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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 
je mi radostí Vás uvítat při čtení šestého
Zpravodaje sociálního bydlení, který jsme pro
Vás za Ministerstvo práce a sociálních věcí
připravili v rámci projektu Podpora sociálního
bydlení. Od minulého vydání uběhlo několik
měsíců a tak si dovolím aktualizovat některé
informace, o kterých jsme psali v minulém
čísle. 
 
Jak jsme avizovali, byla vyhlášena výzva
číslo 108 na podporu rozšíření sociálního
bydlení s přístupem „Housing First“ (Bydlení
především) o které jsme průběžně
informovali prostřednictvím e-mailu i na
našich webových stránkách. 
 
Mnozí zájemci již prošli úvodními semináři
a někteří i povinnými konzultacemi, které
mají zajistit, že realizátoři těchto projektů
budou mít všechny informace pro úspěšné
poskytování podpory velmi zranitelným
a potřebným cílovým skupinám, na které
jsou projekty směřovány. 
 
Více informací o výzvě se dozvíte také
v tomto vydání Zpravodaje sociálního
bydlení, a nejen o této – v následujících
článcích se zaměřujeme především
na informace o všech právě probíhajících
výzvách, které lze využít jak na výstavbu
sociálního bydlení, tak na zajištění sociální
práce.

 
Určitý posun, čí spíše změnu, jsme také
zaznamenali v oblasti zákona o sociálním
bydlení a tomuto tématu věnujeme
samostatný článek níže v tomto Zpravodaji,
spolu s dalšími informacemi úzce
propojenými s prací Ministerstva práce
a sociálních věcí v této oblasti. 
 
Z výstupů, na které se můžete v nejbližších
měsících těšit, bych rád upozornil
na informační letáky pro osoby
v bytové nouzi, které jsou již nyní dostupné
na našem webu a jejich tištěné podoby brzy
rozešleme na všechny obce s rozšířenou
působností a tak doufám, že se dostanou
do rukou k využití třeba i Vám. Hlavní
výhodou těchto letáků je možnost jejich
přizpůsobení místním podmínkám
a nabízeným službám, případně i potřebám
člověka, kterému je konkrétní leták určen. 
 
Tyto letáky značí začátek širšího spektra
informačních materiálů, které bychom rádi
představili odborné i široké veřejnosti, ať již
pro jejich vlastní využití či jako prostředku
pro přiblížení tématu sociálního bydlení
dalším lidem, kterých se týká ať už protože
by takovou pomoc potřebovali, nebo protože
se sami mohou na poskytování účinně
podílet. V rámci těchto informačních
materiálů se můžete těšit na brožury
představující sociální bydlení, ale i krátké
stručné letáky se shrnutím toho
nejdůležitějšího zvlášť pro obce, neziskové
organizace i lidi v nouzi. 
 
Téma sociálního bydlení v posledních
měsících hlasitě rezonuje médii i politickou
sférou, což považujeme za přínosné, přesto
však trvá také značná řada desinformací
a doufáme, že výše zmíněné materiály
pomohou rozšířit potřebné informace všem,
kteří se o téma zajímají. 
 
V průběhu dubna také plánujeme začít se
sérií krajských workshopů zaměřených
na spolupráci jednotlivých aktérů v sociálním
bydlení, kterým je ostatně také věnována
část článku o plánovaných akcích, na které
se od nás můžete v roce 2019 těšit. Témat,
kterým se v následujících článcích
věnujeme, je však mnohem více a tak bude
nejlepší, když jim věnujete pár minut svého
času a najdete si sami ta, která jsou pro Vás
nejzajímavější. 
  
S přáním příjemného a přínosného čtení 
 

Mgr. Jan Zlonický 
Vedoucí projektu Podpora sociálního bydlení 

Ministerstvo práce a sociálního bydlení

INFORMACE Z MPSV

Jaké systémové kroky podniklo MPSV v posledních měsících?
  
Často od Vás, čtenářů Zpravodaje sociálního bydlení, slýcháme potřebu více Vás
informovat o systémových krocích našeho resortu. 
 
Co a jak vlastně koná Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti sociálního
bydlení, sociálního začleňování a dalších souvisejících agend, aby se zlepšila
pomoc a situace lidí v bytové nouzi a zmírnilo riziko sociálního vyloučení?

 
Rozhodli jsme se proto, že pro Vás na stránkách
našeho Zpravodaje budeme pravidelně připravovat
stručný přehled, který Vám tyto informace poskytne.
Náš seriál začneme shrnutím průběhu a aktuálního
stavu systémových prací resortu za poslední rok.
Do aktuálního vydání Zpravodaje jsme pro Vás
vybrali tři opravdu významné úkoly. V dalších
číslech budeme tyto informace doplňovat a nadále
rozšiřovat.
 

 
Zákon o sociálním bydlení

 
Většina aktérů se shoduje, že jedním z nejdůležitějších nástrojů systémového řešení
bytové nouze je i existence funkčního zákona o sociálním bydlení. Tento postoj
zastává resort Ministerstva práce a sociálních věcí i nadále. Jistě mnoho z Vás ví, že
nyní příprava tohoto zákona náleží Ministerstvu pro místní rozvoj a resort práce a
sociálních věcí vystupuje pouze v roli spolugestora. 
 
Stejně tak jste mohli sledovat loňský vývoj, při kterém gestor požádal o přerušení příprav,
a namísto zákona připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj nařízení vlády „Program
Výstavba“, které pochopitelně nemůže zákon plně zastoupit. 
 
