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Úvod
Tato krátká publikace je určena všem budoucím realizátorům projektů Housing First (Bydlení
především) a zájemcům o inovativní, důkazy podložené (evidence-based) modely řešení
bezdomovectví. Jejím cílem je představit přístup Housing First, jeho principy a jejich uplatnění
v praxi, ale i jeho možná úskalí. Nenajdete zde vyčerpávající návod, jak připravit a realizovat
projekt podle principů Housing First, můžete se ale dozvědět, na co všechno je nutné myslet
a kde najít další zdroje informací a podpory.
Text primárně vychází z podmínek výzvy OPZ č. 108 „Podpora programu Housing First
(Bydlení především)“ a ze zahraničních příruček Housing First1, se kterými by se měl každý
vážný zájemce o tento přístup seznámit. Při jeho tvorbě jsme, s ohledem na specifika českého
prostředí, čerpali z české metodiky projektu Rapid Re-Housing2 a bohatých zkušeností
a know-how sociálních pracovníků, metodiků a dalších odborníků uplatňujících přístup
Housing First v Brně a Liberci3.
Tento text vznikl ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení, kterým tímto děkujeme.

Tým podpory Housing First projektu Podpora sociálního bydlení
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora sociálního
bydlení4 realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Těmito příručkami jsou: Evropská příručka Bydlení především, kanadská příručka Canadian Housing First Toolkit
a americký manuál Housing First: The Pathway’s Model to End Homelessness for People with Mental Illness and
Addiction Manual. Dostupné na: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2uncategorised/201-metodiky-k-housing-first
2 Metodika inovačního řešení „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“. Dostupná
z: https://dokumenty.osu.cz/fss/publikace/metodika-zabydleni-rodin.pdf
3 Tým podpory Housing First absolvoval několik studijních stáží a konzultací s realizátory úspěšně ukončeného
projektu Pilotního testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) i stále probíhajícího projektu pro
jednotlivce Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně a programu Housing First realizovaného
statutárním městem Liberec.
4 Více informací viz: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/
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1 O Housing First
1.1 Co je Housing First?
Housing First je koncept, který vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku na začátku
devadesátých let. Jedná se o úspěšný koncept řešení bytové nouze, který využívá řada
organizací a měst v zahraničí i v ČR. Hlavními komponenty Housing First programů jsou
podpora lidí bez domova formou rychlého zabydlení bez předchozí přípravy a intenzivní
sociální práce. Tento koncept se velmi liší od programů bydlení, ve kterých je bydlení za
zásluhy, a od služeb pro lidi bez domova, které se snaží tyto osoby na bydlení připravit ještě
předtím, než jej získají (prostupné bydlení).
Cílovou skupinou přístupu Housing First jsou zejména lidé bez domova, kteří tzv. „propadávají“
sítí sociálních služeb, mají špatný zdravotní stav, závislost na návykových látkách, vážná
duševní onemocnění a další zdravotní omezení.
Primárním cílem Housing First programů je těmto lidem poskytnout bydlení a podporu, která
jim umožní získat nový domov se vším, co k němu patří - pocitem bezpečí, stability a kontroly
nad vlastním životem. Lidem zapojeným do projektů/programů Housing First je nabízena
vysoká míra sociální podpory, která cílí zejména na udržení si bydlení, zdraví, životní
spokojenost a sociální integraci.
Výzkumy ukazují, že programy Housing First úspěšně ukončují bezdomovectví lidí
s duševními či adiktologickými problémy, a zároveň efektivně řeší i bezdomovectví osob, které
trpí dlouhodobým či opakovaným bezdomovectvím a jsou ohroženy ztrátou domova
(např. mladí dospělí opouštějící systém náhradní péče, oběti domácího či sexuálního násilí,
trestných činů apod.).
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1.1.1 Příklady realizace přístupu Housing First v ČR
Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)
Projekt Rapid Re-Housing, který byl zahájen v roce 20165, nabízel kromě standardního
nájemního bydlení, které poskytovalo město, intenzivní podporu místní nevládní neziskové
organizace IQ Roma Servis. V rámci projektu bylo zabydleno 50 rodin v bytové nouzi, přičemž
96 % z nich si bydlení udrželo déle než jeden rok. Dva roky po zabydlení se podařilo bydlení
udržet 80% domácností. Kromě vysoké míry udržení bydlení měl projekt mnoho dalších
pozitivních dopadů, které ušetřily veřejné finance. Mezi ty hlavní patří:
-

2,11x větší jistota bydlení

-

4,5x nižší riziko vážného duševního onemocnění matky/pečující osoby

-

2x nižší riziko návštěvy pohotovosti členy rodiny

-

4,5x nižší využití zdravotnické záchranné služby členy rodiny

-

3,1x nižší riziko hospitalizace členy rodiny
2,7x nižší riziko pobytu v náhradní rodinné péči (během prvních 12 měsíců)6

Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
Cílem projektu je do března 2020 položit základy systému sociálního bydlení, které budou
v souladu s principy vládou schválené Koncepce sociálního bydlení ČR. V rámci projektu je
využívána metoda zabydlování Housing First. Celkově by mělo být přiděleno 65 sociálních
bytů osaměle žijícím lidem (patnáct z nich by měli být mladí dospělí ve věku do 26 let, kteří žili
v ústavní péči). Zájemce vybírá odborná komise, přičemž hlavním kritériem je klientovo
ohrožení na zdraví a životě dalším pobytem na ulici. První zabydlování jednotlivců probíhalo
v listopadu 2017. Projekt se může pyšnit dobrými průběžnými výsledky, jako jsou velice nízká
zadluženost a vysoká míra zaměstnanost klientů. Za důležité výstupy projektu lze označit
Koncepci sociálního bydlení města Brna a metodik podpory klientů podle principů Housing
First.
Housing First v Liberci
Městu Liberec se od spuštění programu Housing First v roce 2017 podařilo zabydlet
25 domácností jednotlivců i rodin. Lidem zapojeným do programu je nabízena podpora
sociálních pracovníků místních neziskových organizací a kontaktních pracovníků Magistrátu.

5

Viz prezentace projektu: https://slideplayer.cz/slide/12038973/
Blíže
viz
závěrečná
evaluační
zpráva,
dostupná
content/uploads/2018/12/RRH_Zaverecna-evaluacni-zprava_web.pdf
6
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na:

https://socialnibydleni.org/wp-

Aktuální úspěšnost programu činí 76%.7 V říjnu 2019 rada města Liberec schválila Metodiku
systému přidělování bytů v programu Housing First na území statutárního města Liberec, která
obsahuje praktické informace o výběru klientů, přípravě bytů, vstupních rozhovorech, procesu
nastěhování a dalších aktivitách programu.8

1.1.2 Základní principy Housing First
1. Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy (bydlení jako lidské právo)
Bydlení je základní potřebou člověka, bez které nelze vést důstojný a plnohodnotný život.
Výzkumy i praxe potvrzují, že nevyhovující bydlení či jeho absence mají negativní dopady
nejen na duševní a fyzické zdraví, ale i délku života.9 Je proto důležité, aby standardní
(adekvátní) bydlení a rychlý přístup k němu bylo vnímáno nejen jako prostředek k naplnění
potřeby bydlet, ale i jako lidské právo, které je nezbytné respektovat a naplňovat. 10 Řešení
situace lidí bez domova má ale i další přínosy, jako jsou prokazatelné úspory veřejných
prostředků.11
Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva rozeznává tyto základní aspekty práva
na bydlení12:
-

Právní jistota užívání bydlení

-

Finanční dostupnost

-

Obyvatelnost

-

Vybavenost bytu

-

Fyzická dostupnost

-

Umístění umožňující přístup ke službám

-

Kulturní adekvátnost

7

Na přelomu let 2017 a 2018 bylo zabydleno 25 domácností, 19 z nich si bydlení udrželo déle než rok.
Metodika systému přidělování bytů v progamu Housing First na území statutárního města Liberec:
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2-uncategorised/205-dokumenty-zpraxe-housing-first
9 Nusselder, W. J., Slockers, M. T., Krol, L., Slockers, C. T., Looman, C. W., & van Beeck, E. F. (2013). Mortality
and life expectancy in homeless men and women in Rotterdam: 2001-2010. PloS one, 8(10). Zdroj:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788767/.
10 Zpráva Zvláštní zpravodajky OSN pro právo na adekvátní bydlení z roku 2017 v tomto duchu uvádí, že
„Bezdomovectví je extrémní formou porušení práva na adekvátní bydlení a nediskriminaci a často taktéž porušením
práva na život, bezpečí, zdraví, ochranu domova a rodinného života, svobody před mučením a před nelidským
zacházením.“. Zdroj: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/54.
11
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/2683802-vyzkumnici-po-roce-vyhodnotili-projekt-rapidre-housing-vetsina.
12 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx.
8
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V rámci výzvy 108 realizátor musí zajistit:
a) aby zařazení do programu HF nebylo podmíněno předchozí spoluprací se sociálním
pracovníkem/sociální službou (tzn. umožnění zařazení do programu HF i osobám,
které s realizátorem nespolupracují, popř. nevyužívají poskytovanou sociální službu),
b) aby alespoň 60 % klientů programu mělo možnost se nastěhovat do standardního
a vybaveného bytu s nájemní smlouvou, a to do 3 měsíců od přijetí do programu,
c) aby klienti programu nemuseli prokazovat více, než je nezbytně nutné (tj. bytovou
nouzi, víceré závažné problémy a ochotu přijímat osobní návštěvy sociálního
pracovníka 1x týdně),
d) aby nájemní smlouvy klientů měly dobu trvání minimálně 1 rok (v případě první smlouvy
lze akceptovat její uzavření i na dobu kratší, minimálně však 6 měsíců),
e) aby veškeré záležitosti týkající se správy bytu byly vyřizovány jinou osobou, než je
sociální pracovník.
Realizátor by se měl snažit:
-

nabízet klientům žijícím s osobami s pohybovým omezením takové bydlení, které tuto
skutečnost reflektuje,

-

umožnit klientům žít takovým způsobem, který je v souladu s jejich kulturou.

2. Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb
Názory a volby klienta programu Housing First mají být respektovány nejen v rámci
individuálního plánování, ale i při volbě bydlení nebo využívání odborných služeb. Respekt
k autonomii13 jedince je podmínkou i předpokladem důvěrného vztahu umožňujícího zotavení
(viz princip č. 4).
Realizátor by se měl snažit o to:
a) aby rozhodování o cílech a aktivitách individuálního plánu uživatele vždy probíhalo
společně s klientem, podle jeho vůle a pod jeho kontrolou,
b) aby místo čerpání podpory bylo určeno na základě dohody klienta a poskytovatele
služby,
c) aby klient měl možnost ovlivnit výběr lokality bydlení,
d) aby klientovi bylo umožněno navštívit byt před podpisem nájemní smlouvy a aby
v případě vážných důvodů měl možnost jej odmítnout,
e) aby klient měl možnost volby a změny sociálního pracovníka,

Smysl principu vyjadřuje známá občansko-právní zásada, že „nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“
(viz: https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html). Každý má právo na sebeurčení a možnost volby (autonomii), tedy
i špatné rozhodnutí a svobodu od vnější intervence.
13
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f)

aby klient měl možnost podílet se na zařizování bytu uspořádáním nábytku a volbou
dekorací,

g) aby klient měl možnost si zvolit, s kým chce v bytě bydlet.
3. Oddělení bydlení a podpory
Princip oddělení bydlení a podpory je naplňován, pokud je klientovi garantována možnost
bydlení bez ohledu na využívání podpory (spolupráci se sociálním pracovníkem/službou),
a zároveň, pokud je klientovi garantována možnost podpory bez ohledu na jeho aktuální
bytovou situaci (např. dobrovolný odchod z bydlení nebo vystěhování).
Realizátoři rovněž musí zajistit jasné a transparentní oddělení organizací a aktérů, kteří mají
na starosti bydlení klientů a jejich podporu. Smyslem takového oddělení je předejít situacím,
kdy se pracovník zodpovídá jak organizaci poskytující podporu, tak subjektu poskytujícímu
bydlení. Požadavky obou na jeho jednání se více či méně mohou rozcházet a vést až k situaci,
kdy je ve střetu zájmů.
Realizátor musí zajistit:
a) aby nájemní smlouva nebyla podmíněna plněním individuálního plánu podpory,
tj. nebyla vypovězena, pokud klient nepotřebuje či nechce spolupracovat.
b) aby pro vstup do bydlení nebyla vyžadována abstinence nebo účast v léčebném,
odvykacím či terapeutickém programu.
Realizátor by se měl snažit o to:
-

aby podpůrné služby nesídlily v místě bydliště uživatele a byla zde možnost docházení
za uživatelem,

-

aby kontinuita podpory byla zabezpečena i v případě, že si uživatel neudrží bydlení. 14

4. Zaměření na zotavení (vč. komunitní integrace a desegregace)
Tento princip spočívá zejména ve snaze vybudovat u klienta sebedůvěru ve vlastní schopnost
svou životní situaci vyřešit. Je potřeba podporovat klientovy silné stránky a pomoct mu vytvořit
vhodné podmínky pro nový začátek. Je dobré se věnovat fyzickému a duševnímu zdraví
klienta, jeho vztahům s rodinou a s přáteli, ale také jeho zapojení do komunity a společenského
dění. Vhodné podmínky pro klientův nový začátek zahrnují také dobré umístění nového

V takovém případě spolupráce se sociální službou cílí na opětovné zajištění bydlení dle potřeb uživatele sociální
služby. Pokud uživatel programu HF nastupuje ústavní léčbu nebo do krátkodobého výkonu trestu odnětí svobody,
služby podpory s uživatelem zůstávají v kontaktu, starají se o to, aby uživatel neztratil existující bydlení, nebo hledají
nové bydlení k termínu opuštění ústavní léčby či vazby.

