávkách je 
bohužel stále malé a tak obzvláště 
oceňuji informace ve formě plakátů 
ve veřejném prostoru, které mohou 
tuto možnost připomenout širší 
veřejnosti. Velmi pozitivní byly také 
změny v možnostech komunikace 
s Úřadem práce ČR. Před krizí bylo 
velmi problematické cokoliv 
dohodnout s individuálními 
pracovníky Úřadu práce ČR 

telefonem nebo e-mailem. To
v mnoha ohledech ztěžovalo 
možnosti podpory ze strany 
sociálních pracovníků, protože 
jedinou možností, jak získat nějaké 
informace, byla osobní návštěva na 
„přepážce“. Momentální způsob 
komunikace je daleko flexibilnější 
a umožňuje sociálním pracovníkům 
lépe s klientem plánovat, přestože 
v mnoha místech byl i tento způsob 
komunikace značně obtížný – na 
telefony se nedalo často dovolat. 
Celkově ale považuji tuto změnu za 
velmi dobrý krok.

Na druhou stranu omezení sociálních 
služeb na začátku této krize mohlo 
mnoho osob potřebující pomoc
a podporu nepříjemně zasáhnout.
Ze začátku chyběly přesné pokyny
a výklad k přijatým opatřením, 
zejména u Sociálně aktivizačních 
služeb, to pak mohlo mít negativní 
dopad na klienty a zájemce o službu.

Mgr. et Mgr. Adam Fialík

Poradce podpory zavádění Housing First

PLATFORMA PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Brno
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úroková sazba. Exekutoři musí až do 
konce roku 2020 ponechat na účtu až 
15 440 Kč. Což je dvojnásobek oproti 
původní částce. U oddlužení 
schválených před 1. 6. 2019 se ruší 
podmínka úhrady alespoň 30 % 
dluhu, „pokud se dlužník dostane do 
problémů se splácením v důsledku 
stávající krize.“ Tyto i další opatření, 
které se dotknou hlavně živnostníků, 
přehledně zpracoval Člověk v tísni: 
https://www.clovekvtisni.cz/prehledn
e-jak-nova-pravidla-pomohou-
zivnostnikum-ci-zadluzenym-lidem-
6572gp

Oporou v těchto časech může být 
také rodina či sousedé. Vnímáte 
větší ochotu si pomáhat a zlepšení 
rodinných a sousedských vztahů? 
Jaké způsoby pomoci vidíte 
nejčastěji?

Při rozhovorech s kolegy jsem 
nenarazil na mnoho projevů 
solidarity v jednotlivých sousedstvích. 
Nicméně bylo mnoho organizací
a dobrovolníků, kteří pomáhali napříč 
různými lokalitami. Mezi nejčastější 
pomoc pak bezpochyby patřila 
podpora při zajištění roušek. 
Domnívám se, že bohužel zejména 
vlivem karantény často docházelo ke 
zhoršení sousedských vztahů. Děti, 
které byly zvyklé trávit čas ve škole
a venku, musely být mnohokrát 
zavřeny doma, kde často mnoho 
vyžití nemají. Je pak velmi složité je 
udržet v klidu. Což mohou poznat
i mnozí sousedé, kteří pro to mají 
mnohem menší pochopení, než jejich 
rodiče. Současná situace také 
nepochybně vedla k zvýšenému 
výskytu domácího násilí, které je 
mimo všechny jeho negativní dopady 
na jeho oběti i častou příčinou 
stížností v bytových domech.
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Adam Fialík: Dluhy a dávky během epidemie COVID-19

Jak reagují pronajímatelé na 
situaci, do které se dostali jejich 
nájemníci? Projevila se nějak
v praxi možnost odložení placení 
nájmu, jak umožnilo MMR?

V Brně je největším pronajímatelem 
město, potažmo městské části, které 
mají většinu bytů svěřených do své 
správy. Z těchto městských částí se
k situaci nejotevřeněji postavilo Brno-
střed, kde Rada MČ rozhodla 24. 3., 
že umožní svým nájemníkům, 
požádat o odklad nájemného do 
července 2020. Že by k něčemu 
takovému přistupovali soukromý 
majitelé, o tom jsem bohužel 
neslyšel.