MPSV nadále trvá na nezbytnosti skutečného
legislativního ukotvení dostupného a sociálního
bydlení s předložením věcného záměru zákona
do konce roku 2019. Proto paní ministryně práce
a sociálních věcí na přelomu roku požádala paní
ministryni pro místní rozvoj o obnovení prací na přípravě
zákona. 
 
Pro resort MPSV je důležité, aby navržený systém
dostupného a sociálního bydlení pomáhal řešit
problémy, které souvisí s bytovou nouzí. Tedy aby to
byl takový systém, který by pomáhal lidem v jejich nepříznivé sociální situaci, odstraňoval
obchod s chudobou, zlepšoval soužití v komunitě a nepřetěžoval dávkový systém. 
 
Sociální práce a sociální služby jsou nezbytnou součástí systému sociálního bydlení
zejména u lidí v hluboké bytové nouzi, kteří řeší vícenásobné sociální a ekonomické
problémy. Ze zkušeností českých obcí i ze zahraničí vyplývá, že je nutné mít efektivně
nastavený systém poskytování sociální práce i jejího financování. To jsou stručně
uvedená základní východiska pro přípravu zákonné normy, jak je MPSV na počátku
roku 2019 resortu MMR předložilo. 
 

 
Zákon o sociálních službách

 
Dalším klíčovým legislativním nástrojem pomoci lidem
v bytové nouzi a těm, kteří jsou dotčeni důsledky
sociálního vyloučení, je bezesporu zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách. 
 
V průběhu celého loňského roku probíhaly přípravy
takzvané velké novely této normy a MPSV plánuje také
změny, které by se měly pozitivně dotknout také
cílové skupiny lidí bez domova a těch, kteří jsou
ztrátou bydlení přímo ohroženi. 
 

 
V současné době dochází k finalizaci pracovních materiálů novelizace v rámci MPSV,
která předchází připomínkovým řízením naplánovaným na letošní jaro. Ačkoli nemůžeme
v této fázi legislativního procesu popsat konkrétní návrhy řešení, existují zde oblasti, v
rámci kterých je zde možnost uvedeným cílovým skupinám pomoci. Pokud to tedy bude
možné, rádi bychom novelou:

více podpořili plošně rozvoj depistážních činností,
zvýšili dostupnost azylového bydlení i pro další okruh lidí žijících aktuálně „na ulici“,
zaručili poskytovatelům sociálních služeb lepší možnost humanitární pomoci lidem
„na ulici“, především v zimním období,
zlepšili možnosti poskytovatelů sociálních služeb pomáhat klientům nepřicházet
o standardní bydlení,
zajistili díky kooperaci soudů a obecních sociálních pracovníků včasný kontakt
a nabídku pomoci těm, kterým hrozí vystěhování.

 

 
Výzkum bezdomovectví

 
Jedním ze zásadních problémů, se kterým se potýkají všichni aktéři pomoci lidem bez
domova, je nedostatek dat o této cílové skupině. Ministerstvo práce a sociálních věcí
proto zadalo na roky 2018 a 2019 Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí
vypracování výzkumu zabývajícího se bezdomoveckou populací v České republice. 
 
Bude se jednat o celorepublikové sčítání kategorií osob
„bez střechy“ a „bez bytu“ podle evropské typologie
ETHOS a proběhne ve dnech 8. – 14. 4. 2019. Toto
sčítání bude realizováno jak v zařízeních poskytujících
sociální služby pro tuto cílovou skupinu, tak i na území
sčítacích okrsků se zaměřením na lokality obývané
cílovou skupinou, a to v obcích různých velikostí. 
 
Sčítání by mělo proběhnout ve 13 krajích, přičemž
by měl být terénní sběr dat doplněn paralelním získáním
údajů z nemocnic a věznic. 
 
Na sčítání bude navazovat podrobnější kvantitativní šetření („Výzkum populace osob bez
domova 2019“), jehož cílem je přinést přesnější údaje o chování, potřebách, využívání
sociálních služeb a životních trajektoriích osob bez domova. V hodnoceném roce 2018
připravoval realizátor výzkumu finalizaci designu a dojednával také nezbytnou účast
regionálních a lokálních partnerů, kterými budou kraje, obce a pochopitelně také
organizace a profesionálové, kteří s lidmi bez domova pracují. 
 
Výsledky výzkumu budou sloužit mimo jiné k přípravě nové navazující Koncepce
prevence a řešení problematiky bezdomovectví ČR a měly by být výsledky
k dispozici nejpozději v polovině roku 2019. Na tyto sběry bychom chtěli navázat
výzkumy, které budou zkoumat i zbylé kategorie bytové nouze a doplní mozaiku o
všechny ty, kterých se problematika sociálního bydlení dotýká nejcitelněji.

Projekt Podpora sociálního bydlení – co nás čeká?
 
Stejně jako v minulých letech, i v roce 2019 proběhne celá řada seminářů, workshopů
a setkání, na kterých se účastníci budou moci dozvědět více o konkrétních tématech
v oblasti sociálního bydlení, dobré praxe (ať již české či zahraniční), nebo o vývoji
v projektech sociálního bydlení. Níže jsme připravili krátké shrnutí událostí, které
proběhnou tento rok. 
 

 
Nejčetnější budou nepochybně krajské
workshopy projektu Podpora sociálního bydlení.
Tato setkání si kladou za cíl provázat
a podpořit aktéry na místní úrovni (veřejná
správa, poskytovatelé sociálních služeb,
majitelé bytů atd.) a věnovat se řešení
specifických potřeb a problémů daného
regionu. Účastníci z řad zástupců státní
správy, samosprávy, ale i neziskového sektoru
se pokusí nastínit konkrétní řešení
specifických problémů a v kontextu kraje nalézt
cestu ke zlepšení. Plánuje se celkem 14
workshopů, z nichž se v roce 2019 odehraje
zhruba osm. 
 