14
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bydlení, a proto by se nemělo nacházet v sociálně vyloučené nebo segregované lokalitě (viz
1. princip).
Realizátor musí zajistit:
a) aby minimálně 70 % bytů nebylo v sociálně vyloučených lokalitách15
Realizátor by se měl snažit o to:
-

aby byl proces zotavování detailně plánovaný, realistický a odrážel přání klienta (měl
by zahrnovat tato témata: zdraví, vztahy, chod domácnosti, práce, školní docházka dětí
apod.),

-

aby byty byly umístěny v lokalitách, kde jsou dostupné nákupní, zdravotní, vzdělávací
a jiné služby,

-

aby kvalita bydlení neohrožovala zdraví klienta.

5. Harm reduction
Program respektující harm reduction princip je takový, který směřuje k prevenci rizik
a minimalizaci škod spojených s užíváním psychoaktivních látek u osob, které nejsou ochotny
nebo schopny s tímto užíváním přestat.16 Smyslem harm reduction není eliminace veškeré
konzumace návykových látek včetně alkoholu, ale minimalizace újmy, kterou tyto látky
způsobují, a další pomoc klientovi formou podpory v omezení a udržení konzumace
návykových látek pod kontrolou. Vědecké výzkumy ukazují, že u osob bez domova s vysokými
a komplexními potřebami podpory je přístup harm reduction finančně úspornější než
abstinenční nebo detoxikační služby.17
Harm reduction pomáhá klientům malými kroky získat kontrolu nad užíváním návykových
látek. Současně však klade vysoké nároky na podpůrný tým, který musí být schopný
kreativního a holistického přístupu. V případě závislosti by se klient měl sám rozhodnout
k abstinenci a pracovník podpory by s ním toto téma měl zkusit otevřít, pokud ohrožuje udržení
bydlení.

Pro vymezení sociálně vyloučené lokality slouží tzv. mapa sociálně vyloučených lokalit Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR (dostupná na: http://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/?page=1), ze které vychází seznam
základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP (dostupný
na: http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/RO-IROP-zverejnil-Seznam-zakladnich-sidelnich-jedn), popř.
další analytické dokumenty (např. Komunitní plán sociálních služeb, Strategický plán rozvoje města, Strategický
plán prevence kriminality, Zpráva o stavu romské menšiny v daném kraji, Analýza sociálního vyloučení v kraji),
které existenci sociálně vyloučené lokality potvrzují.
16 Co je „harm reduction“? Stanovisko Mezinárodní asociace pro harm reduction (IHRA). Dostupné
z http://www.adiktologie.cz/cz/articles/download/3945/046-Co-je-Harm-Reduction-pdf
17 Pleace, N. (2008) Effective Services for Substance Misuse and Homelessness in
Scotland: Evidence from an International Review (Edinburgh: Scottish Government).
15
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Realizátor programu HF se snaží zajistit:
a) aby klientovi s problematickou závislostí byla nabídnuta podpora a nebyl nucen
k léčbě,
b) aby léčba a abstinence nebyly podmínkou pokračování v programu,
c) aby podpora nesměřovala nutně k abstinenci, ale k redukci rizik a negativních důsledků
užívání návykových látek.
6. Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení
Smyslem principu je zajistit síť podpory, která odpovídá potřebám klienta. Klient je sociálním
pracovníkem podporován, nikoli kontrolován. Způsob práce lze označit za asertivní
či proaktivní, avšak ne za vynucovací či agresivní.
Realizátor by se měl snažit o to:
a) aby tým programu Housing First tvořili odborníci z potřebných odvětví v závislosti na
zvolené cílové skupině,18
b) aby podpůrný tým garantoval zastupitelnost klíčového pracovníka,
c) aby podpůrný tým garantoval krizovou/pohotovostní linku po pracovní době
a o víkendu,
d) aby tým systematicky využíval paletu strategií, jak kontaktovat klienta, a otevíral otázku
udržení bydlení i v případě pasivity účastníka,
e) aby tým garantoval kapacity pro osobní podporu v místě bydliště klienta
min. 2-3 hodiny týdně (10 hodin měsíčně),
f)

aby program úspěšně propojoval klienty, kteří potřebují psychiatrickou podporu,
s psychiatrem v komunitě (dokumentace dokazuje, že účastník obdržel služby nebo se
program běžně pokoušel o přijetí zakázky za posledních 6 měsíců),

g) aby program úspěšně propojoval klienty, kteří potřebují lékařskou péči, s lékařem nebo
klinikou,
h) aby tým programu HF resp. obec/příjemce měl smlouvu o spolupráci s dalšími
důležitými subjekty v závislosti na zvolené cílové skupině.19

Zahrnuje sociální integraci/komunitní participaci, zdravotníka, psychiatrickou podporu, pomoc s rozpočtem,
emoční podporu, praktickou podporu s vybavením a technickými záležitostmi bytu, vyjednávání s majiteli/ správou
bytu, pomoc se závislostmi, podporu při domácím násilí, peer pracovníka.
19 Nemocnice, obvodní lékař, psychiatrie, sociální pracovník obecního úřadu, orgán sociálně-právní ochrany dětí
(dále jen „OSPOD“), Úřad práce ČR. V případě duševního onemocnění tým zajistí podporu, ale ani v případě
nestabilních fází života nepožaduje léčbu.
18
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7. Flexibilní podpora tak dlouho, jak je potřeba
Housing First poskytuje klientům flexibilní podporu. Program počítá s tím, že potřeby se vyvíjejí
v čase. Služby jsou poskytovány v časech, které klient preferuje. Délka trvání spolupráce,
aktivity podpory a její intenzita adekvátně reaguje na jeho individuální potřeby. Je podporován
rozvoj silných stránek klienta. Pokud to dovoluje životní situace klienta a klient získá schopnosti
zvyšující jeho nezávislost, je snižována intenzita poskytovaných služeb.20

Realizátor by se měl snažit o to:
a) aby délka podpory nebyla omezena, ale zároveň se pracovalo s cílem snižovat míru
podpory,
b) aby sociální podpora byla k dispozici v případě potřeby,
c) aby klient bez potřeby sociální podpory nemusel opustit byt poskytnutý v rámci
programu,
d) aby podpora byla ukončena na základě vzájemné dohody, ne v případě projevů
„nemotivovanosti“ či „nedostatečné spolupráce“ klienta.21
8. Housing First je určeno pro ty nejohroženější, přednostně pro ty s potřebou
komplexní podpory
Komplexní podpora programu Housing First je určena klientům, kteří z jiných programů
a služeb vypadávají a čelí mnoha různým bariérám. Definiční kritéria cílové skupiny jsou
obsažena v textu výzvy.22 Organizace naplňující tento princip umí rozeznat klienty
s komplexními potřebami. Takové klienty do programu Housing First upřednostňuje a nabízí
jim podporu, která odpovídá jejich individuálním potřebám.
Realizátor by se měl snažit o to:
a) aby klienti byli vybírání podle potřebnosti,
b) aby kritéria potřebnosti byla adekvátní,
c) aby měl tým programu HF dobrou znalost struktury cílové skupiny v obci a specifických
potřeb vybrané cílové skupiny projektu.

Wells, P.: Příručka pro pracovníky podpory v bydlení (BMSZKI), dostupná zde: https://socialnibydleni.org/wpcontent/uploads/2018/12/Professional-Guide_CZ-INT.pdf
21 Spolupráce automaticky nekončí v případech, kdy je např. vypovězena nájemní smlouva, klient má problémy
s placením nájmů, po více neúspěšných pokusech, když jde klient do vězení nebo nastupuje do dlouhodobé
léčby/hospitalizace, když klient odmítá léčbu apod., neznamenají automatické ukončení spolupráce.
22
Str. 10-11: https://www.esfcr.cz/documents/21802/9815837/V%C3%BDzva_108_OPZ.pdf/66941f6d-f455-460aa6ea-323c71fcf024?t=1543433536086
20
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2 Přípravná fáze projektu
2.1 Zmapování cílové skupiny
Přístup Housing First je zaměřen na nejohroženější, a proto je důležité dobře zmapovat situaci
osob bez domova23, které se nacházejí v největší nouzi, a u kterých existuje vyšší riziko, že
pro ně přetrvávající život bez bydlení může mít nevratné negativní dopady. Data, která za tímto
účelem sbíráme, mají personalizovanou podobu. Nejedná se pouze o informace o počtech lidí
bez domova, ale také o konkrétní informace o nich. Poté je možné vybírat ty, kteří bydlení
získají.
Existují čtyři základní způsoby mapování osob v bytové nouzi: registrační týden, depistáž,
sčítání osob bez domova a sběr žádostí o bydlení.

1. Registrační týden24
„Registrační týden je koncentrovaným týdenním úsilím s cílem zmapovat, pokud možno
všechny lidi bez domova na daném území, sestavit jejich jmenný seznam a určit míru jejich
potřeb. Účastní se ho vedle profesionálů i zástupci veřejnosti. Pomáhá budovat povědomí
o rozsahu bezdomovectví a konsenzus o potřebě jej řešit. Jde o komunitní akci, na jejímž konci
jsou před zástupci veřejnosti a médií vyhlášeny výsledky a ideálně také politický plán, jak
bezdomovectví vyřešit, respektive první konkrétní kroky pro pomoc.“25
Doba příprav registračního týdne se odvíjí od velikosti obce, nicméně je dobré si vyhradit
minimálně měsíc a alespoň jednoho pracovníka na organizaci celé akce. Registrační týden
vyžaduje zapojení co největšího množství aktérů, nejen sociálních pracovníků z nejrůznějších
organizací, ale i osob, které dobře znají místní terén, jako jsou zástupci městské policie, lidé
pracující ve zdravotních a psychiatrických službách, dobrovolníci z řad veřejnosti a další.
Obecně vzato je registrační týden nástrojem pro navázání kontaktu s osobami v bytové nouzi
(mnohdy i prvního), který může být využit k rozvíjení vztahu a pomoci, např. v napojení klientů
na sociální služby, se kterými doposud nespolupracovali. Nedílnou součástí sběru dat je také
podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů a vysvětlení účelu registračního týdne
všem dotazovaným.

23

Pokud se jedná např. projekt s malým počtem bytů ve velkém městě, který nemá možnost podrobně zmapovat
všechny osoby bez domova, měl by realizátor mít alespoň základní informace o struktuře cílové skupiny. Realizátor
nemusí mít možnost zmapovat celou populaci lidí bez domova, což však nemusí vadit. Žije-li někde např. 1500
osob bez domova a projekt je určen pro 15 lidí, nemělo by smysl mapovat situaci všech 1500 osob. Bez vazby na
další kroky by to naopak mohlo být kontraproduktivní a zbytečně vzbuzovat naděje u velkého množství lidí, ačkoli
by jejich šance na získání bytu byly nepatrné.
24
Viz str. 13-18, 62-66: https://dokumenty.osu.cz/fss/publikace/metodika-zabydleni-rodin.pdf
25
Str. 13: https://dokumenty.osu.cz/fss/publikace/metodika-zabydleni-rodin.pdf
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Pro přípravu registračního týdne je důležité:
-

sestavit řídící tým,

-

stanovit si organizační plán,

-

dopředu získat co nejvíce dat o velikosti cílové skupiny v lokalitě (poslouží pro odhadnutí
počtu potřebných tazatelů),

-

připravit rozpočet akce,

-

definovat lokality šetření (v tom mohou pomoci místní neziskové organizace – zejména
terénní programy, městská policie, OSPOD, Úřad práce České republiky, které mají dobrý
přehled o jednotlivcích a rodinách v nouzi),

-

sestavit dotazník26, který je dobré předem pilotně otestovat,

-

připravit nábor a proškolení dobrovolníků, (je dobré, aby tazatelé chodili ve dvou - odborník
ze sociální oblasti spolu s dobrovolníkem)

-

dohodnout se s místními neziskovými organizacemi a s pracovníky obce a definovat
společně způsob zpracování dat tak, aby vše proběhlo v co nejkratším čase a co
nejefektivněji.27

Informace, které je vhodné během registračního týdne shromáždit je možné rozdělit do
tří kategorií na základě jejich následné využitelnosti:
-

základní demografické charakteristiky poskytující přehled o bezdomovectví v obci,

-

data k zavádění efektivního systému ukončování bezdomovectví,

-

data k výběru klientů.28

2. Depistáž
Depistáž můžeme definovat jako základní nástroj „sociální práce pro soustavné, cílené
a včasné vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou sociální
událostí sociálním pracovníkem v jejich přirozeném sociálním prostředí s cílem nabízet jim
pomoc při jejím řešení a přispívat tím k předcházení a eskalaci negativních sociálních jevů“. 29

3. Sčítání osob bez domova
Sčítání osob bez domova slouží k lepší informovanosti o současném stavu bytové nouze
v lokalitě. Při sčítání osob bez domova je důležité dbát na jeho pravidelnost a opakovatelnost.