Jak vzniklá omezení dopadla na 
osoby s dluhy/s exekucemi a co 
můžou udělat pro to, aby nepřišly 
o bydlení?

Mimořádně tvrdě. Jedná se totiž
o osoby, které se velmi často musí 
pohybovat v šedé nebo pološedé
ekonomice (část mzdy je jim 
vyplácena legálně, část „bokem“).
Ti pak přišli prakticky o veškerý svůj 
příjem. A tak ačkoliv mnoho z nich 
nemuselo využívat sociální podporu 
od státu, tak teď bude 
pravděpodobně jejich jedinou 
možností. Pokud neměli legální 
standardní smlouvu, nemohou 
využívat žádné z podpor státu, 
určených na boj s COVID-19, ani 
běžné podpory v nezaměstnanosti. 
Na druhou stranu bylo schváleno 
několik velmi dobrých opatření, které 
lidem s dluhy a v insolvenci mohou 
pomoci: lidé, kteří nejsou v prodlení
s úhradou dluhu, mohou žádat
o odklad splátek do listopadu 2020. 
Při prodlení delším než 90 dní 
nemůže docházet k extrémnímu 
nárůstu dluhu, neboť zde byla 
zafixována maximální 

>>>
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Jaké ponaučení by si společnost 
měla vzít ze současné situace 
COVID-19?

Bylo by skvělé, kdyby si lidé 
uvědomili, že společně můžeme 
zvládnout velké výzvy. Napříč 
společností se podařilo zvednout 
nevídanou vlnu solidarity. Pokud by 
se nám podařilo na toto společné 
snažení navázat, předpokládám, že 
bychom mohli významně přispět
i v boji s dalšími problémy naší 
společnosti. Jedním z nich je
i obrovské množství rodin s dětmi
v nestandardním bydlení a rostoucí 
počet osob v dlouhodobém 
bezdomovectví.

X
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Adam Fialík: Dluhy a dávky během epidemie COVID-19

Jaké pozitivní změny může podle 
Vás přinést současná situace
v oblasti bydlení? Mohla by být 
impulzem například ke změnám 
ve způsobech řešení bytové 
nouze?

Jednou z oblastí změn, na které by 
tato situace mohla upozornit, je 
riziko vystěhování nájemníka v takto 
krizových situacích. Momentálně je to 
zdravotnická krize, ale každoročně se 
opakuje situace, kdy jsou lidé 
vystěhováváni v mrazu, bez možnosti 
jiného ubytování. V Evropě tuto 
situaci vyřešili například ve Francii. 
Zde je v zimních měsících 
vystěhování zakázáno zákonem.

V Praze se podařilo využít některých 
ubytovacích kapacit hotelů a hostelů 
k ubytování lidí bez domova. Nelze 
předpokládat, že po uvolnění 
opatření tento trend bude 
pokračovat, pokud však Praha bude 
ve svých snahách o ukončování 
bezdomovectví pokračovat, je to 
skvělá šance, jak s lidmi bez domova 
navázat spolupráci.



www.socialnibydleni.mpsv.cz >>> 21

Která opatření MPSV v souvislosti 
s COVID-19 považujete za 
nejdůležitější, pokud jde o osoby
v bytové nouzi nebo bytovou nouzí 
ohrožené?

Nouzový stav a opatření s ním 
související představovali výraznou 
změnu chodu celé společnosti a role 
MPSV byla v tomto velmi náročná. 
Agendu, kterou bylo třeba pokrýt, 
byla rozsáhlá a na jejím řešení 
existenčně záviselo množství 
domácností. Na něco se dařilo 
reagovat lépe, na něco obtížněji. Pro 
oblast domácností v bytové nouzi 
činnost neziskových organizací 
rámovaly doporučené postupy MPSV 
a důležitou oblast podpory 
domácnostem představují dávkové 
systémy, zvláště mimořádná 
okamžitá pomoc (kde je ale hlášena 
veliká chybovost žádostí, tak bude 
důležitá reflexe jejich příčin). 
Pozitivně hodnotím přípravu
a organizaci webinářů, které se 
zaměřují na téma sociálního bydlení 
a Housing First v projektu Podpora 
sociální bydlení MPSV. 