Stejně jako v loňském roce se i tento podzim
uskuteční konference, tentokrát na téma
Trauma a domácí násilí. Další informace
budou včas uveřejněny. 
 

 

 
Krom nabídky našeho projektu a dalších českých aktérů se nabízí možnosti
z oblasti mezinárodní spolupráce: 
 
Jednou z možností jak získat zahraniční podporu, je podat žádost o financování
ze SRSP – Programu podpory strukturálních reforem – skrze který lze získat
prostředky na projekty s konkrétními přínosy, více na stránkách programu (v AJ).
Termín pro podání žádostí je do konce října 2019. 
 
Na zájemce o přístup Housing First pak cílí
Housing First Europe Hub, síťovací
organizace zabývající se rozvojem
a implementací přístupu Housing First
v Evropě. Tato, původně finská organizace,
nabízí možnost stát se jejím partnerem a
získat tak možnost podílet se na jejích
činnostech, účastnit se akcí a setkání, či třeba
projít školícími kurzy, které organizace pořádá.
Více informací naleznete například zde:
www.housingfirsteurope.eu (v AJ).

 
Webové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz

  
V dubnu minulého roku spustil projekt Podpora sociálního bydlení své nové internetové
stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz. Stránky přinášejí novinky, obecné informace,
příklady dobré praxe, dokumenty ke stažení a další odkazy z oblasti sociálního bydlení
a související problematiky. 
 
Níže je pro Vás připraven krátký souhrn částí webu, které byly v nedávné době
aktualizovány: 
 
Aktuality:
 
Přehled aktualit z webových stránek naleznete zde.
 
Dobrá praxe v ČR: 
  
V průběhu spolupráce s 16 obcemi se projektu Podpora sociálního bydlení podařilo
připravit stručný popis podpůrných prostředků a metod práce při realizaci sociálního
bydlení, které lze označit jako dobrou praxi. Mnohé z nich mohou vypadat samozřejmě,
ale v řadě obcí ČR je ustálena zcela odlišná praxe a příklady pro ně mohou být
vzájemnou inspirací. 
  
Rubrika je postupně aktualizována a doplňována a naleznete jí zde. 
 

Pokud máte návrhy, jak tuto sekci rozšířit o konkrétní příklady dobré praxe, kontaktujte
nás, prosím, prostřednictvím e-mailové adresy socialni.bydleni@mpsv.cz.

 
Zákon o sociálním bydlení: 
  
V měsíci lednu byla aktualizována také rubrika o zákoně o sociálním bydlení. Tato část
webu je aktualizována vždy co nejdříve poté, co jsou zveřejněny nové okolnosti týkající
se zákona. 
  
Rubriku naleznete zde. 
 
Projekty obcí a interaktivní mapa: 
  
Ve spolupráci s jednotlivými obcemi zapojenými do pilotování systému sociálního bydlení
byly v lednu aktualizovány informace týkající se rubriky „Projekty obcí a interaktivní
mapa“, která, jak již název napovídá, obsahuje také přehlednou mapu se základními
informacemi o jednotlivých obcích a jejich projektech k sociálnímu bydlení. 
  
Mapu a informace o všech obcích zapojených do pilotáže najdete zde. 
 
Dokumenty ke stažení: 
  
Část webu s názvem „Dokumenty ke stažení“ obsahuje analýzy, metodiky, jednotlivá
vydání Zpravodaje sociálního bydlení a další materiály týkající se sociálního bydlení
a souvisejících témat. Také tato rubrika byla během posledních měsíců aktualizována
a rozšířena o několik užitečných dokumentů. 
  
Materiály rozdělené do jednotlivých kategorií naleznete zde. 
 

 
Pokud si na webových stránkách nevíte s čímkoliv rady či máte
k obsahu webu připomínky, neváhejte se na nás obrátit
prostřednictvím kontaktního formuláře, který je umístěn
na stránkách zde, nebo napište e-mail na adresu
martin.hrabal@mpsv.cz. 
  
V červenci minulého roku spustil projekt Podpora sociálního
bydlení také facebookovou stránku s názvem „Sociální bydlení
v ČR“, kterou najdete zde.

AKTUÁLNÍ VÝZVY PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

A SOCIÁLNÍ PRÁCI A SLUŽBY V OBLASTI 

SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

 
Státní rozpočet poskytuje krajům dotace
na financování sociálních služeb. Mimo státní
dotace lze však k podpoře sociálního bydlení
využít zdroje z Evropských sociálních fondů.
Jelikož se však jejich programové období pomalu
dostává do své druhé poloviny, a nových výzev
již bude jen velmi málo, připravili jsme pro Vás
stručný přehled výzev týkajících se sociálního
bydlení, kam je dosud možno podávat nové
žádosti o dotaci.

VÝZVY NA POŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH BYTŮ

Podpora sociálního bydlení z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) 

 
V programovém období 2014–2020 jsou investice do sociálního bydlení
spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Podpora
cílí na regiony prostřednictvím takzvaných individuálních a integrovaných výzev,
přičemž celková částka na sociální bydlení v IROP je cca 4 miliardy Kč z EFRR, za
kterou by mělo být celkem zajištěno 5000 sociálních bytů. 
 

 
V individuálních výzvách proběhly výzvy č. 34
a 35, ve kterých byla již většina projektů
dokončena a po dokončení u nich začíná
pětiletá fáze udržitelnosti, kdy musí splnit
veškeré podmínky provozu dané specifickými
pravidly výzev. 
 
