
Pondělí 23. 5. 2022
Housing First v datech 
(10.00–11.00) 

A BUDOUCNOST 
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V ČR 

V souladu s evidence-based přístupy k tvorbě
a realizaci veřejných politik MPSV a Platforma pro
sociální bydlení zkoumali charakteristiky domác-
ností, které se zapojily do projektů Housing First.
V rámci bloku budou představena základní
i podrobnější data o zabydlených domácnostech
a výsledky vyhodnocování faktorů úspěšnosti
Housing First, kam patří např. funkční síť podpory,
krizové fondy či individuální rozpočty. Iden-
tifikování a sledování těchto faktorů je důležité pro
budoucí nastavování a zlepšování programů
Housing First.

Zuzana Černá
evaluátorka, MPSV
Ondřej Vrba
evaluátor, MPSV
Petr Schovánek
evaluátor, Platforma pro sociální bydlení
Adam Fialík
poradce, Platforma pro sociální bydlení

Udržitelnost projektů a dlouhodobé fungování Housing First v ČR
(11.15–12.30)

Jak zajistit, aby s koncem projektu neskončila
i podpora zabydlených domácností? Kde hledat
finance pro udržení týmu podpory? Jak zajistit
dlouhodobou udržitelnost? O zkušenosti se podělí
realizátoři projektů sociálního bydlení a Housing
First, kteří již tuto problematiku řešili. Velká část
tohoto bloku bude věnována diskuzi s publikem.

Ondřej Skála 
expert na udržitelnost, Platforma pro sociální bydlení
Daniel Škarka 
uvolněný člen Rady města Jihlavy pro oblast školství, kultury 
a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí
Karolína Vodičková 
vedoucí Odboru dostupného bydlení a sociálního 
začleňování, Plzeň
Josef Zdražil 
odbor sociální, Otrokovice

Budování sousedských vztahů a řešení stížností
(13.30–14.30)

“Řešení sousedských vztahů je klíčové pro
poklidné soužití a udržení bydlení. Obyvatel
sociálního bytu může být stigmatizován, může
přicházet do bytu po předchozím problematickém
nájemníkovi a může se tak rychle stát obětí
i neoprávněných útoků. Podpora nájemníka
sociálním pracovníkem v udržení dobrých sou-

sedských vztahů je nezbytná, stejně jako
komunikace se stávajícími obyvateli, že obec je tu
i pro ně.“ (brožura Sociální bydlení v ČR, MPSV)

Dobré sousedské vztahy patří mezi identifikované
faktory úspěšnosti projektů Housing First. Jakým
způsobem lze sousedské stížnosti řešit a kdo
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Daniel Vališ 
vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů v oblasti 
bydlení odboru bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy

Josefína Schneiderová 
vedoucí sociálních služeb, Armáda Spásy
Eva Nedomová 
koordinátorka projektu Housing First, Romodrom
Klára Náplavová 
bytová ombudsmanka, Brno
Karolína Vodičková 
vedoucí Odboru dostupného bydlení a sociálního 
začleňování, Plzeň

Zavádění sociálního bydlení v obci
(13.30–14.30)

všechno by měl být do procesu řešení zapojen?
Své zkušenosti Vám sdělí zástupci měst i ne-
ziskových organizací, které poskytují podporu
v sociálních bytech.

Jak zavést systém sociálního bydlení v malé či
velké obci? O své zkušenosti se podělí dva politici
a dva úředníci. Součástí bloku bude diskuze a
sdílení zkušeností.

Daniel Škarka 
uvolněný člen Rady města Jihlavy pro oblast školství, kultury 
a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí
Adam Zábranský 
člen Rady hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti
Michaela Baslerová
vedoucí odboru sociálních věcí, Písek
Zdeněk Živčák
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ostrava

Spolupráce s dalšími aktéry a vytváření 
sítí podpory klientů (15.00–16.00)

Důležitým prvkem při podpoře klienta v bydlení je
jeho navázání na další podpůrné služby. Pro dobré
fungování sítě podpory je potřeba její efektivní
koordinace. O zkušenosti se podělí realizátoři
projektů Housing First, kteří v místě svého pů-
sobení s podpůrnou sítí pracují.

Martin Chochola 
vedoucí Centra bydlení Liberec
Filip Marek 
klíčový pracovník, SKP Boétheia
David Starzyczný
výkonný ředitel, spolek PORTAVITA
Daniela Brůnová 
koordinátorka projektu Housing First, spolek PORTAVITA
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Hledání bytů pro sociální bydlení na soukromém trhu
(15.00–16.00)

Některé obce se potýkají s nedostatkem bytů. Jak
si mohou zajistit dostatečné bytové kapacity pro
sociální bydlení a jak mohou navázat spolupráci se
soukromými majiteli? Co za možnosti mají do
budoucna a jaké jsou potřeby v této oblasti?