Témata mají jak edukační rovinu, tak 
představují možnost sdílení 
zkušeností a nápadů napříč Českou 
republikou. Je velmi potěšující, kolik 
obcí a neziskových organizací
a s jakým nadšením se do sociálního 
bydlení pouští.

Je nyní důležité, aby byla jednotlivá 
opatření důkladně vyhodnocena a na 
základě této reflexe případně 
upravena v rámci nastavení dalších 
postupů.

Jak reagují pronajímatelé na 
situaci, do které se dostali jejich 
nájemníci? Projevila se nějak
v praxi možnost odložení placení 
nájmu, jak umožnilo MMR?

Povětšinou jsem zaznamenal ochotu 
pronajímatelů se s nájemníky 
domluvit, a to zvláště na možnosti 
odkladu nájmu s domluvou na 
postupné úhradě vzniklého dluhu; 
docházelo tak k reflexi obtížných 
situací, do nichž se domácnosti 
dostávaly.

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.

Sociální pracovník a metodik v oblasti bydlení

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Magistrát města Ostravy

DLUHY A DÁVKY BĚHEM 
EPIDEMIE COVID-19 – JAK TO 
VIDÍ MAREK MIKULEC
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Za velmi důležité považuji, že se 
operativně a silně angažovala 
občanská společnost (neziskové 
organizace) a dobrovolnické aktivity 
(instituce i jednotlivci) – všem patří 
uznání a poděkování, protože odvedli 
obrovský kus práce.

Dynamika rodinných a sousedských 
vztahů se vyvíjela, resp. byly na ně 
kladeny veliké nároky. Pro 
domácnosti s dětmi nouzový stav 
představoval nutnost strukturace 
programu, který bere v potaz jak 
nároky kladené na rodiče, tak nároky 
kladené na děti. Velmi odlišné 
dopady měl nouzový stav na 
domácnosti jednotlivců (téma 
samoty, sociální izolace). Souhrnně 
však lze konstatovat, že zvláště pro 
nízkopříjmové domácnosti bez 
finančních rezerv a domácnosti, kde 
došlo k výpadkům příjmu, jde o velmi 
náročné období, s jehož dopady se 
ještě budou vypořádávat a budou 
potřebovat pomoc a podporu.

Velmi zřetelně se také ukázalo, jak 
důležité jsou funkční rodinné vazby
a fungující sousedství. Ať již jde
o rovinu častější komunikace
a projevení zájmu, pomoc se 
zajištěním nákupů, šití a distribuci 
ochranných pomůcek (roušek)
a mnoho dalších oblastí.

Zároveň je ale potřeba dodat
i kontext substandardního bydlení, 
jelikož v domácnostech
a sousedstvích, kde byly špatně 
fungující vztahy již před nouzovým 
stavem, tak jeho vyhlášení vedlo ke 
kumulaci a eskalaci dříve v čase více 
rozložených problémů. Zvláště
v domácnostech, kde dochází
k domácímu násilí či nadužívání 
návykových látek šlo o náročné
a vysilující situace.

22

Marek Mikulec: Dluhy a dávky během epidemie COVID-19

Důležitá byla a je v případě vzniku 
problému komunikace dané 
domácnosti s konkrétním vlastníkem 
bytového fondu. Statutární město 
Ostrava realizuje projekt „Sociální 
bydlení ve městě Ostrava“
a spolupracujeme při zabydlování 
domácností v bytové nouzi
s městskými obvody a společností 
Heimstaden (dříve Residomo). 
Kolegyně sociální pracovnice se 
svými klienty v několika případech 
řešily potřebu odložení nájmu a vždy 
došlo k domluvě. Důležitý faktor poté 
představuje střednědobý
a dlouhodobý horizont, resp. ať se 
podaří situaci stabilizovat. 

Zákon od MMR, který odklad nájmu 
při poklesu příjmů souvisejícím
s COVID-19 umožňuje, tak je využit 
nejspíše hlavně domácnostmi, kde 
bylo neúspěšné jednání s vlastníkem 
bytu. Dle dostupných informací je
v rámci Ostravy využíván, ale spíše
v menším počtu.