Na podzim 2018 pak skončily výzvy č. 79 a 80,
kde v současné době probíhá proces
hodnocení projektů, který by měl být dokončen
na jaře 2019, přičemž některé projekty již byly
doporučeny k financování. U projektů z těchto

výzev je povinná dokonce dvacetiletá doba udržitelnosti. 
 
K dnešnímu dni bylo v IROP dokončeno 250 sociálních bytů, výstavba či rekonstrukce
dalších 690 bytů je v realizaci a cca 2500 bytů je v projektech, které jsou v současné
době v procesu hodnocení. Zbylé byty by měly být zajištěny prostřednictvím projektů
podaných prostřednictvím integrovaných výzev CLLD (komunitně vedený místní
rozvoj), ITI (integrované teritoriální investice) a IPRÚ (integrované plány rozvoje
území), které budou otevřeny až do konce programového období 2014–2020 výzvy č. 83,
84 a 85. 
 
Žadateli v IROP mohou být v oblasti
sociálního bydlení pouze obce
a neziskové organizace, které musí
v době udržitelnosti splnit řadu
podmínek. Sociální byty mohou být
např. poskytnuty jen přesně
vymezeným cílovým skupinám, s
jasně danou úrovní maximálního
příjmu. 
 
Více informací a kompletní dokumentaci všech výzev naleznete na adrese
www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Detaily-temat/Socialni-integrace.
 

Autory článku jsou pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj. 

Výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
Sociální bydlení – integrované projekty CLLD (výzva č. 85)

 

 
Určení: financování pořízení a základního vybavení sociálních bytů, pro projekty
předkládané v rámci výzev místních akčních skupin, vyhlašuje MMR 
 
Výzva je přímo zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní
osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. 
 
Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor
a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního
vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP, doba
udržitelnosti účelu pořízeného bydlení je 20 let. 
 
Specifická pravidla výzvy definují cílovou skupinu podle druhů bytové nouze, ale
kromě toho stanovují, že osoba v bytové nouzi musí být v ekonomicky produktivním věku,
nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový
dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její
průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy. 
 
Nájemní smlouvu lze s osobou v bytové nouzi uzavřít min. na rok a max. na dva roky.
Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající
domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření této nájemní smlouvy. Výběr nájemce
musí být transparentní, projekt nesmí podporovat segregaci – maximální počet sociálních
bytů v jednom vchodu je určen výpočtem ve Specifických pravidlech a dodržování principu
desegregace je předmětem kontrol na místě. Alokace výzvy je 380  milionů Kč, další
podmínky budou určeny v jednotlivých výzvách vyhlašovaných Místními akčními
skupinami na jejich území v souladu se schválenou strategií CLLD.

Výzva IROP Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ (výzva č. 84) 
 

 
Určení: financování pořízení a základního vybavení sociálních bytů, pro projekty
předkládané v rámci výzvy Sociální bydlení – integrované projektu IPRÚ, vyhlašuje
MMR 
 
Výzva je určena pro aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu
rozvoje území: Liberecko-jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské
aglomerace. 
 
Finanční podpora  je přímo zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které
umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat
na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí
splňovat parametry stanovené pro IROP, doba udržitelnosti účelu pořízeného bydlení je 20
let.  
 
Alokace výzvy je 57 928 923 Kč.

Výzva IROP Sociální bydlení – integrované projekty ITI (výzva č. 83)
 

 
Určení: financování pořízení a základního vybavení sociálních bytů, pro projekty
předkládané v rámci výzvy Sociální bydlení – integrované projekty ITI, vyhlašuje
MMR 
 
Výzva je určena pro Brněnskou metropolitní oblast, Plzeňskou metropolitní oblast
a Ústecko-Chomutovskou aglomeraci.  
 
Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu, mimo území hl. m. Prahy.
Finanční podpora  je přímo zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které
umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat
na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí
splňovat parametry stanovené pro IROP, doba udržitelnosti účelu pořízeného bydlení je 20
let.  
 
Alokace výzvy je 250 558 619 Kč.

VÝZVY NA PODPORU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Nová řešení v inovačních výzvách 
Operačního programu zaměstnanost 

 
V rámci podpory sociálních inovací v Operačním programu zaměstnanost (OP Z) je
aktuálně otevřen příjem projektových žádostí ve třech výzvách. 
 
Společným prvkem výzev je testování nových řešení a vyhodnocení dopadu
(pilotního) řešení na kvalitu poskytovaných služeb, kvalitu života uživatelů,
případné ekonomické ukazatele aj.  Žadatel by měl v projektové žádosti prokázat
rozsah a závažnost řešeného problému, na který nové řešení reaguje, vymezit svůj
přístup vůči již existujícím řešením v ČR a v zahraničí a popsat, jak bude
vyhodnocovat dopad řešení.  Důležitým aspektem je také schopnost žadatele zjistit
reálné potřeby uživatelů řešení a spolupracovat při realizaci s relevantními partnery. 
 
Rozsah cílových skupin, na které lze projekty zaměřit, je velmi široký a zahrnuje
většinu cílových skupin v OP Z. 
 
 
 

 
Výzva č. 18 je určena pro organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace a
kraje. Záměrem výzvy je umožnit těmto subjektům připravit a otestovat systémová řešení
v oblasti veřejných služeb (zejména pak v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti
a veřejné správy), a to např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby
a produkty ve prospěch cílových skupin a jejich pilotní testování; systémové změny
koncepce veřejných služeb; testování nových forem financování pro řešení
přetrvávajících sociálních problémů. Výzva je otevřena do konce roku 2019. 
 
Podrobné informace k výzvě najdete na odkazu: www.esfcr.cz/vyzva-018-opz. 
 

