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Oddělení evaluací MPSV



Výzva č. 108 OPZ (Housing First)

• první výzvou OPZ, která se zaměřuje přímo na koncept Housing First a testuje ho 
ve větším rozsahu

• 13 projektů na různých místech České republiky 

• projekty realizovány obcemi a neziskovými organizacemi 



EVALUAČNÍ DESIGN VÝZVY



Dotazníkové šetření s podpořenými domácnostmi

• cílem zachytit vývoj zabydlených domácností v rámci výzvy č. 108 OPZ 
• situace před nastěhováním a změny situace zabydlených osob po jednom a 

dvou letech po nastěhování
• mapovat situaci podpořených osob v různých oblastech života:

• zkušenost s bytovou nouzí
• kvalita předchozího bydlení
• využívání sociální podpory
• zdravotní stav
• finanční situace
• zaměstnání
• komunitní začlenění
• otázky týkající se dětí



Případové studie

• Jihlava: Testování konceptu Housing First v Jihlavě
• Romodrom a Nová možnost: Housing First v Moravskoslezském kraji

• složení realizačního týmu
• zajištění bytů pro projekt
• párování bytů s podpořenými osobami či rodinami
• předcházení sousedským sporům a dluhům na nájmu



Kvalitativní rozhovory: přínosy pro zabydlené osoby

• kvalitativní doplněk dotazníkového šetření

• přínosy přestěhování pro život zabydlených domácností
• kvalita bydlení
• stabilita
• rodinné vztahy
• zdraví
• dopad účasti v programu na děti

• studie vznikla na základě 30 individuálních rozhovorů



Analýza využití vybraných zdravotnických služeb a 
čerpání finanční podpory bydlení

• délka hospitalizace ve zdravotnických zařízeních
• počet využití zdravotnické záchranné služby
• počet ošetření lékařskou službou první pomoci (pohotovost) 
• příspěvek na bydlení
• doplatek na bydlení

• 12 měsíců před nastěhováním do sociálního bytu vs 12 měsíců po nastěhování



DOTAZNÍK PŘED NASTĚHOVÁNÍM



Metoda výzkumu

• dotazníkové šetření u zabydlených osob

• tazateli sociální/podpůrní pracovníci spolupracující s podpořenou domácností

• dotazník před nastěhováním se vyplňoval v období 7-21 dní před předáním bytu 
podpořené domácnosti

• za každou domácnost byl dotazován jeden člen domácnosti
• u domácností s dětmi se jednalo o pečující osobu (nejčastěji matky)
• u domácností bez dětí byl primárně vybírán hlavní živitel/ka rodiny

• do zpracování dat vstoupilo 255 odpovědí domácností zabydlených od srpna 
2019 do ledna 2022



VÝSLEDKY ŠETŘENÍ



Komu byly poskytnuty byty?

• 2/3 bytů pro vícečetné domácnosti
• vícečetné domácnosti s dětmi 54 %
• vícečetné domácnosti bez dětí 10 %

• 1/3 bytů pro domácnosti jednotlivců
• samotný muž 22 %
• samotná žena 10%

• v průměru se stěhovalo 2,6 osob

• nejčastěji v Moravskoslezském kraji (34 %) a Ústeckém kraji (24 %)



Kdo odpovídal za domácnosti?

• 2/3 ženy a 1/3 muži

• průměrný věk 43 let
• ženy 39 let
• muži 50 let

• svobodný/á (58 %), rozvedený/á (25 %)

• 42 % vypadá či o sobě říká, že je Rom



Kdo odpovídal za domácnosti?
(vzdělání respondentů)

1%

~ 0%

4%

29%

63%

3%

vysokoškolské

vyšší odborné vzdělání

středoškolské s maturitou

středoškolské bez maturity

základní

nedokončené základní



Charakteristiky indikující potřebu komplexní podpory 
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8%

10%

10%

15%

19%

23%

31%

37%

opustil/a nedávno zařízení zdravotnicko-sociální péče

pečuje o osobu se zdravotním postižením

akutně hrozí umístění dětí do ústavní péče

pobírá starobní důchod

trpí závislostí na návykových látkách (včetně alkoholu)

byla mu / jí přiznána invalidita (II. nebo III. stupeň)

aktuálně trpí duševním onemocněním

zažil/a domácí násilí

je samoživitelkou či samoživitelem



Zkušenost s bytovou nouzí

15%

16%

38%

53%

65%

vězení

dětský domov či výchovný ústav

na ulici

azylový dům

ubytovna



Jak vypadalo bydlení před stěhováním?