Zaznamenal jsem ale i případy 
vystěhování domácností v průběhu 
nouzového stavu, které přestože bylo 
výstupem dlouhodobější snahy 
vlastníka bytu s daným nájemníkem 
ukončit spolupráci, tak bylo toto 
načasování nešťastné a mělo být 
odloženo alespoň po dobu 
nouzového stavu. Shánět si bydlení
v době, kdy pobytové sociální služby 
nepřijímají nové klienty a různí 
poskytovatelé bydlení fungují
v minimalizované formě či mají stop 
stav, je velmi náročné a stresující.

Oporou v těchto časech může být 
také rodina či sousedé. Vnímáte 
větší ochotu si pomáhat a zlepšení 
rodinných a sousedských vztahů? 
Jaké způsoby pomoci vidíte 
nejčastěji?

>>>
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>>>

Jaké pozitivní změny může podle 
Vás přinést současná situace
v oblasti bydlení? Mohla by být 
impulzem například ke změnám 
ve způsobech řešení bytové 
nouze?

V současné době je obtížné 
předvídat, jak se bude situace 
globálně a v rámci ČR vyvíjet, osobně 
ale věřím, že pandemie a nouzový 
stav zdůraznily důležitost 
domova/bydlení jako základní životní 
potřeby. Tedy že nejde o nějaký 
nadstandard, upíratelnou odměnu, 
ale o výchozí bod a možnost 
fungovat, být v bezpečí. Například 
organizace FEANTSA vydala 
prohlášení, kde zdůrazňuje, že 
„zůstat doma“ není možnost pro 
osoby, které zažívají bezdomovectví, 
a akcentuje potřebnost bydlení.

Statutární město Ostrava se tvorbou 
místního systému sociálního bydlení 
a řešením bytové nouze systematicky 
zabývá a kolegyním se dařilo 
zabydlovat domácnosti i v průběhu 
nouzového stavu. Bylo tedy vidět, že
i ve ztížených podmínkách lze 
efektivně spolupracovat v rovině 
magistrátu s městskými obvody,
s Úřadem práce ČR či se společností 
ČEZ Prodej, a.s. a poskytnout tak 
domácnostem bydlení. Pro oblast 
bydlení by důležitým systémovým 
impulzem byl zákon o sociálním / 
dostupném bydlení.

O potřebnosti a dopadech sociálního 
bydlení je aktuálně Fakultou 
sociálních studií Ostravské univerzity 
zpracovávána evaluační zpráva, která 
přinese množství zajímavých 
informací – jedná se o evaluaci 
střešního projektu MPSV, kde je 
zapojeno spolu s Ostravou dalších 13 
obcí a dvě pražské městské části.
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Nouzový stav také poukázal na 
důležitost témat, která se v sociálním 
bydlení a sociální práci
s domácnostmi objevují intenzivněji, 
konkrétně mám na mysli téma 
samoty. V pozici výzkumníka se 
účastním mezinárodního projektu 
Loneliness – Restoring Dreams to 
Tackle Loneliness (Osamělost –
obnovení snů k řešení osamělosti; 
zapojenou organizací za ČR je 
Platforma pro sociální bydlení), který 
s tímto velmi důležitým tématem 
pracuje a zaměřuje se na její řešení 
prostřednictvím sociální práce.

Jaké ponaučení by si společnost 
měla vzít ze současné situace 
COVID-19?

Domnívám se, že nouzový stav
a všechny obtíže související
s průběhem pandemie ukázaly 
potenciál síly vzájemné spolupráce
a důležitost podpory těm 
nejzranitelnějším členům 
společnosti. Optimální by bylo, resp. 
tím „ponaučením“, kdyby právě 
hodnoty respektu a ohleduplnosti
k potřebám jednotlivých 
osob/cílových skupin více vstupovaly 
do formování veřejných politik a aby 
přetrvala osobní angažovanost 
klíčových aktérů na saturaci těchto 
potřeb.

Právě oblast bydlení, resp. sociálního 
bydlení s podporou sociálních 
pracovníků, je pro domácnosti 
klíčová.