 
Výzva č. 82 je určena pro nestátní neziskové organizace (NNO), obce, organizace
zřizované kraji a obcemi, poskytovatele sociálních služeb, školy a školská zařízení aj.
Výzva podporuje otestování nových řešení žadatele za spolupráce s relevantními
subjekty (zejména z veřejné správy). Úzká spolupráce v partnerství je jedním z
předpokladů potenciálního systémového využití nového řešení v praxi při nastavování
efektivnějších veřejných politik. Dalším důležitým faktorem výzvy je důraz na evaluaci
testovaných řešení, jejímž cílem je věrohodně ověřit a prokázat, zda testované řešení
funguje či nefunguje a za jakých podmínek.  Vzhledem k tomu, jak složité je prosazování
nových řešení, je část podporovaných aktivit zaměřena také na tzv. advokační práci.
Výzva je pro přijímání žádostí do prvního kola hodnocení otevřena do května 2019. 
 
Podrobné informace k výzvě najdete na odkazu: www.esfcr.cz/vyzva-082-opz. 
 

 
Výzva č. 83 je určena pro NNO, obce, organizace zřizované kraji a obcemi,
poskytovatelé sociálních služeb.  Motivací k realizaci projektu ve výzvě číslo 83 by měla
být zkušenost žadatele, že jeho organizace není v současné době schopna řešit určitý
problém klientů. Výzva by mu měla pomoci provést podrobnou analýzu poskytovaných
služeb z hlediska potřeb klientů a na základě získaných zjištění služby měnit. Druhou
možností je zaměřit se na vznik a rozvoj nové služby, nebo rozšíření stávající služby pro
nový typ klientů. Součástí výzvy je i povinné průběžné testování hlavních prvků
upravené/nové služby pomocí prototypů s uživateli. Výzva je pro přijímání žádostí do
prvního kola hodnocení otevřena do května 2019. 
 
Podrobné informace k výzvě najdete na odkazu: www.esfcr.cz/vyzva-083-opz.

Podpora sociálního bydlení v OPZ prostřednictvím výzev MAS  
 

Jelikož se programové období chýlí ke konci a jsou vyhlašovány již poslední výzvy,
je vhodné se podívat na zbývající možnosti financování pro sociální bydlení. V ESF
bude jednoznačně nejdéle možno čerpat prostřednictvím místních akčních skupin,
tzv. MAS. Následující článek od oddělení projektů CLLD na MPSV se věnuje právě
možnostem čerpání skrz MAS. Oblastem, na které by šly tyto prostředky využít, se
chceme věnovat i dále v projektu Podpora sociálního bydlení, včetně spolupráce
s Národní sítí MAS a budeme o nich informovat. 
 

 
Sociální bydlení je v rámci investiční priority 2.3 OPZ Výzvy pro místní akční skupiny
na podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 03_16_047
podporováno jako jedna ze široké škály aktivit v rámci dalších programů a činností
v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím podpory sociální práce s klienty. 
  
Potřebnost by měla být identifikována ve strategii komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD). Výhodou realizace projektů v rámci CLLD je jejich příprava a často i samotná
realizace za účasti lokálních aktérů z různých sektorů (obce, dobrovolné svazky obcí,
nestátní neziskové organizace, Policie ČR, Úřad práce ČR, školská zařízení, soukromý
sektor aj.). 
 
Zároveň je možné projekty provázat v rámci jednotlivých opatření SCLLD, ať už investiční
s neinvestičními, tak i podporu bydlení se zaměstnaností, sociálními službami, komunitní
sociální prací apod. Sociální bydlení může vhodně navazovat na komunitní plánování
sociálních služeb či komunitní sociální práci, kdy je identifikována potřeba řešení bytové
problematiky pro osoby, které jsou v bytové tísni/bez přístřeší a nedokáží si pomoci
vlastními silami. 
 

 
Na co lze prostředky využít pro sociální bydlení? 
 

Podporovány jsou zejména
preventivní, následné a doprovodné
služby pro osoby ohrožené ztrátou
bydlení, např. programy prevence
ztráty bydlení a znovu začlenění do
bydlení, aktivity k zabránění
nedobrovolnému vystěhování osob z
bydlení, participativní metody
využívající spoluúčasti klientů na
rozhodování a realizaci aktivit (institut
domovníka dle metodického podkladu
MV ČR, klientské domovní
samosprávy – projektové žádosti na
podporu institutu domovníka je
nezbytné předem projednat s danou
obcí, je-li žadatelem jiný subjekt než
přímo obec). 
 
Mezi další podporované oblasti patří
zavádění case managementu a jiných

forem koordinace, zvyšování sociálních kompetencí vzhledem k udržení bydlení,
bezproblémového užívání bytu a přijetí adekvátního bydlení jako důležité hodnoty,
podpora ekonomického a ekologického životního stylu (omezení plýtvání, hospodárný
životní styl), síťování a multidisciplinární spolupráce, správa dluhu atd. 
 
Podpora není určena na investice do sociálního bydlení (rekonstrukce, modernizace,
nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku), na vybavení bytů (umyvadlo,
sprcha, vana, WC, kuchyňská linka, varná deska, trouba apod.), na opravy a údržbu,
na nájemné a kauce atd. „Měkké“ projekty realizované v rámci CLLD v OPZ je však
možné provázat s investičními projekty IROP.  
 
Aktivity musí být vždy zaměřeny na přímou podporu cílové skupiny osob (klientů), nikoli
pouze na vytváření nástrojů a systémů sociálního bydlení. Projekty, jejichž součástí je
i vytváření nástrojů a systémů sociálního bydlení, mají pilotní charakter, aktivity musí
mít primárně přímý dopad na cílové skupiny osob (klientů). 
 