Dotazník může mít různou úroveň komplexnosti.
Podrobněji je průběh registračního týdne popsán v metodice inovačního řešení Rapid Re-Housing na stranách
13 až 18. Metoda byla dosud využita v Brně a Liberci.
28 Viz str. 67-80: https://dokumenty.osu.cz/fss/publikace/metodika-zabydleni-rodin.pdf
29 Doporučený postup č. 1/2018 k realizaci činností sociální práce na pověřených obecních úřadech, obecních
úřadech
obcí
s
rozšířenou
působností
a
krajských
úřadech,
str.
5:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/DP_1_2018.pdf/bcc5621b-b0de-2103-99b9-8667d30a3546

26

27
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Vhodné je zvolit období, ve kterém bude docházet k opakování, např. zimní či jarní období
jednou za 2-5 let.
V některých obcích se při sčítání vyplňují dotazníky. To se pak moc neliší od registračního
týdne nebo od sčítání osob bez domova, které je v pravidelných intervalech prováděno
v obcích podle metodologie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.30

4. Sběr žádostí o obecní/sociální bydlení
Sběr žádostí je nejčastěji využívaným způsobem mapování situace lidí bez domova. Aby
žádost naplnila svůj účel, měla by obsahovat pouze otázky, které jsou relevantní pro posouzení
bytové nouze. Těmi jsou především otázky týkající se délky pobytu na ulici, zdravotního stavu
a propadávání službami. Sběr žádostí může probíhat na úřadě nebo v terénu (terénní
pracovníci si mohou např. zřídit „stojku“ – místo ve veřejném prostranství, kam pravidelně
dochází poskytovat podporu a kde se zájemci o bydlení vyplňují formulář žádosti o účast
v projektu/programu HF). Formulář žádosti by měl být přehledný, stručný, srozumitelný
a obsahem zcela jasný. Víte-li předem, že má zájemce o účast v projektu/programu nějaké
omezení, tak je vhodné, aby mu byla nabídnuta podpora s vyplněním žádosti. Realizátor by
rovněž měl zvážit, zda nebude potřeba vytvořit další varianty formulářů žádostí (např. variantu
s většími písmeny, s doprovodnými obrázky apod.), popř. možnost podání ústní žádosti.

2.2 Zmapování bytového fondu
Zmapování bytového fondu je užitečné v počátečních fázích větších projektů a zejména u těch
projektů, které jsou součástí širší strategie/koncepce obce. Přestože přístup Housing First
klade důraz na oddělení podpory od bydlení, za účelem zmapování bytového fondu je úzká
spolupráce mezi pronajímatelem a sociálním pracovníkem vhodná.
Housing First se nesnaží o standardizaci postupů, ale o individuální přístup vycházející
z potřeb klienta. To platí i při výběru bytu. Proto je vhodné mít hned od začátku přehled o tom,
jaké byty jsou k dispozici. Znalost charakteristik jednotlivých bytů a potřeb klienta nám umožní
správně spárovat byt a klienta. Párování bytu a klienta by měl vždy předcházet vstupní
rozhovor (více viz kapitola 3.1.). Je třeba, aby pronajímatel garantoval, kdy, kolik a jaké byty
je schopen poskytnout. Vždy je lepší mít větší počet bytů než klientů, aby byla klientovi
poskytnuta možnost volby bytu, který se stane jeho domovem. Jedná se zejména o možnost

30

Olga Nešporová, Petr Holpuch, Kristýna Janurová, Věra Kuchařová. Sčítání osob bez domova v České republice
2019: Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. str.
10-30. Zdroj: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_458.pdf
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volby velikosti bytu vzhledem ke specifickým potřebám domácnosti a možnost volby lokality.
Pro klienta může být při výběru lokality rozhodující např. blízkost lékaře či školy, kam chodí
děti, ale také např. snaha vyhýbat se lokalitě, kde může přijít do kontaktu s bývalým partnerem
či partnerkou, který/á se chová násilně, či klientův požadavek být mimo lokalitu, kde pobýval
při užívání omamných a psychotropních látek. K podpisu nájemní smlouvy by mělo dojít poté,
co si klient byt prohlédne a zváží, zda v něm chce bydlet. Je rovněž důležité, aby byly byty co
nejvíce prostorově rozprostřeny a byla zajištěna různorodost bytů co do velikosti a dalších
charakteristik, např. bezbariérovosti. Pro zajištění nesegregace těchto bytů může být užitečná
Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace.31
Zároveň je vhodné, aby měl sociální pracovník možnost byt s pronajímatelem, resp. správcem,
navštívit v dostatečném předstihu před tím, než bude nabídnut konkrétnímu klientovi. Pro
naplnění tohoto ideálního předpokladu je důležité mít dobře zmapované procesy a lhůty
schvalovacích procesů předcházejících přidělení bytu. V některých městech mají byty pro
projekt vyčleněné s předstihem a je možné s nimi s předstihem také pracovat. Jinde zase byty
vyčleňují z běžných procesů tak, aby je bylo možné přidělit v řádu dnů. Zejména pak
u statutárních měst, kde jsou byty svěřeny do správy městským částem, může být přidělování
poměrně zdlouhavé, neboť se pronájem schvaluje nadvakrát (sociální a bytovou komisí
a radou města, poté procházejí stejným procesem na městské části).
Od počátku je potřeba mít zajištěné potřebné finance a zdroje pro přípravu bytů a jejich
případnou rekonstrukci, jako jsou drobné úpravy pro potřeby konkrétních rodin (například
jednoduchá příčka atp.). Do programu je nutné zahrnout pouze ty byty, které splňují základní
standard32, jsou opravené a mají základní vybavení. Je třeba mít dobrý přehled o sociálně
vyloučených lokalitách33 a umisťovat byty spíše mimo tyto lokality. Byty by měly být dobře
větratelné a energeticky úsporné (např. nedoplatky za energie mohou být velkým problémem).
Je nutné ověřit funkčnost poštovních schránek, domovních zvonků a případně kapacitu
popelnic, pokud se jedná o větší rodinu. Je doporučováno zajistit také bezbariérové byty
s bezbariérovým přístupem pro případ, že by při mapování cílové skupiny byla identifikována
osoba se sníženou pohyblivostí.

Viz Metodika vhodnosti lokalit pro pořízení sociálního bydlení z hlediska prevence rezidenční segregace:
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_hodnocen_vhodnosti_lokalit_pro_poizovn
_socilnho_bydlen_z_hlediska_prevence_rezidenn_segregace_final.pdf
31

32

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Analyzy_typologickych_a_stavebne_technickych_standardu.pdf/8
286fe50-3e30-81ff-c290-f6559ea18275
https://www.mmr.cz/getmedia/9e13284e-de37-4cf1-88eb-aaa56cbd8d36/2-3_Metodika-TSB_komplet.pdf
33 Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP:
https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/RO-IROP-zverejnil-Seznam-zakladnich-sidelnichjedn?feed=Tiskove-zpravy
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Z důvodu předcházení případným sporům se správcem bytů je lepší mít termíny oprav,
prohlídek a podepisování smluv garantované písemně, nikoli jen ústně. Jaké základní
informace je třeba strukturovaně nashromáždit?
-

Základní fotodokumentace bytu a sousedství

-

Adresa: Při uvažování o umístění bytů zařazených do projektu je z hlediska druhého
principu Housing First důležité kritérium možnosti klienta ovlivnit výběr lokality bydlení.
Proto je vhodné dbát na rozptyl bytů do více lokalit. Z hlediska naplňování čtvrtého
principu34, zaměření na zotavení, je zásadní dbát na to, že minimálně 70 % bytů by nemělo
být umístěno v sociálně vyloučených lokalitách. Byty by měly být umístěny v lokalitách, kde
jsou dostupné nákupní, zdravotní, vzdělávací a jiné služby – viz následující bod.

-

Občanská vybavenost a dostupnost služeb: Je dobré vědět, zda se poblíž bytu nachází
například mateřská škola, základní škola, obchod, pošta, ordinace praktického lékaře
apod. Občanská vybavenost může být důležitá pro specifické požadavky klienta a jeho
individuální potřeby. Vzhledem k tomu, že je dostupnost služeb velice subjektivní kategorií,
je vhodné při vstupním rozhovoru s klientem otevřít i toto téma

-

Počet bytů v domě: Jistou roli může hrát to, zda jde o velký bytový dům, nebo o malé
sousedství. Někdo preferuje anonymnější prostředí, někdo naopak rád udržuje vztahy se
svými sousedy.

-

Potenciální rizika: Každý byt má nějaké přednosti a nějaké nedostatky. Je dobré sledovat,
zda jsou v bytě koberce, parkety, nebo plovoucí podlaha, zda je toaleta v bytě, nebo je
sdílená atp.

-

Dispozice bytu: Pro správné spárování klienta a bytu je dobré mít dostatek informací nejen
o klientovi, ale i o bytu. Velikost bytu a jeho další dispozice by měly být adekvátní velikosti
domácnosti. Příliš malý byt je nevhodný pro početnější domácnosti a příliš velký byt může
být rizikový z hlediska neschopnosti domácnosti zaplatit nájem a energie. Roli ale mohou
hrát i jiné faktory, například zda je rodina zvyklá být spíše pohromadě, nebo zda jsou
jednotliví členové zvyklí na soukromí. Jiná situace bude v případě malých dětí, jiná
v případě adolescentů, jiná pro matku samoživitelku a jiná pro pár.

-

Umístění v domě a případné bariéry: Je vhodné sledovat, v jakém patře se byt nachází,
zda je v bytě výtah, kočárkárna, bezbariérový vstup. Pro nemocné či starší klienty může
být velmi nevhodné vyšší patro bez výtahu. Pro rodiny s více dětmi je důležitá kočárkárna
atd.

-

Základní představa o složení sousedství: Například větší rodiny s více dětmi nemusí být
vhodné umisťovat nad byt, kde bydlí senioři. Samozřejmě není vhodné, když je sousedství

A také z hlediska naplnění podmínek výzvy v případě čerpání podpory z výzvy ESF č. 108 „Podpora programu
Housing First (Bydlení především)“.
34
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segregované – tj. v jednom domě, či v blízkém okolí, bydlí mnoho sociálně zranitelných
rodin atp.
-

Termíny oprav bytu.

-

Technická administrativa: Je zásadní zjišťovat alespoň s dvouměsíčním předstihem, zda
je v bytě zřízeno odběrné místo pro elektřinu (rezervován příkon, provedena revizní zpráva,
připojen elektroměr), plyn a případně kdy budou energie připojeny. Zde je nutné počítat
s tím, že někteří klienti budou mít dluhy u konkrétních společností a bude potřeba, pokud
to bude možné, využít služeb jiných dodavatelů. Z důvodu bezpečnosti je nutné mít přehled
také o případných revizích spotřebičů (zejména plynových), funkčnosti vodoinstalace.

-

Termín prohlídky klientem, podepsání smlouvy, předání bytu.

2.3 Vytvoření týmu přímé podpory
Housing First využívá obvykle jeden ze dvou způsobů organizace podpory klientům35:
Intenzivní case management (dále ICM) nebo Asertivní komunitní podporu (dále ACT). Existují
ale i další modely organizace podpory.36 Rozdíl mezi ICM a ACT spočívá především v tom,
zda je podpora poskytovaná pracovníky přímo či zprostředkovaně externí službou.

ICM team (intensive case management)37
-

kombinace přímého poskytování podpory a zprostředkování dalších podpůrných
služeb (sociální, zdravotní, správa bytu aj.),

-

počet klientů na jednoho člena týmu doporučujeme 8 až 12 dle předpokládané potřeby
intenzity podpory,

-

každý pracovník má své konkrétní klienty, ale z důvodu zastupitelnosti předává
informace celému týmu,

-

podpora je pro klienty nepřetržitě dostupná telefonicky (často se využívá kombinace
12 hodinové dostupnosti týmu a krizové linky jiného poskytovatele),

35

Existují ale i další modely organizace podpory v Housing First, jako je například CTI (critical time intervention),
viz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5639358/ nebo zde: http://housingfirstguide.eu/website/wpcontent/uploads/2016/03/The-case-for-Housing-First-in-the-EU-np_and_jb.pdf
36 Tsemberis. S. J. (2010) Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Health
and Substance Use Disorders. Minnesota: Hazelden Publishing.
37 Tsemberis. S. J. (2010) Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Health
and Substance Use Disorders. Minnesota: Hazelden Publishing.
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ACT team (assertive community treatment)38
-

multidisciplinární tým poskytuje přímo lékařskou péči a podporu klientům (zdravotní
sestra, adiktolog, psychiatr, sociální pracovník, peer pracovník a správa bytu),

-

počet klientů na jednoho pracovníka je 6-8,

-

tým je nepřetržitě dostupný na telefonu,

-

vhodné pro klienty s duševním onemocněním a vysokou potřebou podpory.