• v průměru měla domácnost k bydlení k dispozici 27 m2

• polovina domácností k bydlení 20 m2 a méně

• chybějící základní příslušenství:

• bez teplé vody 18 %
• bez tekoucí vody 12 %
• bez elektřiny 12 %
• bez toalety 11 % (45 % sdílelo)
• bez koupelny či sprchy 13 %  (47 % sdílelo)
• bez kuchyně či koutu s dřezem 16 % (43 % sdílelo)



Negativní aspekty bydlení před stěhováním

26%

26%

32%

55%

78%

Musíme často řešit výpadky elektřiny, topení či
havárie odpadu.   (N=220)

Mívám často konflikty se sousedy / lidmi žijícími v
mém okolí.   (N=242)

Bydlení má vlhké, plesnivé nebo jinak poškozené zdi,
stropy nebo podlahy.   (N=226)

V bydlení je nepříjemný hluk z okolí (z okolních bytů
či z ulice).   (N=242)

V bydlení nemám dostatek soukromí.   (N=244)



Zkušenost s diskriminací na trhu s bydlením 

43%

14%

42%

ano, stalo se mi to několikrát

ano, mám s tím spíše ojedinělou zkušenost

ne

neví / odmítl/a



Využívání podpůrných služeb

8%

10%

12%

20%

29%

31%

49%

55%

79%

pomoc při řešení domácího násilí

pomoc při hledání rekvalifikace

finanční podpora úhrady obědů dětí

pomoc při problémech spojených s péčí o děti

pomoc při řešení dluhů

pomoc při hledání zaměstnání

pomoc při zajištění jídla z potravinové banky

pomoc při jednání s úřady či vyřizování dávek

pomoc při řešení bytové situace



Zdravotnístav

16%

30%

31%

19%

4%
velmi dobrý

dobrý

ani dobrý, ani špatný

špatný

velmi špatný

Kesslerova škála psychosociální tísně (index K6): 
42 % respondentů v pásmu vysoké úrovně stresu



Hlavní zdroj příjmu domácností

1%

2%

4%

11%

75%

Výživné od bývalého partnera*ky

Finanční příspěvky příbuzných

Placená práce partnera*ky (včetně bez smlouvy)

Placená práce respondenta (včetně bez smlouvy)

Sociální dávky a důchody



Zapojení se do společnosti a vnímání osamělosti

• kontakt s dalšími lidmi chyběl 53 procentům respondentů 
• pocit, že si jich ostatní nevšímají, mělo 42 procent respondentů
• pocit, že nikam nepatří mělo 48 procent respondentů



Účastna volnočasových aktivitách

4%

5%

7%

15%

19%

20%

Navštívil/a kino, divadlo, koncert

Šel/šla do knihovny

Zúčastnil/a  se bohoslužby / náboženského setkání

Provozoval/a venkovní sport či jinou formu rekreace

Šel/šla  do restaurace či kavárny s rodinou nebo někoho potkat

Účastnil/a se nějakého sousedského setkání



Vybrané výsledky o dětech

• 59 % respondentů uvedlo, že má dítě mladší 18 let

• nejčastěji se dotazovaní stěhovali s jedním dítětem (40 %), dále se 
dvěma dětmi (30 %) a třemi dětmi (19 %)

• z odpovědí respondentů bylo zjištěno 80 dětí, které žijí mimo péči 
dotazovaného

• nejčastěji žijí u pěstounů (32 %), v péči druhého rodiče (29 %) 
a v dětském domově (24 %)



Prostor pro rozvoj dětí před stěhováním

53%

52%

34%

31%

6%

10%

6%

6%

Prostor pro hraní
(předškolní věk)

Prostor pro školní
přípravu

dítě nemá pro 
sebe vyčleněný 
žádný prostor

dítě má pro sebe 
vyčleněnou část ve 
společném pokoji 
obývaném celou rodinou

dítě má pro 
sebe část 
dětského 
pokoje

dítě má
vlastní
pokoj



Účast na volnočasových aktivitách

69%

18%

10%

3%

nemá žádné volnočasové aktivity

2x týdně a více

1x týdně

1x za měsíc



Setkávání s dětmi mimo prostředí školy/školky

dítě má
vlastní
pokoj

24%

17%

3%

41%

14%
16%

22%
20%

26%

16%

vůbec málo středně často velmi často

Předškoláci

Školáci



DĚKUJEME ZA POZORNOST!
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