 
Projektů zaměřených na podporu sociálního bydlení zatím v realizaci mnoho není, jako
příklad lze uvést projekt Města Svitavy „Domovník“.  Projekt je realizován od 1. 3.
2018, vychází z metodiky MV ČR a v rámci projektu vznikla dvě pracovní místa
domovníků pro osoby z cílových skupin (osoby sociálně vyloučené či sociálním
vyloučením ohrožené a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách). Domovníci
aktivně nabízejí pomoc obyvatelům lokalit při řešení konfliktů mezi nájemníky nebo
ostatními obyvateli dané lokality, zprostředkovávají obyvatelům kontakt se sociálními
pracovníky MěÚ Svitavy a pracovníky bytového oddělení investičního odboru MěÚ
Svitavy. 
 
Domovníci zároveň zajišťují pomoc
a asistenci při provádění drobných
oprav ve společných prostorách domů
i v jednotlivých bytech a věnují se
údržbě veřejného prostranství, které
náleží k jednotlivým domům, a to jak
ve spolupráci s bytovým odborem, tak
i ve spolupráci s komunitou. 
 
Zapojování nájemníků např.
do úklidových prací či provádění
drobných oprav je velmi důležité pro
upevnění jejich sounáležitosti
s komunitou, s místem, kde žijí a zároveň má preventivní charakter v oblasti
společensky patologických jevů (kriminalita apod.). 
 
V rámci CLLD je tedy podpora sociálního bydlení zaměřena cíleně na měkké aktivity
typu doprovázení cílových skupin v oblasti řešení svízelné bytové situace. V širším
kontextu lze aktivity smysluplně propojovat s podporou sociální práce na menších obcích
a se všemi formami terénní sociální práce, která je potřebným lidem doručována přímo
do místa, kde žijí. Tým projektu Podpora sociálního bydlení se bude ve spolupráci
s různými aktéry zaměřovat na vytipování dalších možných příkladů projektů MAS
financovatelných z ESF a bude o nich následně informovat.

Výzva na podporu sociálního začleňování v SVL – 3. výzva
(výzva č. 052) 

 

 
Určení: konkrétní oblasti sociální práce využitelné ve spojitosti se sociálním
bydlením, pro projekty žadatelů spolupracujících s Agenturou pro sociální
začleňování (ASZ) v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám (KPSVL), vyhlašuje MPSV. 
 
Pro poměrně rozsáhlou skupinu obcí spolupracujících s ASZ v rámci KPSVL (nebo
vzdálené podpory) je možné do 30. 6. 2020 podávat projekty v rámci výzvy na podporu
sociálního začleňování v SVL – 3. výzva (výzva č. 052). Lze podpořit např. osoby
v přístupu k bydlení, sociální služby, komunitní sociální práci a komunitní centra,
právní a finanční gramotnost, služby pro ohrožené děti a rodiny či profesionální
realizaci sociální práce. 
  
Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené,
specificky osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a národnostní menšiny. Výše
celkových způsobilých výdajů projektu se musí pohybovat v rozmezí 1 – 20  milionů Kč,
dotace pokrývá 85% výdajů pro podnikající subjekty, 95% pro obce a 100% výdajů pro
NNO. Alokace výzvy je 1,2 miliardy Kč, podle zapojení do KPSVL a forem spolupráce
s ASZ jsou určeny dílčí alokace pro jednotlivé skupiny. 
  
Maximální délka projektu může být 36 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen
nejpozději do 30. 6. 2022.

Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva (č. 048) 
 

 
Určení: konkrétní oblasti sociální práce využitelné ve spojitosti se sociálním
bydlením, pro projekty předkládané v rámci strategie „Integrované územní investice“
(ITI), brněnská, plzeňská a ústecko-chomutovská aglomerace, vyhlašuje MPSV 
 
Pokud chcete usilovat o projekt, který má charakter zásadního významu, přináší výraznou
změnu v aglomeracích Brno, Plzeň nebo Ústecko-Chomutovsko, váš projektový
záměr je zkonzultován s Řídícím výborem ITI a předpokládá koordinaci finanční
podpory s IROP, můžete využít průběžné výzvy Integrované průběžné investice (výzva
č. 048) s termínem předložení žádostí do 28. 6. 2019. 
  
K nejvýznamnějším podporovaným aktivitám využitelným ve spojitosti se sociálním
bydlením patří propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce
a zdravotní péče; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů
sociálního začleňováním dále podpora komunitní sociální práce a komunitních center,
podpora profesionální realizace sociální práce, programy na podporu rodičovských
kompetencí či programy právní a finanční gramotnosti zaměřené na prevenci a řešení
zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství). 
  
Cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním
vyloučením, specificky např. lidé bez domova a osoby žijící v nevyhovujícím nebo
nejistém ubytování či osoby ohrožené vícenásobnými riziky. 
  
Výše celkových způsobilých výdajů projektu se musí pohybovat v rozmezí 1 – 25
milionů Kč, dotace pokrývá 95% výdajů pro obce a 100% výdajů pro NNO. Alokace
výzvy je 300 milionů CZK. Maximální délka projektu může být 36 měsíců, přičemž
projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 10. 2022.

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – průběžná výzva (č. 049)
 

 
Určení: konkrétní oblasti sociální práce využitelné ve spojitosti se sociálním
bydlením, pro projekty předkládané v rámci strategie „Integrované plány rozvoje
území“ (IPRÚ) v Jihlavě, Karlových Varech, Liberci–Jablonci n. Nisou, Mladé
Boleslavi a Zlíně, vyhlašuje MPSV 
 
Jestliže zvažujete projekt, který by přinesl významnou změnu  Jihlavě, Karlovým Varům,
Liberci-Jablonci n. N., Mladé Boleslavi, Zlínu a váš projektový záměr je zkonzultován
s Řídícím výborem IPRÚ, můžete využít průběžné výzvy Integrované plány rozvoje
území (výzva č. 049) s termínem předložení žádostí do 28. 6. 2019.  
 