V evropských zemích, kde stát poskytuje bezplatně služby (zdravotní péče, adiktologické
služby aj.), které lze nasíťovat, se obvykle využívá ICM, ale není to pravidlem. ACT team může
lépe reagovat na komplexní a intenzivní potřebu podpory, než nasíťované služby, které
například nemusí být poskytovány terénní formou, a může být obtížné je koordinovat. U osob
bez domova mohou navíc existovat překážky v přístupu k lékařské péči. Využívání dalších
služeb v ICM neumožňuje přímou kontrolu nad poskytovanou péčí. Je proto důležité zaměřit
se na dobrou koordinaci služeb, předávání informací a efektivní spolupráci.
Složení týmu, který poskytuje přímou podporu klientům programu, vychází z potřeb konkrétní
cílové skupiny realizovaného projektu (např. rodiny s dětmi, klienti s duševním onemocněním).
Tým by měl být různorodý, aby mohl reagovat na rozličné problémy klientů a potřebu
individuálního nastavení podpory.
Zastoupení konkrétních profesí v týmu závisí na modelu poskytované podpory a velikosti
projektu. U menších projektů budou v týmu přímé podpory klíčoví sociální pracovníci a další
potřeby klientů budou nasíťované formou case managementu ve spolupráci s dalšími
organizacemi. U projektů s větším týmem lze pokrýt přímo většinu potřeb klientů, proto by
sociální pracovníci v týmu měli být různorodí, co se týče pracovních zkušeností, odbornosti,
osobnostního nastavení, stylu práce, pohlaví, etnicity.
S ohledem na princip oddělení bydlení a podpory je žádoucí, aby realizační tým projektu
(nehledě na jeho velikost) měl pracovníky, kteří se budou zabývat výhradně správou bytů,
plateb a zprostředkování bytů.
Sociální pracovníci by měli být zaměstnáni na plný úvazek, v případě malého týmu
doporučujeme rozdělit úvazek jednoho zaměstnance např. na metodickou činnost a sociální
práci. Je tak zajištěna flexibilita při práci s klientem, zjednoduší se zastupování v případě
nepřítomnosti, dochází k efektivnímu předávání informací a lépe se zajistí přítomnost všech
zaměstnanců na poradách a supervizích.

38

Tsemberis. S. J. (2010) Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Health
and Substance Use Disorders. Minnesota: Hazelden Publishing.
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Kritéria z výzvy OPZ č. 108 vztahující ke složení týmu:
-

uživatel programu má možnost volby a změny sociálního pracovníka,

-

tým programu HF tvoří odborníci z potřebných odvětví v závislosti na zvolené cílové
skupině,

-

podpůrný tým garantuje zastupitelnost klíčového pracovníka.

Doporučené pozice z výzvy OPZ č. 10839:
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
5) Case manager (či případový sociální pracovník) – v případě, kdy příjemcem projektu
je 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
Uvedené pozice je možné slučovat, vždy je však nezbytné zachovat princip oddělení podpory
vůči cílové skupině (účastníkům programu) a správy bytu.

2.3.1 Vzdělávání týmu
Všichni pracovníci přímé podpory by měli před začátkem projektu absolvovat základní
vzdělávání týkající se přístupu Housing First, k čemuž slouží doporučená česká i zahraniční
literatura.40 Je také vhodné, pokud se se základními principy Housing First seznámí
spolupracující aktéři, jako jsou pracovníci příslušných odborů na obci, pracovníci Úřadu práce
ČR, političtí představitelé a další aktéři, aby lépe rozuměli krokům a jednání týmu sociálních
pracovníků.
Po celou dobu trvání projektů v rámci výzvy 108 bude Ministerstvo práce a sociálních věcí
nabízet

podporu

realizátorům

projektů

formou

tematických

seminářů,

workshopů,

individuálních konzultací, sdílení zkušeností a dobré praxe. Témata seminářů budou vybírána
39
40

Viz str. 1 přílohy č. 2 výzvy OPZ č. 108: https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
Viz str. 2 přílohy č. 1 výzvy OPZ č. 108: https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
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dle poptávky ze strany realizátorů projektů. Informační podpora bude poskytovaná také
prostřednictvím webových stránek Sociální bydlení, pod samostatnou sekcí Housing First.

2.3.2 Vstupní školení a stáže
Ideální způsob, jak v praktické rovině seznámit realizátory s principy přístupu Housing First,
je podívat se na místa, kde je už nyní prakticky uplatňován. V zahraničí takovým místem může
být organizace HVO Querido (Holandsko)41, jejíž pracovníci školili realizátory projektu Rapid
Re-Housing v Brně.42 Z těch geograficky nejbližších lze jmenovat například organizaci
Neunerhaus ve Vídni.43 V České republice je možné navštívit města Brno či Liberec
(viz úvodní kapitola Housing First v ČR). V teoretické rovině je ideální seznámit tým
s přístupem Housing First na Podzimní škole Housing First, kterou každoročně pořádá
Platforma pro sociální bydlení.44 Dále lze realizátorům doporučit účast na workshopech
a seminářích pořádaných MPSV v rámci projektu Podpora sociálního bydlení,45 kde jsou
a budou pravidelně poskytovány aktuální informace a doporučení zástupců MPSV i odborníků
z praxe k realizaci projektů Housing First. Tyto akce zároveň budou sloužit k výměně
zkušeností mezi realizátory projektů/programů.

2.3.3 Průběžné vzdělávání sociálních pracovníků
V časovém harmonogramu realizace projektu je potřeba počítat s tím, že sociální pracovníci,
kteří budou klíčovými a nejpočetnějšími pracovníky v týmu, pravděpodobně nebudou mít
praktickou zkušenost s přístupem Housing First a bude tak potřeba věnovat více času jejich
zaučení. Výhodou může být pracovní zkušenost se stejnou cílovou skupinou, na kterou se
projekt/program zaměřuje, a zejména s terénní sociální prací.
Důležité okruhy vzdělání by měly být plánovány jednotně pro celý tým, bez ohledu na míru
zkušeností jednotlivých pracovníků, aby došlo ke sjednocení přístupu ke klientům.

Kontakt dostupný na: https://hvoquerido.nl/locatie/discus-discusstraat/
Prvky vzdělávacího programu, které realizátoři projektu RRH v Brně doporučují, na str. 36:
https://dokumenty.osu.cz/fss/publikace/metodika-zabydleni-rodin.pdf
43
Kontakt dostupný na: https://www.neunerhaus.at/. Zpráva z pilotního projektu Housing First organizace
neunerhaus:
https://www.neunerhaus.at/fileadmin/user_upload/Fachpublikationen/2015/20150925_HousingFirst_Report_engli
sh.pdf
44 Viz program Podzimní školy HF 2018: https://www.masskch.cz/o-nas/kalendar-akci/skola-housing-first494_128cs.html
45 Informace o připravovaných akcích budou dostupné na: http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/
41
42
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Doporučenými oblastmi vzdělávání pracovníků, kromě již zmíněného vstupního školení
v principech Housing First, jsou:46
-

vzdělání zaměřené na specifika práce s cílovou skupinou konkrétního projektu,

-

krizová intervence,

-

základní znalost a schopnost identifikovat faktory ohrožující udržení bydlení (domácí
násilí, závislosti, duševní onemocnění)

-

trauma a práce s PTSP (posttraumatickou stresovou poruchou),

-

nedirektivní metody sociální práce, práce s motivací klienta,

-

tematické semináře se zapojením relevantních aktérů, kde dojde k výměně zkušeností.

Pokud jsou součástí týmu peer pracovníci, je vhodné jim nabídnout kurz pracovníka
v sociálních službách a kurzy zaměřené na práci s osobním příběhem.
Pracovníci týmu by měli opakovaně absolvovat kvalitní kurzy první pomoci.
Pro pracovníky, kteří nemají rozsáhlejší zkušenosti v poskytování podpory v bydlení,
doporučujeme také k prostudování Metodiku sociální práce v sociálním bydlení.47
Velký důraz by měl být kladen na prevenci syndromu vyhoření. Pracovníci by měli absolvovat
pravidelné týmové supervize pokud možno jednou měsíčně a mít možnost individuálních
konzultací se supervizorem nebo vedoucím pracovníkem. Krizové situace náročné na
rozhodování by měli pracovníci řešit v týmu nebo alespoň konzultací s kolegou, pokud je to
v dané chvíli možné.

2.4 Organizace porad týmu
Porady týmu poskytujícího podporu by měly být plánovány pravidelně a tak, aby docházelo
včas k předávání důležitých informací. Níže uvádíme orientační přehled nastavení četnosti
porad48 dle jejich typů:
Organizační porady:
1x týdně, účast celého týmu, rozdělení úkolů a předání informací od vedení.

46

Detailněji viz strany 16 a 17 přílohy č. 1 výzvy OPZ č. 108: https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz

47

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_sociální_práce_v_sociálním_bydlení.pdf

48

Osvědčená praxe zpracovaná v metodice sociální práce projektu Housing First Brno
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Klientské porady:
1x týdně, stručné předání aktuálních informací o klientech a řešení náročnějších situací.
Individuální plánování:
1x za 6 týdnů, každý pracovník konzultuje s týmem jednoho konkrétního klienta.
Metodické porady:
1x měsíčně zpočátku projektu, spíše koncepční záležitosti než klientské.
Délka porad je velmi individuální, bude se odvíjet od počtu pracovníku, způsobu vedení
porady, množství aktuálně řešených témat či krizových situací apod. Záleží také na
dosavadních zkušenostech a preferencích realizátorů.

2.5 Způsob výběru podpořených klientů
Je důležité mít na mysli, že výběr klientů do projektu musí vždy odpovídat principům Housing
First – tedy že má být založen na základě potřebnosti a nemožnosti vyřešit vlastní bytovou
nouzi bez pomoci. Hlavní pozornost je věnována kritériím, kvůli kterým jsou lidé z tradičních
systémů pomoci v oblasti bydlení vyřazováni. Potřebnost se odráží v základní definici cílové
skupiny, na které je přístup Housing First postaven. Ta zahrnuje kombinaci těchto skutečností:
-

dlouhodobý stav bezdomovectví (čím je delší, tím ohroženější klient je),

-

špatný zdravotní stav (jedná se o velmi závažné kritérium, protože nejsilněji predikuje, jak
moc je pro klienta ohrožující setrvávat dále bez domova),

-

duševní onemocnění (velká část lidí bez domova může trpět i různými problémy, které se
tradičně posuzují jako psychopatologického či psychiatrického rázu; většina z nich ale
nikdy nebyla diagnostikována, proto psychiatrickou diagnózu v tomto ohledu nelze vnímat
jako jediné určující kritérium.),

-

závislostní chování (může se jednat i o kombinaci více závislostí najednou),

-

trestná činnost,

-

násilné nebo jinak problematické jednání.

Pro zjištění výše zmíněných skutečností lze využít například dotazník "Index zranitelnosti rodin
v bytové nouzi" z projektu Rapid Re-Housing v Brně. Další možným zdrojem inspirace pro
zjišťování zranitelnosti může být strukturovaný rozhovor zaměřený na posuzování deseti
relevantních oblastí.49 V rámci brněnského projektu Housing First pro jednotlivce byly jako
oblasti ovlivňující zranitelnost osob označeny následující okruhy: dovednosti k přežití, základní
Tyto oblasti byly převzaty z VAT (Vulnerability Assessment Tool) – nástroje hodnocení zranitelnosti lidí bez
domova: https://homelesshub.ca/sites/default/files/attachments/COH_VAT_Manual_Online.pdf
49

20

potřeby, indikovaná rizika úmrtí, zdravotní rizika, orientace, duševní zdraví, užívání
návykových látek, komunikace, sociální dovednosti a bezdomovectví. V libereckém projektu
byl za tímto účelem vyvinut Dotazník Houser. Dotazník Houser je nástroj určený k mapování
osob v bytové nouzi. Na jeho základě město Liberec přidělovalo byty v rámci programu
Housing First a sloužil také k vypracování analýzy potřeb této cílové skupiny na území města
Liberec.50
Na konci dotazování je vždy potřeba zjistit, jak můžeme daného člověka kontaktovat, popř.
kde se nejčastěji zdržuje. Je důležité shromáždit co nejvíce možných kontaktů, např. kontakt
na rodinu, na sociálního pracovníka, místa, kde bývá běžně k zastižení. Všechny tyto úkony,
včetně oznámení o získání bydlení, je nutné provádět přímo v terénu. Je totiž třeba si
uvědomit, že už např. požadavek dostavit se na nějaký úřad či instituci v podstatě zvyšuje práh
pro získání bydlení a vytváří bezděčnou selekci klientů.
Po shromáždění dat je možné se věnovat výběru klientů. Existují tři51 základní způsoby výběru
klientů do programu Housing First: výběr na základě sociálního šetření, výběr na základě
bodového systému a výběr na základě losování. Tyto způsoby je možno využít samostatně,
či kombinovaně.
1. Výběr na základě sociálního šetření je způsob zapracování informací o klientech formou
jejich posouzení odbornou komisí. Při tomto způsobu je třeba myslet zejména na to, aby
všichni členové komise měli povědomí o tom, co je Housing First a na jakých principech
stojí. Zároveň je užitečné vybírat členy komise dle jejich odbornosti. Neměl by chybět
psychiatr, či někdo z psychiatrického, či psychoterapeutického prostředí, odborník na
adiktologii a případně i osoba se zdravotnickým vzděláním, ideálně lékař. Tito odborníci by
se ve svém výběru měli držet kritérií nastavených přístupem Housing First, tedy vybírat na
základě potřebnosti, nikoli motivovanosti.52 Například v rámci Pilotního testování koncepce
sociálního bydlení v Brně o nejpotřebnějších klientech dle stanovených kritérií rozhodoval
expertní tým, který byl složen z 11 členů (z toho pět politiků a jeden psychiatr), což projekt
zpětně označuje jako dobrou praxi. Je potřeba zmínit, že rozhodování o potřebnosti je
velmi obtížné a náročné a nemusí být klienty pozitivně přijímáno.

