
WEBINÁŘ KRIZOVÉ FONDY 
PROJEKTY VÝB0RU DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ  



O projektu Nejdřív střecha

 Projekt je určen těm, kteří:
 se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu 

se z ulice dostat;
 jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by 

znamenal ohrožení života;
 bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale 

jejich další setrvání v zařízení je vážně ohroženo.

 Nový klient 
 jeden měsíc ubytování zdarma; 
 druhý měsíc na posouzení sociálního pracovníka; 
 předpoklad - ochota ke spolupráci ze strany klienta; 
 podpora odborníků - bydlení, vyřízení chybějících 

dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání.

Projekt podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. 

Založil v roce 2014 Vojtěch Sedláček s organizací Naděje; od roku 2017 administruje VDV.

Zapojeno 29 sociálních služeb v 16 městech z celé ČR.
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Fond podpory bydlení VDV

Fond podpory bydlení 

• start - květen 2020
• příspěvky sociálně slabším občanům v nesvěřených nájemních bytech hl. m. Prahy 
• nájemce využívá podpory některého poskytovatele sociálních služeb 
• usnadní zabydlení nebo zajistí překonání akutní krize spojené s rizikem ztráty bydlení a zajistí pokračování 

nájmu

Struktura 

• Objem fondu – 200 000 Kč
• Komise (5 členů) a tajemník fondu
• Nezisková organizace (zastoupená klíčovým pracovníkem)



Fond podpory bydlení VDV

Podpora z fondu může být čerpaná v krizových 
situacích nájemníka:

1. Pro asistenci nastěhování
2. Pro asistenci v prvních 3 měsících po nastěhování 
3. Pro asistenci udržení bydlení 
4. Pro asistenci při prodloužení nájmu

Podmínky 
udělení 
příspěvku

Situace 2. – 4.

Běžné situace Mimořádné situace

Situace 1.



Fond podpory bydlení VDV

Postup při navrhování, schvalování a 
poskytování nadačního příspěvku

• Povinné části žádosti: 
 popis situace domácnosti,
 popis konkrétních kroků,
 plán prevence opakování krize,
 návrh schválí týmu terénních 

pracovníků organizace.

• Žádost komise projedná do 5 pracovních 
dnů a u mimořádných situací do 10.

• Administrace žádosti do 5 pracovních dnů.
• Příspěvek – přímá platba dlužné částky/ 

jinak po domluvě s klíčovým pracovníkem

Nájemník

Klíčový 
pracovník

Vedoucí 
týmu

TajemníkKomise

Tajemník

Klíčový 
pracovník

Příspěvek



Kontakt

Monika Granja
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Senovážné nám. 2
Praha 1

T: 224 217 085
E: granja@vdv.cz
www.vdv.cz
www.nejdrivstrecha.cz
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