Podporované aktivity, cílové skupiny i délka a nejzazší ukončení projektu jsou totožné
s výzvou Integrované průběžné investice (č. 048). Stejné jsou také minimální a maximální
celkové způsobilé výdaje projektu a jejich pokrytí dotací. Alokace výzvy je 238 076 290
CZK.

VÝZVA Č. 108 – PODPORA PROGRAMU HOUSING FIRST

Tento článek se věnuje výzvě zaměřené přímo na podporu bydlení
a to prostřednictvím přístupu Housing First (dále HF).
 

 
Jedná se o výzvu č. 108 „Podpora
programu Housing First (Bydlení
především)“ vyhlášenou odborem realizace
programů ESF – sociální začleňování
v prosinci roku 2018. 
  
Termín ukončení příjmu žádostí je 31. 5.
2019 (s povinnou konzultací před podáním
žádosti). 
  
Cílem programů HF je získání
standardního bydlení a jeho dlouhodobé
udržení cílovou skupinou, tj. osobami v bytové nouzi s potřebou dlouhodobé a
intenzivní podpory (alespoň jedna osoba z rodiny), bez věkového ohraničení.  
  
Přechod ze stavu bytové nouze do stavu bydlení má potenciál nastartování komplexu
pozitivních změn (např. motivace ke zlepšení zdravotního stavu, vyšší aspirace
pro vzdělávací kariéru dětí, zvýšení sebevědomí a snaha o vyšší sebeuplatnění včetně
získání legálního zaměstnání atp.). 
 
Je přitom třeba dodržovat základní principy HF: rychlý přístup ke standardnímu bydlení
bez přípravy, možnost volby a kontroly pro uživatele služeb, oddělení bydlení a podpory,
zaměření na zotavení (vč. komunitní integrace a desegregace), harm reduction, robustní
podpora a aktivní zapojení bez donucení, flexibilní podpora sociální práce dle potřeb
klienta, určeno pro ty nejohroženější, přednostně pro ty s potřebou komplexní podpory. 
 

 
Kritéria, která je při dodržování těchto principů žadatel povinen naplnit, jsou:

1. zařazení do programu není podmíněno předchozí spoluprací se sociálním
pracovníkem/sociální službou, účastník před přijetím do programu prokazuje
bytovou nouzi v kombinaci s vícerými závažnými problémy a akceptuje spolupráci
se sociálním pracovníkem (návštěva 1x týdně) při vstupu do projektu, 
 

2. 60% účastníků se má nastěhovat do bytů do 3 měsíců od vstupu do programu, pro
vstup do bytu se nevyžaduje abstinence, 
 

3. byty splňují parametry standardního bytu s potřebným vybavením, 
 

4. podpora účastníků je oddělena od správy bytu, 
 

5. nájemní smlouva je min. na 1 rok a není podmíněna plněním individuálního plánu
podpory, 
 

6. min. 70% bytů není v sociálně vyloučených lokalitách (pro vymezení sociálně
vyloučené lokality slouží mapa sociálně vyloučených lokalit MPSV ČR
(www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/?page=1), popř. další analytické dokumenty.

 

 
Jednotlivá kritéria jsou podrobněji obsahem přílohy č. 1 vč. modelového příkladu.
Zároveň je potřeba naplnit: 
 

1. transparentní podmínky výběru a zařazení účastníků na základě bytové nouze
a potřeby dlouhodobé a intenzivní podpory, 
 

2. mít min. 5 a více domácností zapojených do projektu, přičemž v jednom čísle
popisném lze využít k realizaci projektu max. 2 byty, 
 

3. uskutečnit nastěhování 90% rodin uvedených v projektu nejpozději do 12 měsíců
(s ohledem na délku projektu) od jeho zahájení, 
 

4. nabízet účastníkům projektu multidisciplinární individuální podporu.

  
Výše celkových způsobilých výdajů
podaného projektu se musí pohybovat
v rozmezí 2–15 milionů Kč, dotace pokrývá
95% oprávněných výdajů pro obce a 100%
pro neziskové organizace. Celková alokace
výzvy je 150 000 000 CZK. 
 
Z výzvy jsou hrazeny 2 kategorie výdajů:
přímé náklady na zaměstnance a veškeré
ostatní výdaje projektu. Osobní náklady
podléhají režimu plného vykazování,
u ostatních výdajů v maximální výši 40%

osobních nákladů se jejich vznik a úhrada nedokládají, nicméně jejich čerpání musí být
v souladu s pravidly OPZ. 
 

 
Do osobních nákladů je možné zařadit tyto pozice: 
  
1) Koordinátor programu 
2) Metodik pro práce s cílovou skupinou (či garant sociální práce)  
3) Klíčový pracovník (sociální pracovník)  
4) Expert/experti se specializací podle potřeb cílové skupiny – klientů programu HF  
 
Další, doporučené, pozice:  
 
5) Case manager (či případový sociální pracovník) – pro obec  
6) Peer pracovník  
7) Pracovník v sociálních službách  
8) Pracovník pro výběr cílové skupiny v území  
9) Sociální realitní zprostředkovatel  
10) Pracovník podpory při správě bytu  
11) Pracovník pro správu plateb 
  
Podoba realizačního týmu a rozdělení kompetencí mohou být rozdílné podle typu žadatele,
velikosti projektu, velikosti a charakteristiky cílové skupiny aj. Některé pozice je možné
spojit či pracovní náplně různě kombinovat, ale vždy je nutné oddělit podporu cílové
skupiny od správy bytu. 
 