Materiál je dostupný na: https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-humanitni/aktualizace-metodikyhf-2019.pdf
51 Index zranitelnosti rodin v bytové nouzi lze rovněž použít k výběru účastníků (pomocí bodů).
52 „…výzkum v behaviorální ekonomii ukázal, že lidé jsou ochotni vyvinout daleko větší úsilí k tomu,
aby si udrželi něco, co již mají, než aby získali nějaký vzdálenější příslib. Toto zjištění funguje i u bydlení
především…Ve chvíli, kdy má daný člověk vlastní byt, je daleko více motivovaný investovat do jeho udržení a za
volné
prostředky
zaplatit
nájem.“
–
Evropská
příručka
bydlení
především
(str.
9):
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2-uncategorised/201-metodiky-khousing-first
50
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2. Výběr na základě bodového systému spočívá v rozřazení žadatelů do pořadníku na
základě bodového ohodnocení jejich ohroženosti. Pro příklad člověk nezaměstnaný,
s dluhy, který nespolupracuje s žádným sociálním pracovníkem, je více ohrožený, a tím
pádem by měl mít větší šanci získat bydlení v projektu Housing First.
3. Výběr na základě losování je klienty vnímáno jako spravedlivější, ale nezaručuje
zabydlení nejpotřebnějších klientů. V projektu Rapid Re-Housing v Brně byla tato metoda
použita pro potřebu randomizovaného kontrolovaného experimentu.53

3 Realizace projektu
Po výběru podpořených klientů přichází již samotná práce s klientem a jeho zabydlování. Tato
kapitola vás provede postupně důležitými kroky realizace.

3.1 Vstupní rozhovor
Vstupním rozhovorem se rozumí první kontakt mezi sociálním pracovníkem a klientem při
vstupu do projektu Housing First. Místo rozhovoru by mělo být vybráno tak, aby se klient cítil
bezpečně. Cílem rozhovoru je získat potřebné informace o klientovi – dozvědět se, jaké jsou
jeho potřeby a preference, zjistit jeho silné stránky atp. Pokud je klient po oznámení o jeho
zařazení do projektu plný emocí, je vhodné provést tento rozhovor např. o den později a ne
bezprostředně po sdělení této informace.
V metodice projektu Rapid Re-Housing54 můžeme najít následující doporučení pro vedení
rozhovoru: ke vstupnímu rozhovoru je dobré si předem vytvořit základní scénář
polostrukturovaného rozhovoru, který obsáhne veškerá důležitá témata. Ideální je pořídit si
z celého rozhovoru, po souhlasu klienta, také audionahrávku, která může posloužit v návazné
práci s klientem. Je také doporučeno nekoncentrovat rozhovor do jednoho dne, ale rozdělit
jej do více schůzek, které napomohou postupnému seznámení s celým životním kontextem
klienta. V průběhu celého rozhovoru je třeba klást důraz zejména na zjišťování základních
potřeb, znalostí a dovedností klienta a všeho, co by mohlo nějakým způsobem ovlivnit
(ne)udržení jeho bydlení.

53

Randomizovaný kontrolovaný experiment/studie/pokus je výzkumná metoda, v rámci které jsou účastníci
experimentu „…náhodně rozděleni na experimentální a kontrolní skupinu. Randomizace pomáhá vytvořit shodné
či velmi podobné skupiny co do významných rizikových faktorů vztahujících se k předmětu studia.“ Více viz:
http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2010/2010-3/Kalousova-129.pdf
54 Metodika inovačního řešení, Pilotní testování rychlého zabydlování rodin s dětmi (Rapid Re-Housing), str. 41:
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2-uncategorised/201-metodiky-khousing-first

22

Přijetí do programu může mít pro klienta rovněž velkou symbolickou hodnotu, a proto je dobré
pojmout oznámení slavnostně. Při oznámení se klientovi předá např. obálka s pozváním do
projektu, resp. zarámovaný certifikát nebo malý dárek ve formě klíče či domečku. Klienti si
podobné předměty často uschovají po dlouhou dobu a jsou pro ně zdrojem naděje či motivace
v těžkých chvílích.
Během úvodního rozhovoru je nutné požádat klienta o souhlas se základními podmínkami
projektu – zejména se spoluprací s podpůrným týmem.55 Souhlas klienta s pravidelným
setkáváním se sociálním pracovníkem by neměl být vynucenou volbou, ale vyjádřením snahy
podporovat klienta v udržení bydlení. Dále klient podepisuje souhlas se zpracováním osobních
údajů, případně souhlas se sdílením informací s dalšími subjekty. Klient by měl mít dostatek
času si dokumenty podrobně přečíst a požádat pracovníka o vysvětlení, pokud něčemu
nerozumí. Nakonec už je třeba jen předat základní organizační informace týkající se lhůty pro
případnou prohlídku bytu, podpisu nájemní smlouvy, předání klíčů a stěhování. Je potřeba se
také domluvit na příštím setkání, které by od této chvíle mělo probíhat minimálně jednou týdně,
ideálně ale dle aktuální potřeby klienta.

3.2 Párování klient-byt-sociální pracovník
Informace získané v rámci vstupního rozhovoru jsou potřebné pro spárování klienta
s vhodným bytem a sociálním pracovníkem. Při párování klienta s bytem je dobré brát v potaz
nejen prostorové dispozice bytu (velikost, bezbariérovost, konkrétní umístění bytu v domě),
ale také lokalitu, kde se byt nachází (viz kapitola 2.2 Zmapování bytového fondu). V některých
projektech se osvědčilo při vstupním rozhovoru nechat klienta načrtnout své ideální bydlení,
včetně místa pro všechny členy domácnosti, a poté nechat klienta na mapě vyznačit, které
lokality jsou pro něj vhodné a kde by naopak bydlet nechtěl či dokonce nemohl. Je dobré se
klienta zeptat také na oblíbené aktivity – zda má raději klid, nebo se naopak cítí dobře v centru
dění, jak vypadá jeho běžný den apod. Samozřejmě nepůjde vždy klientovi zcela vyjít vstříc,
ale těmito aktivitami lze nejen předcházet umístění klienta do nevyhovujícího bydlení (např.
umístění do blízkosti bývalého partnera či dealera, umístění početné rodiny do klidného domu
či bytu s nedostatečnou zvukovou izolací) a pozdějšímu selhání, ale také klienti získají bližší
vztah k budoucímu bydlení a začnou o novém životě více uvažovat.

Příklad formuláře dohody o spolupráci projektu Housing First Brno je k dispozici zde:
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2-uncategorised/205-dokumenty-zpraxe-housing-first.
55
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Další důležitou součástí vstupního rozhovoru je vhodné párování se sociálním pracovníkem56.
Amsterdamská organizace HVO-Querido Discus například pracuje s šesti tzv. ideálními typy
sociálních pracovníků: „učitel“, „rodič“, „minimalizátor konfliktů“, „kreativec“, „přítel“
a „policista“.57 Při párování se snaží od klienta zjistit, který typ sociálního pracovníka by pro něj
mohl být nejvhodnější. Všechny uvedené typy pracují na bázi nedirektivního přístupu a liší se
pouze ve stylu jednání, nikoli v míře asertivity. Jsou samozřejmě i další způsoby, jak párovat
klienta se sociálním pracovníkem. V menších projektech například s klienty nejprve sedí
všichni (2-3) sociální pracovníci a následně se klienti přerozdělují dle toho, jak klient na
jednotlivé pracovníky reagoval apod. Podle principu č. 2 výzvy č. 108 by měl mít klient možnost
nejen volby, ale také změny sociálního pracovníka, pro případ, že se spolupráce nedaří.

3.3 Před nastěhováním
Čas, který uběhne mezi vstupním rozhovorem, párováním klienta s bytem a se sociálním
pracovníkem a samotným nastěhováním do nového bydlení, může někdy trvat tři až šest
měsíců – záleží na schvalovacím procesu přidělení nájemního bytu.58 S klientem je po tuto
dobu nutné udržovat kontakt a vyřídit potřebné náležitosti, které jsou nutné k podpisu smlouvy
a následnému udržení bydlení59. Program zajistí nabídku bytových jednotek tak, aby alespoň
60 % účastníků programu mělo možnost nastěhovat se do bytu nejpozději do 3 měsíců od
přijetí do programu HF. Zároveň je nutné klienta neustále připravovat na změnu, která
společně se zabydlením přijde. Klient bude v úvodní fázi přehlcen množstvím nových
informací, a proto je dobré s ním detailně a opakovaně procházet celý postup zabydlování.
Například upozornit klienta na změnu jeho sociálního okolí, připravit jej na proces stěhování,
probírat otázku hospodaření s financemi a také probírat konkrétní informace spojené
s užíváním bytu, jako např. jak zacházet s klíči, vypínat spotřebiče a zavírat okna při opuštění
domu.
Je rovněž třeba mít dokonalý přehled o veškerých termínech a schvalovacích procesech tak,
aby celému procesu klient rozuměl a nevyvolával v něm nejistotu. Je třeba znát termíny

Více se můžete dočíst v Metodika inovačního řešení, Pilotní testování rychlého zabydlování rodin s dětmi (Rapid
Re-Housing), str. 42 (kapitola 6.2.3 Matching – systémová propojení)
57 Metodika systému přidělování bytů v progamu Housing First na území statutárního města Liberec:
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2-uncategorised/205-dokumenty-zpraxe-housing-first
58 Upozorňujeme, že podle pravidel výzvy OPZ č. 108 však platí, že: „Program zajistí nabídku bytových jednotek
tak, aby alespoň 60 % účastníků programu mělo možnost nastěhovat se do bytu nejpozději do 3 měsíců od přijetí
do programu HF.“
59 Více informací najdete v Metodice programu Housing First v Liberci v kapitole Dokumenty a kroky potřebné
k nastěhování do bytu na str. 10: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2uncategorised/205-dokumenty-z-praxe-housing-first
56
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případných oprav, prohlídek bytů, termíny komisí a rady, ve kterých bude případně projednáno
schválení nájmu. Prohlídka bytu by měla být zároveň prvním kontaktem mezi klientem
a poskytovatelem bydlení (ať už to bude majitel, technik obecního úřadu, či kdokoli jiný).
Prohlídka by měla být dostatečně podrobná a klient by neměl být nucen k výběru bytu, který
mu z vážných důvodů nevyhovuje. Ve chvíli, kdy dojde k vybrání správného bytu, je třeba
naplánovat termíny podepsání nájemní smlouvy a dalších dokumentů a hlavně stěhování.
Stěhování může být pro klienta někdy emocionálně i logisticky velmi náročný proces a je třeba
ho s klientem probrat po organizační stránce velmi podrobně. Je dobré pomoci klientovi zajistit
také odvoz věcí do nového bydlení. Sociální pracovník nemůže dle bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP) stěhovat nábytek, je možné oslovit např. sociální firmu, využít vlastní
dopravu obce či neziskové organizace, využit dobrovolníky apod.
Okamžik podepsání smlouvy by měl mít punc slavnostního formálního aktu, kdy jsou klientovi
srozumitelně vysvětlena jak jeho práva, tak i povinnosti spojené s užíváním bytu. Dalším
podobným slavnostním okamžikem může být předání klíčů od bytu. Existuje spoustu tvořivých
způsobů, jak klíče předat tak, aby tento akt v sobě nesl silný symbolický význam. Je třeba si
uvědomit, že všechny tyto okamžiky a milníky mohou mít velký význam a vytvářet v klientech,
kteří často bojují s naučenou bezmocností, zcela nové mentální nastavení.