X



HOUSING 
FIRST V ČR
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HOUSING FIRST V ČR
MPSV prostřednictvím projektu Podpora sociálního 
bydlení pomáhá od roku 2019 úspěšným žadatelům
o výzvu č. 108 OPZ Housing First. Těmito příjemci jsou:

Města:

• Brno
• České Budějovice
• Jihlava
• Most
• Otrokovice

X

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 postupně tyto projekty představujeme –
sdílí s Vámi své vlastní zkušenosti a poznatky ze zavádění přístupu Housing 
First. Na webových stránkách zde navíc postupně přibývají medailonky všech 
zmíněných realizátorů.

V tomto čísle Zpravodaje se představí Romodrom a České Budějovice.

Všem děkujeme za rozhovor!

Neziskové organizace:

• Boétheia – společenství křesť. 
pomoci (Jeseník)

• CENTROM z. s.
• Diakonie ČCE – středisko CESTA
• Dobrovolnické centrum z. s.
• Ledovec z. s.
• Romodrom o. p. s.
• Slezská diakonie o. p. s.
• Spolek PORTAVITA
• Vavřinec z. s.
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https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/o-projektu/projekty-obci-a-interaktivni-mapa
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ČESKÉ BUDĚJOVICE
„Příklady dobré praxe nám 
slouží jako vodítko…“

Přístup Housing First je ve městě 
České Budějovice zaváděn od roku 
2019.

Od té doby se díky projektu 
podařilo zabydlet celkem sedm 
domácností.

Kromě podpory lidí v bydlení
v rámci projektu vzniká také 
Kontaktní místo pro bydlení.

>>>

Na otázky Zpravodaje odpovídá

Mgr. Tomáš Chovanec 
člen rady města za politické hnutí 
Občané pro Budějovice

<<<

Proč jste vstoupili do výzvy 108 
Housing First?

Vyhlášení výzvy 108 – Housing First 
přišlo v době, kdy byla v plném 
proudu příprava Koncepce bydlení 
pro město České Budějovice. V tu 
dobu již byly také první uchopitelné 
výsledky a výstupy od kolegů, kteří 
koncept HF zaváděli i v jiných 
městech České republiky. Pro nás 
bylo především důležité, že se na 
projektu budou podílet i partneři –
Fokus České Budějovice z. ú., Mezi 
proudy, o.p.s. a Správa domů s.r.o. 
Všichni tři partneři se zabydlováním
a podporou obyvatel v bytové nouzi 
již dlouhodobě zabývají a společně

s městem (coby hlavním realizátorem 
projektu) mají zájem spolupracovat 
při zavádění tohoto konceptu i na 
území města. V rámci projektu si tak 
chceme vyzkoušet tento koncept
i v podmínkách Českých Budějovic
a především si chceme vybudovat 
odborné a znalostní kapacity
u jednotlivých pracovníků města
a neziskových organizací, kteří 
fungují přímo v terénu v rámci 
projektu nebo jej metodicky řídí.
V zásadě je pro nás nejdůležitější 
zjistit, zda v našem prostředí
a s našimi personálními kapacitami 
jsme schopni tuto metodu 
uplatňovat na určité části bytů
z fondu města nebo i na volném trhu 
s byty. 

Housing First v ČR – České Budějovice
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Z politického hlediska je důležité také 
vnímat situaci u nejohroženější 
skupiny obyvatel, kteří jsou v akutní 
bytové krizi a nabídnout jim 
adekvátní bydlení s potřebnou 
podporou, která bude mít za cíl co 
nejdelší udržení si bydlení.

Housing First v ČR – České Budějovice
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Existuje nějaký příklad ze 
zahraničí nebo z ČR, který vás 
inspiruje?

V průběhu přípravy projektu, a i při 
jeho samotné realizaci, jsme měli 
možnost se seznámit s výstupy
a zkušenostmi našich kolegů
z různých měst v České republice, ať 
se jedná o město Liberec, Jihlavu či 
mnohá další. Brzy jsme však 
pochopili, že nejcennější jsou pro nás 
dílčí a konkrétní zkušenosti, které si
v zásadě přetváříme a aplikujeme do 
našich podmínek. Příklady dobré 
praxe nám tak slouží spíše jako 
vodítko pro řešení našich klíčových 
problémů, které se v průběhu 
realizace projektu objevují.