Matěj Turek
člen správní rady, Fond dostupného bydlení
Jana Volná 
manažerka sociálních projektů, Nová možnost, z.ú.
Daniela Zelenková 
realitní makléřka, Daniela Zelenková – Nemovitosti
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www.socialnibydleni.mpsv.cz
www.socialnibydleni.org 



Úterý 24. 5. 2022
Housing First for Youth
(9.30–11.15) 

A BUDOUCNOST 
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V ČR 

Spolupráce s mladými lidmi, kteří zažili bez-
domovectví nebo jsou jím ohroženi, má svá
specifika.
Vystoupení zahraničních hostů se zaměří na
představení těchto specifik, na principy přístupu
HF4Y a jejich použití a možné modely bydlení
a spolubydlení cílové skupiny.
Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce
se simultánním tlumočením do českého
jazyka.

Stephen Gaetz
je akademik, prezident CEO kanadského výzkumného 
institutu Canadian Observatory on Homelessness a rovněž 
je otcem projektu Homeless Hub. Dlouhodobě se zabývá 
tématem bezdomovectví a klade důraz na propojení 
výzkumu a znalostí o bezdomovectví s jeho řešením. 
Velkou část svých publikací věnuje tématu bezdomovectví 
u mladých lidí. 

Melanie Redman
je spoluzakladatelka, prezidentka CEO kanadské organizace 
A Way Home - národní koalice zabývající se řešením 
bezdomovectví u mladých lidí. Organizace A Way Home
působí také mezinárodně v rámci snahy o propojení 
a výměnu zkušeností v oblasti bezdomovectví mladých lidí. 

Představení nové výzvy OPZ+ na sociální bydlení
(11.30–12.30)

Představení nové výzvy Operačního programu
Zaměstnanost plus na podporu sociálního bydlení
v letech 2022-2027, jejích termínů, podmínek
a specifik.

Helena Petroková
ředitelka odboru realizace programu ESF sociální 
začleňování, MPSV

Nová výzva OPZ+: Doplňkové 
aktivity k zabydlování (aktivity B) (13.30–14.30) Sál A

Blok bude věnován podrobnému představení tzv. 
aktivit B nové výzvy OPZ+, tedy doplňkových aktivit 
k zabydlování, a modelovým příkladům projektů. 
Doplňkové aktivity jsou:
B1) Kontaktní místo pro bydlení
B2) Sociální realitní agentura/ garantované bydlení
B3) Posílení prevence ztráty bydlení
B4) Podpora case managementu a podpůrných sítí
B5) Strategické a koordinační aktivity
B6) Přechod do bydlení při odchodech z institucí
B7) Nástroje pro podporu sousedského soužití
B8) Prevence a řešení diskriminace
B9) Participativní podpory bydlení

Ondřej Skála
expert na udržitelnost, Platforma pro sociální bydlení
Michal Ďorď 
garant podpory Housing First, projekt Podpora sociálního 
bydlení, oddělení stárnutí a sociálního začleňování, MPSV
Martin Chochola
Agentura pro sociální začleňování, MMR



Nová výzva OPZ+: otázky a odpovědi
(15.00–16.00)

Blok bude věnován zodpovídání dotazů
k nové výzvě OPZ+. Odpovídat budou zástupci
Ministerstva práce a sociálních věcí a Plat-
formy pro sociální bydlení.

Šárka Müllerová
vedoucí oddělení projektů sociálního začleňování, MPSV
Barbora Š. Stašková
hlavní garantka projektu Podpora sociálního bydlení, 
oddělení stárnutí a sociálního začleňování, MPSV
Adam Fialík
poradce, Platforma pro sociální bydlení

Využívání paušálu, garančních a krizových fondů
(13.30–14.30)

Projekty Housing First měly pro účely podpory
klienta v bydlení a jeho zotavování k dispozici
tzv. paušál. K čemu všemu jej lze využít? Jednou
z možností je například garanční či krizový fond,
který může být dobrým nástrojem pro prevenci
ztráty bydlení klienta i pro motivaci vlastníků bytů
se do programu zapojit. Budou představeny
jednotlivé druhy fondů a jejich možná nastavení.
Pozvaní experti se také podělí o své zkušenosti
s využíváním paušálu.

Jan Snopek 
analytik, Platforma pro sociální bydlení
Jan Mužík
vedoucí týmu projektu Housing First, Ledovec, z.s.
František Kaiseršot
ředitel, Mezi proudy o. p. s.
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Zkušenosti klientů projektů Housing First
(15.00–16.00)

Své příběhy a zkušenosti s projekty Housing First
v tomto bloku představí a na vaše dotazy budou
odpovídat sami klienti a klientky, kteří v rámci
projektu získali nové bydlení. Moderace se ujme
Karel Novák z Platformy pro sociální bydlení.

Karel Novák
poradce pro ukončování bezdomovectví, Platforma pro 
sociální bydlení
Marcela Drábková
nájemnice
Petra Karalová 
nájemnice
Marie Macháčková
nájemnice
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www.socialnibydleni.org
www.socialnibydleni.mpsv.cz
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