Příprava bytu k nastěhování
Před nastěhováním by měl sociální pracovník podrobně zmapovat klientovy příjmy, které
budou sloužit k pravidelné úhradě nájmu a dalších výdajů spojených s novým bydlením.
Pracovník společně s klientem zjistí, zda klient využívá všechny finanční zdroje, na které mu
vzniká nárok v oblasti dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi či
důchodového systému. Žádosti o nové dávky, zejména ty, které souvisí s bydlením, je potřeba
koordinovat s nastěhováním a podat žádosti s dostatečným předstihem. Již při žádání o dávky
je dobré nastavit přímou platbu na účet pronajímatele. Pokud klient nemá platný doklad
totožnosti, může se celý proces prodloužit, zejména, je-li trvalé bydliště klienta vzdálené od
místa jeho faktického pobytu. Proto je dobré myslet na vystavení dokladu totožnosti již
v počátečním momentu spolupráce s klientem.
V praktické rovině můžeme s klientem probrat vybavení bytu a to, jak ho zajistit – například
pomoci se zařízením dávky MOP, či případným využitím nábytkové banky.60 Ne vždy je v okolí
dostupná nábytková banka a MOP je nenárokovou dávkou, a proto je třeba hledat i jiné

Informace o možnostech vybavení bytu formou MOP či využitím nábytkové banky lze nalézt na webu MPSV
http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/faq/dulezite-otazky-obce
otázka
č.
15,
dobrá
praxe:
http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/co-je-socialni-bydleni/priklady-dobre-praxe/2-uncategorised/104-nabytkovabanka-ticha-sbirka
60
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způsoby vybavení bytu. Je možné požádat o pomoc veřejnost, například formou oficiální sbírky
nebo za pomoci využití sociálních sítí. Přípravu vyžaduje i stěhování nábytku a zajištění
pomoci s odvozem či vynesením do patra. Čas, než se některé věci zprocesují, můžeme využít
také k postupnému stavění a organizaci podpůrné sítě aktérů, kteří jsou, či budou v kontaktu
s klientem, ať už neformální (rodina, přátelé), tak formální (OSPOD, specializované sociální
služby, pracovník Úřadu práce ČR).

3.4 Nastěhování a adaptace
Proces stěhování a následného zabydlení může pro klienta znamenat velký stres a je třeba jej
dopředu podrobně naplánovat a připravit se na to, že zejména v prvních týdnech bude klient
pravděpodobně potřebovat intenzivnější podporu.
Pokud klient přichází například z prostředí zamořeného škůdci, je nutné s ním dopředu probrat,
co je a co není možné vzít si sebou. Při přestěhování by měl být přítomen rovněž pronajímatel,
aby sdělil klientovi základní informace týkající se případných kontaktů, oprav a dalších nutných
provozních informací.
Je naprosto nutné, aby základní služby v bytě, jako je topení, tekoucí voda a plyn fungovaly
již před nastěhováním. Realizační tým tedy provede tuto kontrolu včas, aby v případě
nefunkčnosti byl prostor pro napravení objevené závady. Dlouhé týdny bez funkčních
spotřebičů nepomáhají v důvěře klienta v projekt, a proto je třeba udělat vše pro to, aby
k takové situaci nedošlo.
Přestěhování do nového bytu je velice silným okamžikem v životě klienta. Tímto momentem
je možné v klientovi vzbudit pozitivní emoce, například malým pohoštěním nebo slavnostním
nápisem "Vítej doma“. To je vhodné zejména tehdy, kdy nový byt ještě není zcela vybavený
a klient se tak stěhuje do relativně prázdného bydlení. Jedná se o moment, který by si klient
měl pamatovat, a ke kterému se bude vracet ve chvílích problémů.
Jelikož je tedy den zabydlení pro klienta silným emotivním zážitkem, je dobré nechat mu
prostor pro zpracování emocí a neotvírat s klientem žádná zásadní témata. Pro naplánování
si četnosti dalšího setkávání v novém bydlení a zahájení podpůrné práce v bydlení je vhodný
až následující den.
Je třeba s klientem probírat možná rizika, která ho mohou v negativním případě o bydlení
připravit. Problémem může například nastat, pokud by v bytě bydlel někdo, kdo není uveden
v evidenčním listě, protože na základě evidenčního listu se vypočítává výše záloh za služby.
Lidé bez domova nebo z ubytoven mohou být zvyklí žít v komunitě a pomáhat si navzájem,
26

někdy neodmítnou pomoc známým z ulice a jindy mohou být druhými i zneužíváni. Existují
postupy, jak klienta podpořit v tom, aby dokázal regulovat pobyt dalších osob v bytě jednak
s ohledem na jeho spokojenost, jednak s ohledem na to, aby nedocházelo k rušení sousedů.61
Nicméně je třeba zároveň respektovat, že klient má podepsanou platnou nájemní smlouvu
a jediné, co po něm je vyžadováno ohledně udržení bydlení, je právě její dodržování. Nesmí
mu tím pádem být kladeny žádné podmínky typu konzumace alkoholu, návštěv přátel
a podobně. Pokud ovšem takovýmto jednáním dochází k rušení ostatních nájemníků v domě,
je potřeba s klientem o těchto tématech otevřeně hovořit.
Rovněž je dobré předat klientovi základní informace o blízkém okolí bytu, jako například
o dostupných službách, školách a volnočasových aktivitách. Případné navázání kontaktu se
sousedy ale necháme na rozhodnutí klienta.
Často se stává, že jsou klienti vytrženi ze svého předchozího prostředí a komunity a mohou
trpět jistým vykořeněním a osamělostí. Osamělost je komplexní téma, kterému je potřeba
věnovat značnou pozornost. Neřešení problému může v některých případech vést například
k tomu, že se po klientově nastěhování zhorší jeho problém se závislostí či poklesne životní
spokojenost. Při práci s osamělostí může pomoci například pořízení televize či rádia, podpora
při obnovování zpřetrhaných vztahů s rodinou či přáteli z předchozí etapy života, peer
programy, spárování s „parťákem“- dobrovolníkem, se kterým by klient mohl sdílet některé své
zájmy, získání zaměstnání, či pomoc v navázání vztahů se sousedy.

3.4.1 Možné rizikové situace
Dle dosavadních zkušeností v našem kontextu jsou to právě dluhy na nájmu, které často
nejvíce ohrožují stabilní bydlení klientů v projektech Housing First. Například matky
samoživitelky, více početné domácnosti a osoby, které sice mají určitý stupeň invalidity, ale
není jim přiznán důchod, jsou často zcela odkázány na dávkový systém a každá jeho změna
je může ohrozit. Někdy se může zároveň objevit nepředvídatelná situace (úmrtí v rodině,
nepředpokládané velké nedoplatky za energie aj.), která může vytvořit jednorázový dluh, což
zhorší klientovu finanční situaci na mnoho dalších měsíců. Proto by měly být využity byty, které
nejsou energeticky náročné, a nevyužívat v projektu například velké byty s elektrickým
vytápěním. Je také důležité nastavit dobře výši záloh na energie. Když jsou zálohy malé, přijde

Dobrým příkladem může být téma Door managamentu, o kterém se dočtete více v Metodice sociální práce
v sociálním bydlení, Nejčastější oblasti podpory klientů v sociálním bydlení, kapitola DOOR MANAGEMENT –
PREVENCE
PROBLÉMŮ
VZTAHŮ
SE
SOUSEDY
na
str.
11.;
dostupné
z:
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po vyúčtování nedoplatek, s jehož uhrazením mohou mít klienti problém. Naopak v případě,
kdy jsou zálohy velké, přijde přeplatek. I ten ovšem může být paradoxně zdrojem velkých
problémů. A to platí i o přeplatcích za služby. Když se přeplatek nepodchytí předem, stává se
ve většině případů, že ho klienti utratí, neboť mají pocit, že ušetřili. Přeplatek se však
započítává jako příjem při výpočtu výše dávek na bydlení v dalším čtvrtletí. Pokud byl přeplatek
větší, odrazí se to na snížení výše dávek v následujících měsících. Nájemce tak musí
mobilizovat jiné zdroje financí, aby byl schopen hradit náklady na bydlení.
V první řadě je nutné znát u každého klienta strukturu všech jeho příjmů, mít přehled o tom,
zda si zažádal o dávky na bydlení a v jakém stavu je jejich výplata. Většina klientů potřebuje
ve vyřizování žádosti o dávky podpořit62. Kromě toho je dobré myslet na to, že k žádosti
o dávku je potřeba doložit řadu dokumentů, navštívit další úřady, doktory apod.,63 vyřízení
dávky na bydlení tak může trvat poměrně dlouho, a to hlavně u lidí, kteří přicházejí z ulice
a do teď neměli ani občanský průkaz. To se týká zejména klientů, kteří do této doby o žádné
dávky nežádali, jako například lidé žijící dlouhodobě na ulici nebo ti, kteří v nedávné době
opustili ústavní či zdravotnické zařízení. S klientem se vyplatí vytvořit základní finanční
rozvahu chodu domácnosti tak, aby vše bylo předvídatelné do té míry, do jaké je to možné.
Pokud klient projeví zájem získat zaměstnání nebo jakýkoli typ přivýdělku, je dobré mu
s hledáním pomoci64. Ať už sepsáním životopisu, rozvahou možných příležitostí, kontaktem na
různé sociální podniky a jiné. Vzhledem k tomu, že velká část osob v bytové nouzi je zatížena
exekucemi, je důležité zvažovat i z toho plynoucí možný pokles příjmů. Z tohoto důvodu je
dobré, aby byl projekt nasíťován na dluhovou poradnu. Ve spolupráci s dluhovou poradnou by
mělo docházet k včasnému přesměrování klienta na odborné služby, aby se předcházelo
k zadlužení na nájemném.
Je také důležité mít, pokud možno, přehled o rizicích, která mohou odčerpávat finance určené
na bydlení – např. výskyt závislosti v rodině, nezaplacené půjčky u lichvářů a podobně. Kromě
kontroly placení nájmu a záloh na služby je třeba věnovat pozornost i placení energií a odpadu.
Velmi doporučujeme vést si přesnou přehlednou evidenci všech dluhů u jednotlivých klientů
a jejich vývoj v čase směrem k datu prodloužení nájemní smlouvy. Vhodným způsobem, který

Více k tomuto tématu se dočtete v Metodice sociální práce v sociálním bydlení, sešit Nejčastější oblasti podpory
klientů v sociálním bydlení, kapitola PODPORA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK UMOŽŇUJÍCÍCH ZÍSKÁNÍ
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Pracovníkům doporučujeme si vytvořit checklist věcí, které je potřeba provést či ověřit, viz příklad checklistu
používaného v rámci programu Housing First Liberec:
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/hf_liberec/HF_Liberec_Checklisty_spoluprce_s_klient
em.pdf
Více k tomuto tématu se dočtete v Metodice sociální práce v sociálním bydlení, sešit Nejčastější oblasti podpory
klientů v sociálním bydlení, kapitola PODPORA PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ na str. 43.; dostupné z:
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se osvědčil v programu Rapid Re-Housing, je evidence tabulky s vývojem dluhů. V tabulce,
kterou program využíval, odpovídal každý řádek jednomu klientovi a každý sloupec jednomu
měsíci. Tabulka je kontrolována na pravidelném setkání realizačního týmu. Takováto evidence
umožňuje, aby se tam, kde dochází k negativnímu vývoji, včasně hledala co nejvhodnější
řešení.
Části problémů s neplacením nájemného lze předejít tzv. institutem přímé úhrady dávek na
bydlení, případně institutem zvláštního příjemce. Rozdíl mezi těmito nástroji leží
v dobrovolnosti ze strany klienta – přímá úhrada může být využívána kdykoli, kdy k ní klient
poskytne svůj souhlas. Může jí o své vůli kdykoli změnit, či zrušit. Nicméně existuje také
varianta přímé platby, kterou nechá zřídit pronajímatel v případě hrozby, že by peníze
z příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení nebyly využity na úhradu nákladů s bydlením.
Takto nastavenou přímou úhradu klient sám zrušit nemůže65.
Institut zvláštního příjemce je možné použít tehdy, kdy klient již má dluhy na nájmu a existuje
zde podezření na zneužívání dávek na bydlení. Ten může být v takovém případě zřízen bez
možnosti změny ze strany klienta.
V projektech Housing First v ČR známe dva příklady využití těchto institutů. V Brně byl
využíván institut přímé úhrady, dávky na bydlení byly posílány z úřadu práce na účet třetí
strany (Centra sociálních služeb, jedné z příspěvkových organizací města66), a ta potom dále
posílala dávky v prioritním pořadí nejprve na zaplacení nájmu a záloh na služby a v druhé řadě
na zaplacení energií. Výhoda tohoto přístupu tkví v tom, že sociální pracovníci měli prakticky
v reálném čase přehled o stavu dluhů na nájemném a zároveň i na energiích. Zde je dobré si
uvědomit, že dávky většinou nepokrývají celé náklady na bydlení. Ačkoli tedy dávky přicházeli
klientovi na účet Centra sociálních služeb, neznamenalo to úhradu nákladů na bydlení v plné
výši. Centrum sociálních služeb proto u každého klienta informovalo, kolik bylo ještě potřeba
doplatit z jiných prostředků. Nevýhodou bylo naopak možné zpoždění plateb, které mělo
například na přelomu čtvrtletí vliv na výpočet příspěvku na bydlení. V Liberci67 zvolili odlišný
postup – dávky se posílaly přímo pronajímateli, tedy městu. To strhlo příslušnou částku za
nájem a zbytek byl klientovi k dispozici na pokladně. Energie si tedy následně klient hradil sám.