Přináší s sebou zavádění přístupu 
Housing First na úrovni obce 
nějaké problémy či komplikace?

Popsat všechny problémy, které
s sebou přináší zavádění metody 
Housing First, by vydalo na 
samostatný článek. Podobně jako 
všichni realizátoři projektů, tak i my 
se s nimi setkáváme. Problémy 
přicházejí ze všech stran, počínaje 
mnohdy slabší politickou podporou, 
obecně negativně vnímaným 
konceptem HF širší veřejností, 
určitou stigmatizací účastníků 
projektu a problémy v jejich soužití
s obyvateli domů, až po sběr 
zkušeností členů realizačního týmu, 
kteří se metodu, tak jako všichni, učí 
aplikovat v praxi. Některým 
problémům se daří relativně dobře 
předcházet, a to především díky již 
zpracovaným metodickým 
materiálům například z Platformy pro 
sociální bydlení, Ministerstva práce
a sociálních věcí nebo jiných 
organizací či měst, kteří realizují nebo 
aplikují tento koncept. 
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Často využíváme také výměnu 
osobních zkušeností členů týmů
z jiných projektů či zahraničních 
kolegů. Některým problémům se 
však nedá dost dobře předcházet, 
přicházejí totiž z podstaty věci a jejich 
řešení je pak vesměs intuitivní.

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

Metodu výběru klientů jsme zvolili
s ohledem na principy přístupu 
Housing First. Stěžejní pro nás je 
míra intenzity bytové nouze a dále 
identifikovaná komplexnost potřeb 
konkrétní domácnosti. Dále je po nás 
důležité, jaké byty máme k dispozici. 
Velmi zvažujeme potřeby domácností 
vztahující se k představám o domově 
a dle toho se snažíme nabídnout co 
nejvíce odpovídající byt. Poslední 
fáze výběru je losování – losujeme tři 
domácnosti, které následně

X

doporučujeme odbornému konziliu 
a dále bytové komisi města ke 
schválení nájmu. Důvody jsou dva –
chceme co nejvěrněji vyzkoušet 
metodu Housing First a dále si 
přejeme domácnosti co nejlépe 
zabydlet.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné 
době dosáhnout?

Hlavním cílem je metodu Housing 
First vyzkoušet a prokázat její 
životaschopnost v podmínkách 
našeho města. Samozřejmě, že 
musíme splnit indikátory, které jsme 
si nastavili v projektu (například 
počet zabydlených domácností). Nad 
rámec těchto indikátorů však 
vyhlížíme i výsledky, které prokážou, 
že po dobu realizace projektu se nám 
povedlo udržet větší část účastníků 
projektu v bydlení, že se nám podaří 
zlepšit jejich kvalitu života
a v konečném důsledku získat 
dostatek argumentů pro to, aby se 
tato metoda ukotvila v nástrojích, 
které město používá při zabydlování 
osob, které se do závažné bytové 
nouze dostaly.
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ROMODROM
A NOVÁ MOŽNOST
„Osvědčilo se nám 
zapojení dluhového
a pracovního poradce…“

Organizace Romodrom o. p. s. 
působí v rámci Housing First
v celém Moravskoslezském 
kraji.

Přístup Housing First zavádí 
společně s organizací Nová 
Možnost, z. ú.

>>>

Na otázky Zpravodaje odpovídá

Mgr. Eva Nedomová
(Romodrom o. p. s.) 

Mgr. Jana Volná
(Nová Možnost, z. ú.)  

Proč jste vstoupili do výzvy 108 
Housing First?

Organizace Romodrom o. p. s. 
poskytuje podporu v oblasti bydlení 
od roku 2014. V rámci této podpory 
jsme analyzovali vlastnickou 
strukturu bytů ve městě, jejich počet, 
počet volných bytů a podmínky jejich 
přidělování. Vzhledem k privatizaci 
bytového fondu a nastaveným 
podmínkám přidělování obecních 
bytů, jsou tyto byty pro naši cílovou 
skupinu stále nedostupné.  Výzva 
Housing First nám umožňuje rozšířit 
portfolio nabízené podpory a rozšířit 
i cílové skupiny, kterým můžeme 
podporu nabídnout. Náš partner 
Nová možnost, z. ú. poskytuje 
podporu osobám postiženým 
bytovou nouzí, diskriminací
a závažnou kritickou životní situací 
od roku 2017. 