 
Délka projektu se musí pohybovat mezi 24
a 36 měsíci, přičemž projekt musí být
ukončen nejpozději do 31. 12. 2022. 
  
Podání žádosti o podporu je podmíněno
předchozí povinnou konzultací. Žadatel
musí zpracovat návrh realizace programu
Housing First obsahující část A-D tj. Popis
cílové skupiny a pravidla pro zařazení
účastníků do programu, Základní principy
podpory účastníků, Popis způsobu zajištění
bytů, Udržitelnost (vzor v příloze č. 3) a zaslat jej na e-mailovou adresu:
vyzva108_bydleni@mpsv.cz, a to nejpozději do 1. 4. 2019. Po formální kontrole
a případných úpravách dojde ke konzultaci (max. do 30 dnů od předložení /doplněného/
návrhu). 
  
Konzultace budou probíhat v termínu do 1. 5. 2019. Výstupem konzultace bude
zpracovaný Kontrolní list je pak jehož kopie se přikládá jako povinná příloha
k žádosti.

DOTAČNÍ PROGRAM

Dotační program na výměnu kotlů pokračuje
 

K nezanedbatelným výdajům spojeným
s bydlením patří náklady na energie.
Do rodinného rozpočtu může citelně
zasáhnout také nutnost výměny
zastaralých kotlů na pevná paliva, které již
od roku 2020 nebude dle platné legislativy
možné v domácnostech používat, jelikož
nesplňují ekologické normy. 
 
K prevenci energetické chudoby přispívá
i v letošním roce dotační program obecně
známý jako „kotlíkové dotace“,
vyhlašovaný v rámci Operačního programu

Životní prostředí 2014–2020 pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Cílem dotačního
programu je do roku 2020 nahradit až 100 000 nevyhovujících kotlů a domácnosti finančně
podpořit při jejich výměně. 
 

 
Kromě samotného kotle a jeho instalace je možné z dotace uhradit také instalaci nové
otopné soustavy či rekonstrukci té stávající, včetně regulace, měření a úpravy
spalinových cest, ale také zpracování projektové dokumentace. O dotaci může požádat
každý majitel rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním. 
 
V případě pořízení tepelného čerpadla je možné obdržet dotaci až do výše 120 000 Kč,
kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva rovněž 120 000 Kč, kotle na biomasu
s ruční dodávkou paliva nejvýše 100 000 Kč a v případě plynového kondenzačního kotle
až 95 000 Kč. 
 
V závislosti na územním
zařazení do tzv. prioritních
oblastí s nejvíce
znečištěným ovzduším je
možné získat bonus, kterým
je částka 7 500 Kč. Při
kombinaci s čerpáním dotace
z programu Nová zelená
úsporám lze částku navýšit
až o dalších 20 000 Kč.
Nárok na bonus je
možné uplatnit do dvou let
od čerpání dotace na nový
kotel. 
 
 
 

 
Žádost o dotaci je možné podat na příslušném krajském úřadě, který bude, stejně jako
v předchozích kolech výzvy, žádosti zpracovávat a následně dotaci vyplácet. O termínu
přijímání žádostí budou občané informováni. 
 
Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách nebo vývěskách jednotlivých krajů.
Občané se mohou obracet na odborníky také telefonicky na jejich speciálních linkách nebo
své dotazy směřovat na e-mail kotliky@sfzp.cz. 
 

 
www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/

KE STAŽENÍ

Přehled systémů sociálního bydlení
ve vybraných evropských zemích  

a jejich komparace
 
Účelem materiálu, který vznikl v rámci projektu Podpora
sociálního bydlení, je podpořit přenos dobré praxe
a posílení kompetencí jak při tvorbě sociálně-bytové
politiky, tak v poskytování sociálního bydlení
a doprovodných služeb. 
 
Text je určen primárně poskytovatelům sociálního
bydlení, a to se zaměřením na obce, kterým se snaží
zprostředkovat znalosti o řešení bytové nouze
a problematice sociálního bydlení v evropském
kontextu. 
 

Odkaz ke stažení

Zpráva o bydlení v České republice 
 

Česká republika vydává dlouhodobě vysoké částky
ze státního rozpočtu v souvislosti s problematikou
bydlení. 
 
Cílem této zprávy je popsat základní charakteristiky
bydlení v České republice, strategické cíle státu v
oblasti bydlení, systém podpory bydlení, tj. příslušná
opatření a intervence státu, a upozornit na systémové
nedostatky, které NKÚ zjistil při svých kontrolách. 
 
 
 
 

Odkaz ke stažení

Srovnání nákladů na bydlení v azylových
domech a v bytech systému sociálního bydlení 

 
Předkládaná analýza nabízí možnost srovnání nákladů
vynaložených na provoz azylových domů v porovnání
s finanční náročností bytů v systémech sociálního
bydlení. Zaměřuje se zejména na zhodnocení
efektivnosti vynakládaných zdrojů prostřednictvím
vyčíslení ročních a denních nákladů na osobu v těchto
typech bydlení.  
 
Kromě finančních nákladů zohledňuje také význam
sociální práce v sociálním bydlení a náklady na sociální
podporu klientů azylových domů. 
 

Odkaz ke stažení

 
Kontaktní centrum sociálního bydlení:

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na Poříčním právu 1/376 
128 01 Praha 2 

 

 
Kontakt a možnost zrušení odběru Zpravodaje sociálního bydlení: 

martin.hrabal@mpsv.cz 
 

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