„V případě doplatku na bydlení má orgán pomoci v hmotné nouzi možnost zaslat finanční prostředky přímo
pronajímateli či poskytovateli služeb bez souhlasu příjemce dávky k přímé úhradě nájemného či služeb spojených
s bydlením (§ 42 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi).“ IN 2017 Dávky pomoci v hmotné nouzi, Veřejný
ochránce
práv,
Stanoviska
17;
s.
273;
dostupné
z:
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Davky-pomoci-HN.pdf
66 Více se dočtete v Metodika inovačního řešení „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid ReHousing)“, s. 45; dostupné z: https://dokumenty.osu.cz/fss/publikace/metodika-zabydleni-rodin.pdf
67 Více o liberecké zkušenosti se dočtete v Metodice programu Housing First v Liberci v kapitole Informace o dluzích
na str. 7.: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2-uncategorised/205dokumenty-z-praxe-housing-first
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Jak už bylo zmíněno výše, pro dobrý přehled o výplatě dávek je výhodné mít vytvořenou silnou
spolupráci s úřadem práce na bázi periodických reportů o stavu všech dávek. Tuto spolupráci
s úřadem práce je ovšem nutné předem dojednat. Je také nutné mít od klienta písemný
souhlas se sdílením dat.68
Výše zmíněné mechanismy slouží spíše jako preventivní opatření. Co ale dělat, když už se
dluh vyskytne? Nejdůležitější je samozřejmě včasná detekce – čím dříve o dluhu víme a čím
dříve otevřeme toto téma s klientem, tím lépe lze problém řešit. Je samozřejmě nutné
informovat klienta o rizicích s dluhy spojenými. Pokud je to možné, snažte se o schválení
splátkového kalendáře, a to v takové výši, která je pro klienta reálně dosažitelná. Dluhy klientů
je nutné řešit na každé klientské poradě sociálních pracovníků a společně navrhovat možné
strategie řešení. Klientovi můžete také nabídnout, že ho doprovodíte přímo na pokladnu, kde
uhradí předem dohodnutou částku. Pokud existují jistá rizika odčerpávání finančních
prostředků, je možné klientovi navrhnout vytvoření bezpečného místa k uložení jeho financí.
Při řešení dluhů na nájemném je důležité dbát na princip oddělení role bydlení a podpory.
Úlohou sociálního pracovníka v otázce řešení dluhů je tedy hájit výhradně zájmy klienta.
V některých případech se smlouva prodlužuje, jen pokud je dluh kompletně splacen.
V takových situacích je třeba před prodlužováním zmobilizovat veškeré zdroje nájemce.
Z důvodu ušetření financí se např. využije možnost získání potravin z potravinové banky.
V neposlední řadě je dobré zmínit možnost využití krizového fondu, který může být
v odůvodněných případech použit k úhradě dluhu (ovšem do určitého limitu, například v Brně
byl limit nastaven ve výši jednoho nájemného, a to pouze jednorázově).

3.4.2 Nájemní smlouva
Stabilitu v bydlení neovlivňuje pouze kvalita sociální práce, ale také podoba nájemní smlouvy,
její jednotlivá ustanovení, délka trvání smlouvy nebo výše jistiny (kauce). I při právním aktu
přípravy a podpisu nájemní smlouvy je důležité zvažovat naplňování principů Housing First,
zejména rychlého přístupu k bydlení. U bytů v majetku obce je třeba dbát na předem
plánované podávání žádostí a průběžné vyhodnocování schvalovacího procesu, aby byla
nájemní smlouva podepsána s klientem zařazeným do programu co nejdříve. Je nutné mít
zjištěny termíny zasedání jednotlivých orgánů a také znát lhůty, ve kterých se dokumenty
nejpozději předkládají. Není vhodné čekat na nejzazší možné termíny schůzí orgánů, protože

Vzor
dostupný
na:
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/materialy-k-housing-first/2uncategorised/205-dokumenty-z-praxe-housing-first
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se může stát, že se žádost z nějakého důvodu napoprvé neschválí, což zbytečně prodlužuje
celý proces.
V projektu Rapid Re-Housing, který využíval také byty svěřené několika městskými částmi, se
délka doby od prvního kontaktu s klienty do nastěhování pohybovala mezi 3 až 6 měsíci. Pro
garanci konkrétního data nastěhování se v projektu ukázalo jako nezbytné vedení souhrnné
evidence termínů uzavírání a prodlužování nájemních smluv. Zmapování délky a procesu
schvalování je důležité i pro přímou práci s klientem, aby nedocházelo k frustraci z dlouhého
čekání na zabydlení. V rámci naplnění prvního principu je důležité myslet také na právní jistotu
užívání bytu ve formě smlouvy uzavřené v délce alespoň jednoho roku.69
Z hlediska nájemní smlouvy a druhého principu Housing First je klíčové kritérium, které uvádí,
že klient si může zvolit, s kým chce v bytě bydlet. Při naplňování tohoto kritéria je vhodné
myslet na to, že se může v době po podpisu změnit počet členů domácnosti či dokonce počet
domácností. Na základě dobré praxe českých realizátorů Housing First se osvědčilo nového
uživatele uvést v evidenčním listu kvůli navýšení záloh na služby společně s doložením jeho
příjmů. Důležité je komunikovat s klientem o rizicích spojených se zvýšením počtu osob v bytě,
jako jsou hygienické nároky na prostor, dopad na finanční rozpočet klienta (vyšší spotřeba jídla
a energií, možná změna nároku na dávky) či nepřímý dopad na sousedské vztahy (sousedy
mohou obtěžovat zvýšený hluk či znejišťovat obavy způsobené vyšší koncentrací cizích osob
v domě).
Pro naplňování třetího principu je zásadní, že platnost či prodloužení nájemní smlouvy může
ohrozit pouze neplnění povinností nájemce, nikoliv odmítnutí spolupráce s podpůrným týmem.
Klíčovou roli tak zaujímá sociální pracovník, který nabízí klientovi adekvátní míru podpory
a dokáže klienta motivovat ke spolupráci či s ním udržet kontakt v případě nespolupráce.

V rámci výzvy OPZ č. 108 se v příloze č. 1 na straně 2 uvádí, že „v případě první smlouvy lze akceptovat její
uzavření i na dobu kratší, minimálně však na 6 měsíců.“ Pro naplnění principů Housing First, které ovlivňují
úspěšnost projektu, doporučujeme uzavření nájemní smlouvy minimálně na jeden rok.
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3.4.3 Sousedské vztahy
Udržení dobrých sousedských vztahů patří mezi zásadní předpoklady pro udržení klienta
zabydleného v projektu Housing First. Z důvodu přirozeného vytvoření sousedských vztahů
nedoporučujeme oznamovat obyvatelům domu přítomnost klienta programu Housing First,
pokud si to klient sám nepřeje. Pokud by si to klient přál, je vhodné nabídnout mu doprovod
při seznamování se sousedy. Je třeba si uvědomovat, že u klienta vytrženého z jeho
předchozího prostředí se mohou objevovat pocity osamění. Klient také nemusí být zvyklý
vyskytovat se v určitém druhu sousedství, a tak změna některých návyků může trvat delší čas.
Někteří klienti, například ti, kteří přišli z prostředí ubytoven či azylových domů, také mohou být
zvyklí pohybovat se ve velmi komunitním prostředí a se sousedy komunikovat denně, což
nemusí být vždy v novém sousedství možné či chtěné ze strany sousedů.
Co ale dělat, pokud se objeví problémy se sousedy? V první řadě je nutné mít informace
o případné stížnosti na klienta k dispozici co nejdříve. Je důležité hned na začátku projektu
dobře nastavit systém předávání sousedských stížností, protože mohou chodit na různá místa
(správci nemovitosti, bytovému odboru města či bytovému odboru MČ, sociálnímu odboru,
zodpovědnému politikovi atd.). Ve chvíli, kdy sociální pracovník získá základní informace, je
třeba provést důkladné místní šetření za účelem získání přesných informací (ideálně z co
nejvíce možných stran). Je třeba dotázat se na podrobnosti nejen stěžovatelů a klientské
domácnosti, ale například dalších sousedů, popřípadě domovníka. Ve chvíli, kdy máte veškeré
informace pohromadě, přichází na řadu snaha o vyřešení problému. Pokud situace
vyžaduje mediaci mezi sousedy a klientem, zastává roli mediátora třetí osoba. Může to být
např. vedoucí týmu, ne však sociální pracovník klienta, který ho má primárně podporovat. Ve
vhodném případě je možné k řešení problému přizvat další aktéry, například různé komunitní
služby. Může být do budoucna prospěšné, když sociální pracovník vytvoří spolu s klientem
plán prevence či omezení příčin konfliktů z jeho strany, například zesílení odhlučnění (pořízení
koberce apod.) ve spolupráci s pronajímatelem. Jak již bylo řečeno, některým potencionálním
potížím můžeme předcházet již na začátku při párování bytů s klienty (např. rodina s malými
dětmi by měla ideálně bydlet v dobře odhlučněném bytě či v přízemí). Pokud se situace ukáže
jako neudržitelná, vhodnou volbou může být přestěhování klienta, pokud to okolnosti umožňují.
Je také třeba brát v potaz, že ne při každé stížnosti je skutečně na vině klient. Jsou také
situace, kdy dochází ke stížnostem už před nastěhováním klienta, či se sepisují petice proti
nastěhování klientů Housing First.
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3.4.4 Komunikace s veřejností
Česká veřejnost není zatím úplně zvyklá na projekty zabydlování lidí bez domova.
Tyto projekty proto mohou být částí veřejnosti vnímány jako kontroverzní a mohou vyvolávat
obavy, či jsou vnímány jako nezasloužené a nespravedlivé (např. příprava bytu určeného
k zabydlení zahrnuje jeho rekonstrukci, která nebyla provedena u všech bytových jednotek
v domě). Negativní vnímání projektu následně ovlivní sousedské vztahy. Proto je důležitá také
komunikace s veřejností. Velmi doporučujeme vytvořit už na začátku projektu stručnou
koncepci aktivit vnější komunikace s konkrétně formulovanými cíli. Praxe ukazuje,
že komunikace by měla být proaktivní. Vhodným nástrojem, zejména v menších obcích,
je např. zorganizování veřejné diskuze se zástupci vedení projektu, sociálními pracovníky,
případně politickými představiteli. V této diskuzi může veřejnost artikulovat své obavy
a nejistoty, které je třeba respektovat a vhodně s nimi zacházet. Zároveň na této platformě
mohou být vyvráceny některé případné mýty, které o projektu mohou panovat. Dalším
vhodným nástrojem se jeví komunikace na sociálních sítích a proaktivní zapojení médií.
Je přitom zásadní, aby zástupci zejména místních médií byli o projektu informováni a byli do
procesu kolem projektu zapojeni co možná nejdříve. Ideální je přitom vnější komunikaci stavět
na konkrétních příbězích jednotlivých klientů, samozřejmě vždy po souhlasu klienta. Tím je
často možné docílit potlačení předsudků a naopak vytvoření empatického a ztotožňujícího se
kontextu.

3.4.5 Zdraví
Chudoba je velmi silným prediktorem špatného zdravotního stavu v důsledku dlouhodobého
pobytu bez domova. Typické problémy se často týkají nemocí spojených s nezdravým
životním stylem a nemocí vzniklých z následků pobytu v nevyhovujícím prostředí. Může se
jednat např. o cukrovku, vysoký krevní tlak, plicní a respirační onemocnění, kardiovaskulární
nemoci, obezitu, různé alergie, nemoci pohybového ústrojí a nemoci spojené se závislostmi.
Nicméně výsledky evaluace projektu Rapid Re-Housing dokazují, že zdraví, a to jak to fyzické,
tak i psychické, lze díky stabilnímu bydlení velmi rychle zlepšit. Někdy je tomu ale také naopak.
Ze zkušeností realizátorů Housing First je známo, že se často v období krátce po nastěhování
a stabilizaci klienta v bydlení objeví řada zdravotních potíží, které předtím nebyly známy
a které v krajním případě mohou vést i k úmrtí. Častou situací je například zhoršení
psychického stavu v důsledku osamění a změny prostředí, popř. zvýšení konzumace alkoholu
nebo relaps duševního onemocnění. Sociální pracovník v projektech Housing First se proto
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často setkává se zakázkami klientů, které se týkají zdraví, a spolupracuje s dalšími
poskytovateli sociálních služeb a zdravotní péče. Může jít například o:
1. Nasíťování na psychiatrickou pomoc a pomoc v oblasti duševního zdraví
Přístup Housing First vznikl původně právě pro pomoc lidem s duševním onemocněním.
Je pravděpodobné, že tyto služby budou potřeba, protože existují empirické důkazy, že lidé
bez domova s vysokou potřebou podpory velmi často trpí duševními nemocemi (viz Evropská
příručka Bydlení především).70 Mnoho z nich však nikdy nepodstoupilo léčbu ani odbornou
diagnostiku. Doporučujeme už před začátkem projektu mít navázanou spolupráci
s psychiatrem, který je schopen respektovat přístup Housing First a je ochoten pracovat s lidmi
v daném kontextu. Pro klienty s duševním onemocněním je možné také využít terénních
služeb Center duševního zdraví, pokud se v dané oblasti nacházejí.71 Sociální pracovník by
měl mít dobré znalosti problematiky duševních onemocnění, ideálně přímou zkušenost s touto
cílovou skupinou a v případě potřeby nabídnout klientovi zprostředkování léčby.
2. Nasíťování na služby v oblasti léčby drogové a alkoholové závislosti
Z evropských statistik vyplývá, že velké množství osob bez domova se potýká s nějakou
formou dlouhodobé závislosti. Je proto důležité mít již od začátku vytvořenou spolupráci
s organizacemi zabývajícími se léčbou závislostí. Ideálně by se mělo jednat o organizace,
které pracují na principu harm reduction. Typ služby a míra zapojení vždy závisí na klientovi,
nástup do léčby nikdy nesmí podmiňovat následnou spolupráci se sociálním pracovníkem.
3. Nasíťování na klinické služby
Je pravděpodobné, že klient se zhoršeným zdravotním stavem bude potřebovat péči lékaře.
U dané cílové skupiny se často setkáváme s tím, že nejsou registrovaní u praktického lékaře,
velmi dlouho nebyli na lékařské prohlídce a nemají aktivní očkování proti základním
onemocněním. Zároveň se velmi často v různých lékařských zařízeních setkávají s přímou
i nepřímou diskriminací ze strany lékařského personálu, který často neví, jak správně
v podobné situaci jednat. To vše může klientovi ztěžovat přístup k lékařské péči. Úlohou
sociálního pracovníka může být vysvětlení práv, které každý při kontaktu s lékařskými
institucemi má, asistence u objednání u lékaře, doprovod pacienta k lékaři.