Vzhledem ke zkušenostem
a dispozicí partnera zkušenými
a vzdělanými zástupci v oblasti 
sociální jsme se rozhodli, že spojíme 
úsilí a přispějeme České republice
s pomocí problémů, řešenými právě 
výzvou 108 Housing First.

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

Z českých měst jsou to rozhodně 
brněnské projekty Housing First
a Rapid Re-Housing, dále pak město 
Písek, Ostrava, a naše předchozí 
osobní zkušenosti. Velmi inspirativní 
a přínosná pro nás určitě byla škola 
Housing First za účasti holandských 
lektorů, které se účastnili dva
z našich pracovníků. 

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

Jak bylo zmíněno výše, jednak je to 
nedostatek bytového fondu ve 
vlastnictví obce a jednak možnosti 
ucházet se o obecní byt. Kdy jednou
z podmínek je bezdlužnost, což je
u naší cílové skupiny většinou 
limitující podmínka. Ohrožující jsou 
zejména dluhy na předchozím 
nájemném, za komunální odpad, 
pokutách a energiích. Problémem 
jsou i tzv. bezdoplatkové zóny, kdy 
účastníci po přestěhování nemají 
nárok na doplatek na bydlení. To 
klade na pracovníky značné nároky, 
je potřeba s účastníkem velmi pečlivě 
zmapovat jeho finanční možnosti
a dle toho i vyhledat/spárovat 
vhodný byt. U mnohých účastníků 
jsou to i náklady na vstup do bytu 
zahrnující kauci a první nájem. Jelikož 
jsou byty vyhledávány na otevřeném 
trhu, majitelé zpravidla vyžadují kauci
(v sociálních bytech partnera je vstup 
bez kauce, v soukromých bytech 
vyjednáváme kauci maximálně ve 
výši jednoho nájmu). U účastníků, 
kteří nemají žádné finanční 
prostředky, je kauce uhrazena
z prostředků garančního fondu. 
Účastníci projektu pak kauci 
postupně splácejí. Mají tak 
našetřenou jednu kauci, která je jim 
vrácena, v případě, že by se rozhodli 
projekt a byt opustit, a kterou mohou 
využít na vstup do bytu mimo 
projekt. Pokud v rámci projektu 
dochází k výměně bytu, kauce se 
automaticky převádí.

Samozřejmě se objevily problémy 
spojené s vyhlášením karanténních 
opatření v rámci Covid-19. 

Housing First v ČR – Romodrom
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S uzavřením či omezením fungování 
jednotlivých úřadů bylo složitější 
žádat o dávky, vyřizování trvalých 
pobytů, jednání s poskytovateli 
energií aj., nicméně se nám situaci 
podařilo zvládnout. 

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

Nezbytnou podmínkou projektu je, 
že účastníci spadají do cílové skupiny. 
Pokud zájemce do naší cílové skupiny 
nespadá, nasměrujeme jej na 
návazné služby a organizace, které 
mu podporu poskytnout mohou.  
Byty jsou přidělovány na základě 
vyplnění bodového anamnestického 
dotazníku – na základě počtu bodů 
pak stanovujeme pořadník 
potřebnosti, avšak do úvahy bereme 
vždy i akutnost situace a celkový 
životní příběh klienta. 

>>>
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Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáhnout?

Určitě bychom si chtěli udržet vysokou úroveň poskytované sociální práce a dále 
rozvíjet spolupráci se soukromými majiteli bytů. Z našeho pohledu považujeme 
toto propojení za unikátní a přínosné, umožňuje nám to nabízet podporu lidem
i v obcích, kde není bytový fond. Osvědčilo se nám také zapojení dluhového
a pracovního poradce do týmu. A velký přínos vidíme v intenzivní psychosociální 
opoře, kterou jsou naši pracovníci schopni poskytovat klientům v průběhu 
adaptace. 

Housing First v ČR – Romodrom
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