70

Vyšší výskyt duševního onemocnění u bezdomovců ve srovnání s běžnou populací potvrdila v českých
podmínkách např. studie: Dragomirecka E, Kubisova D, Anděl M. Duševní zdraví pražských bezdomovců.
Psychiatrie 2004;8(4):274–279, online dostupné: https://docplayer.cz/15638438-Dusevni-zdravi-prazskychbezdomovcu.html.
71 Aktuální informace o Centrech duševního zdraví lze vyhledat např. na webových stránkách Ministerstva
zdravotnictví, zde: https://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vybralo-dalsich-15-centerdusevniho-zdravispustit-b_16665_3854_8.html
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4. Pomoc s vyřízením příspěvků a pomůcek, na které má klient nárok
Řada klientů se může potýkat s různými chronickými nemocemi, při nichž mají nárok na
příspěvky na péči či kompenzační pomůcky. Často zároveň nejsou o této možnosti
informováni. U klientů se sníženou soběstačností bude často také potřeba zajistit pečující
osobu či terénní pečovatelskou službu.
5. Osvěta a prevence
Mnoho nemocí u dané cílové skupiny často souvisí se špatnou životosprávou či negativními
návyky, na kterých lze s klientem pracovat. Speciální situací může být v tomto ohledu například
těhotenství v klientské domácnosti.
Inspiraci pro sociálně-zdravotní pomoc klientům v Housing First můžeme hledat například
v brněnské organizaci DROM a její službě sociálně-zdravotních pracovníků, kterou léta
úspěšně provozuje a jejichž zakázky se často týkají výše zmíněných situací. 72

3.4.6 Krize
Kontext krize je něčím, s čím se tým podpory Housing First bude pravděpodobně setkávat
často. V první řadě je potřeba zmínit, že krize přicházet budou a že na tom není nic zvláštního.
Krizové situace mohou nastat například tehdy, kdy se dluhy na nájemném navýší přes
únosnou mez danou povinnostmi plynoucími z nájemní smlouvy.73 U klientů se mohou objevit
různé rodinné a psychické krize, nebo krize vyvolané intenzivními sousedskými spory.
Specifickým momentem je období před prodloužením nájemní smlouvy. Ve většině případů
bývá v podmínkách prodloužení nájmu celková bezdlužnost u pronajímatele. Na toto období
je potřeba klienta připravovat ještě před tím, než nastane, a ideálně s ním vytvořit plán vedoucí
k úplnému splacení případného dluhu na nájemném ještě před rozhodováním o prodloužení
smlouvy.74 Jde také o období, kdy klient bude pravděpodobně potřebovat zvýšenou míru
podpory.
Pro řešení krizí je nejdůležitější poskytnout klientovi sociální podporu v té míře, jaká je u něj
v danou chvíli nutná. Doporučujeme rovněž zajištění dostupnosti linky krizové pomoci fungující
nonstop, kterou mohou zajišťovat klasická telefonní čísla na krizové linky, nebo může
představovat mobilní telefon, v jehož držení se periodicky střídají členové podpůrného týmu.
DROM, romské středisko jako první organizace v ČR začala poskytovat službu zdravotně sociálních pomocníků
ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách. Od roku 2006 funguje služba nepřetržitě a svým působením pomáhá
klientům začlenit se do běžného způsobu života v oblasti péče o zdraví. Více viz:
http://www.drom.cz/sluzba/cz/10/zdravotne-socialni-pomoc/
73 Blíže viz sešit Metodiky sociální práce v sociálním bydlení věnující se častým situacím v sociálním bydlení:
Vybrané_situace_často_řešené_v_SB.pdf
74 Viz Metodika sociální práce v sociálním bydlení, str. 18-23: Vybrané_situace_často_řešené_v_SB.pdf
72
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To může být užitečné v případě náhlých krizí, které mohou přicházet, a je třeba je řešit
okamžitě. To se může týkat akutních zdravotních problémů, domácího násilí, či jakýchkoli
krizových situací, kdy klient potřebuje okamžitou podporu. Někdy mohou být krize vyvolané
rovněž špatnou organizací podpory a komunikace ze strany širšího týmu, vedoucí ke
špatnému přehledu o jednotlivých termínech, výši dluhů, či akutních stížností. Ke všemu
zmíněnému doporučujeme vést přehlednou pravidelně aktualizovanou dokumentaci, jak
statistické povahy pro celý projekt, tak individualizovanou na jednotlivé klienty. Někdy se také
stává, že klient nenaváže dobrý vztah se sociálním pracovníkem, sociální podpora se nedaří
dle představ sociálního pracovníka a situace klienta se zhoršuje. V takovém případě se
sociální pracovník snaží přemýšlet, jak změnit svůj přístup či strategii a co dělat jinak než
doposud, s respektem k individualitě klienta a jeho svobodné vůli. Obzvláště složité případy je
vhodné řešit na klientských poradách či supervizích. Jako extrémní krizovou situaci lze označit
případný odchod z projektu z důvodu nesplnění nájemních podmínek. V takovém případě je
třeba snažit se s klientem pracovat na hledání nového bydlení, či ubytování, případně dle jeho
přání redefinovat základní zakázku sociální podpory.75

4 Vyhodnocování projektu
Vyhodnocování úspěšnosti projektu je nedílnou součástí každého projektu či programu
Housing First hned z několika důvodů. Sbíráním dat o fungování a úspěšnosti projektu na
individuální i systémové úrovni můžeme lépe předcházet problémům souvisejícím s jeho
realizací a udržitelností. Data také mohou být dobrým argumentačním nástrojem při
přesvědčování politické reprezentace, médií a veřejnosti o efektivitě a úspěšnosti přístupu
Housing First a při jednáních s potencionálními donátory o potřebě finančních prostředků na
rozvoj a šíření HF. Data mohou zároveň tlumit napětí u veřejnosti, která má obavy nebo se
k Housing First staví skepticky.
U vyhodnocení projektů Housing First je velice podstatné sledovat věrnost základním
principům, protože výzkumy ukazují, že čím více se projekt těchto principů drží, tím je
úspěšnější. K ověření věrnosti principům slouží testy míry věrnosti (fidelity scale).76
Hodnocení by se dále měla věnovat efektivnosti projektu. V rámci tohoto typu vyhodnocování
se sleduje celkové fungování projektu, nasíťování na služby v okolí, financování projektu
a naplňování hlavních cílů projektu. Tento typ vyhodnocení umožňuje realizátorovi posoudit,
75

Viz str. 28 metodiky RRH: https://dokumenty.osu.cz/fss/publikace/metodika-zabydleni-rodin.pdf

76

Ukázka testu věrnosti principům modelu HF: http://housingfirsttoolkit.ca/wpcontent/uploads/Pathways_Housing_First_Fidelity_Scale_ACT_2013.pdf
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zda projekt dosahuje kýžených výsledků, kam řadíme aspekty jako schopnost klientů si udržet
bydlení, zdravotní stav, životní spokojenost klientů, sociální integraci klientů a nákladovou
efektivitu programu.
S těmito aspekty souvisí často kladená otázka: Co a jak měřit? Za prvé, je důležité měřit
(dotazovat se) v pravidelných intervalech. Za druhé, dotazování by mělo proběhnout před
zabydlením domácnosti (pro zachycení situace klienta před poskytnutím bydlení) a poté
v pravidelných intervalech (např. po 12 měsících). Za třetí, je důležité, aby otázky položené
domácnostem byly pokládány opakovaně/bylo možné opakovat, protože hlavním cílem je
pozorovat změnu v čase. Za čtvrté, otázky by se měly zaměřovat především na:
-

duševní a fyzické zdraví (včetně užívání drog a konzumace alkoholu);

-

kvalitu života;

-

sociální integraci a zapojení do komunity;

-

ekonomickou integraci a soběstačnost.

V rámci vymezení základního cíle projektu je dobré stanovit si i základní výsledky intervence.
U projektu Rapid Re-Housing v Brně, který k evaluaci použil metodu randomizovaného
kontrolovaného experimentu (výzkumný nástroj vyžadující velké časové a personální
kapacity), mezi tyto výsledky patřilo např. snížení času, který rodina stráví bez domova,
zlepšení jistoty bydlení, snížení míry využívání pohotovostních zdravotnických služeb,
zlepšení kvality bydlení, zlepšení zdraví a kvality života rodiny a další. 77
Pro evaluaci projektu i následné vyhodnocování jeho dopadů je dobré hledat inspiraci
v zahraničí, zejména pokud jde o specifika projektu (cílovou skupinu, velikost cílové skupiny,
velikost projektu, typ realizátora atp.). Způsoby dotazování a vyhodnocování se totiž mohou
významně lišit, např. podle toho, zda je projekt zaměřen na jednotlivce, či rodiny. Rozdílné
mohou být ale i způsoby dotazování a vyhodnocování projektů zaměřených na velmi specifické
cílové skupiny (např. přeživší domácího násilí, mladé lidi bez domova nebo Romy). Specifika
cílové skupiny je tudíž nutné mít na paměti po celou dobu projektu, a to už při stanovování
výsledků a vyhodnocování dat – každá cílová skupina může mít jinou míru úspěchu v jiné
oblasti. Pro příklad, při vyhodnocování úspěšnosti domácnosti v oblasti dluhů je třeba dávat
pozor na to, aby se jednotlivé domácnosti reprezentující různé cílové skupiny neporovnávaly
skrze absolutní čísla. Mohlo by totiž dojít k tomu, že budeme např. srovnávat dluh u jednotlivce
v malometrážním bytě s dluhem rodiny v bytě 4 + 1, u které se nezaplacení jednoho měsíčního
nájmu může rovnat nezaplacení tří měsíčních nájmů u jednotlivce.

Viz str. 23 Závěrečné evaluační zprávy projektu Rapid Re-Housing:
content/uploads/2018/12/RRH_Zaverecna-evaluacni-zprava_web.pdf
77
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https://socialnibydleni.org/wp-

Vzhledem k tomu, že míra úspěšnosti projektů Housing First v čase mírně klesá (po dvou
letech se podle výzkumů pohybuje okolo 80 %), tak je vhodné nastavit indikátory a očekávané
výsledky na období po skončení projektu tak, aby bylo vytyčeného cíle možné dosáhnout.

4.1 Udržitelnost
Realizátoři průběžně pracují na vytváření nástrojů, které zajistí budoucnost HF i po skončení
projektu. Soustředí se zejména na zajištění budoucích kapacit bydlení a podpory klientů.
Nezbytné kroky začínají podnikat nejpozději 8 měsíců před ukončením projektu, nicméně je
vhodné na ně myslet již od prvních příprav.78

Minimálně je užitečné realizovat následující aktivity79:
-

provádět průběžnou evaluaci realizace programu a o výsledcích informovat maximální
množství relevantních aktérů včetně široké veřejnosti,

-

provádět monitoring vývoje bytové nouze v území a výsledky interpretovat a zveřejňovat,

-

aktivně pracovat s pronajímateli bytů v území (s možností postupně etablovat lokální
sociální nájemní agenturu),

-

ovlivňovat bytovou politiku samosprávy – pravidla přidělování bytů, plány výstavby
a rekonstrukce bytů, územní plánování, odkup bytů, koncepci sociálního bydlení, strategii
rozvoje bydlení,

-

ovlivňovat proces střednědobého plánování sociálních služeb, aby v síti služeb byly
vytvořeny dostatečné kapacity pro podporu ohrožených cílových skupin v bytové nouzi,

-

neočekává se, že by podpořené domácnosti zůstaly v bytě pouze do konce projektu,
naopak se podpůrný tým snaží o maximální délku udržení bydlení a obnovování nájemní
smlouvy, - neočekává se, že domácnost bude potřebovat podporu pouze pár měsíců –
některé domácnosti ji budou potřebovat i roky, kontinuálně nebo cyklicky, realizátor by měl
myslet na zajištění zdrojů podpory i po skončení projektu.

78
79

Viz str. 23 přílohy č. 1 výzvy OPZ č. 108: https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
Viz str. 18-19 přílohy č. 1 výzvy OPZ č. 108: https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
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