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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

PLUS 2021 - 2027

⚫ Předpoklad květen 2022– oficiální schválení OPZ+ 

Evropskou komisí

⚫ První verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+

zveřejněna na www.esfcr.cz s účinností od 1. 4. 2022 

⚫ Předpokládaný termín vyhlášení prvních výzev – od 

června 2022 

⚫ OPZ+ má 4 tematické priority – projekty zaměřené na 

sociální bydlení spadají pod prioritu 2 Sociální začleňování 

OPZ+
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http://www.esfcr.cz/


NÁVAZNOST OPZ A OPZ+
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OP Zaměstnanost

OP Potravinová a materiální 

pomoc

OP Zaměstnanost plus

1) Budoucnost práce

2) Sociální začleňování

3) Sociální inovace

4) Materiální pomoc nejchudším osobám

5) Technická pomoc

1) Podpora zaměstnanosti a adaptability

2) Sociální začleňování a boj s chudobou

3) Sociální inovace a mezinárodní spol.

4) Efektivní veřejná správa

5) Technická pomoc
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VÝZVA NA SOCIÁLNÍ 

BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ PARAMETRY



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

⚫ Vyhlášení – 30. června 2022 PLÁN – VÝZVA DOSUD 

NENÍ SCHVÁLENA

⚫ Číslo výzvy – 03_22_007

⚫ Druh výzvy – průběžná (vyhlášená několik měsíců)

⚫ Realizace prvních projektů na bydlení možná cca od 

srpna - září 2022

⚫ Max. doba realizace projektu - 36 měsíců

⚫ Předpokládaná alokace - 500 mil. Kč

⚫ Finanční limity na projekt 1-25 mil. Kč

⚫ Předpoklad opakování výzvy
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY

⚫ Žadatelé: 

 obce, včetně hl. m. Prahy, městské části v hl. m. Prahy

 NNO

 organizace zřizované obcemi/kraji/hl. m. Prahou/městskými částmi

 dobrovolné svazky obcí

 poskytovatelé sociálních služeb

⚫ Nutné prokázání zkušenosti v oblasti prevence ztráty bydlení 

či v sociální práci v oblasti podpory bydlení a popis 

komunikace a spolupráce s obcí, na jejímž území bude 

organizace projekt realizovat (neplatí pro obce a svazky obcí)

⚫ Povinnost individuální konzultace před podáním žádosti 

bude  stanovena pro všechny žadatele (žadatel předloží tzv. 

Návrh realizace projektu)
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY
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⚫ Ve výzvě bude využito financování projektů zjednodušenou 

metodou:

o 40% paušální sazba k osobním nákladům

o Osobní náklady a pozice členů realizačního týmu budou definovány 

ve výzvě

o Ostatní výdaje budou řešeny v paušálu

Na webu již dostupná - Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce 

z OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady nebo projekty 

financované s využitím 40% paušální sazby

⚫ Jedná se o neinvestiční dotaci

⚫ Spolufinancování ze strany příjemce

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068507
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VÝZVA NA SOCIÁLNÍ 

BYDLENÍ

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ



CÍLOVÉ SKUPINY

⚫ Cílovou skupinou jsou domácnosti (jednotlivci či rodiny) 

v bytové nouzi s potřebou podpory (primární cílová 

skupina). 

⚫ Dle typologie ETHOS:

o Osoby bez střechy 

o Osoby bez bytu 

o Osoby v nejistém bydlení 

o Osoby v nevyhovujícím bydlení 

o Další skupiny, jejichž znevýhodnění vede k jejich 

ohrožení bytovou nouzí
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VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ

⚫ podpora sociálního začleňování osob v bytové nouzi a 

bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře 

cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s 

podporou sociální práce a v podpoře integrovaného 

řešení bytové nouze, včetně systémového ukotvení

⚫ podpora sociálního bydlení formou podpory programů 

Housing First, Housing Led, podpora nástrojů prevence 

ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, udržení si 

bydlení

⚫ primárním cílem je získání standardního bydlení a jeho 

dlouhodobé udržení
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PODPOROVANÉ AKTIVITY:

A. Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná 

aktivita

B. Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity:
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B1. Kontaktní místo pro bydlení

B2. Sociální realitní agentura/garantované bydlení

B3. Posílení prevence ztráty bydlení

B4. Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové

situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí

služeb

B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo

širším území (aktivita pouze pro žadatele typu b))

B6. Přechod do bydlení při odchodech z institucí

B7. Nástroje ro podporu sousedského soužití

B8. Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení

B9. Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších

participativních forem podpory bydlení



PODPOROVANÉ AKTIVITY

⚫ vzdělávání a supervize týmu

⚫ povinnost spolupracovat s poskytovatelem dotace na 

monitoringu a evaluaci projektu formou poskytnutí 

vybraných dat
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Podpora zabydlování a podpora bydlení –

HLAVNÍ AKTIVITA

⚫ zabydlování do bytů s podporou sociální práce

o bydlení musí být zajištěno ve standardních nájemních 

bytech

o musí být nastavena adekvátní individuální podpora pro 

zvolenou cílovou skupinu

⚫ tato aktivita bude povinná pro všechny žadatele o 

podporu (bude součástí všech projektů podpořených ve 

výzvě)

⚫ jedná se o rychlé zabydlení do standartních bytů
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Podpora zabydlování a podpora bydlení –

HLAVNÍ AKTIVITA

⚫ podpora dle individuálních potřeb v přirozeném prostředí 

domácnosti, bez mezistupňů a podmínek abstinence léčby 

či přípravného programu 

⚫ dlouhodobé bydlení bez předpokladu, že se domácnost 

bude po čase stěhovat jinam

⚫ nutné oddělení podpory nájemníků od správy bytového fondu 

⚫ bydlení musí být nesegregované (stanoveny limity 

segregace), nekoncentrované (byty nejsou koncentrovány v 

jednom domě)

⚫ stanoven minimální počet domácností zabydlených v projektu
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PODPOROVANÉ AKTIVITY - VOLITELNÉ

⚫ B1. Kontaktní místo pro bydlení – KMB poskytne občanovi 

informace a poradenství související s řešením problémů v 

oblasti bydlení na jednom místě  

⚫ B2. Sociální realitní agentura/garantované bydlení –

zprostředkování bytů nad rámec potřeb klientů zabydlených 

v aktivitě A, zprostředkování nájemní smlouvy, pomoc s 

přepisy energií, komunikace s nájemníky 

⚫ B3. Posílení prevence ztráty bydlení - mapování a aktivní 

vyhledávání domácností ohrožených ztrátou bydlení pro 

dluhy na nájmu a další porušování nájemních smluv, 

vytvoření systému včasné reakce
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PODPOROVANÉ AKTIVITY - VOLITELNÉ

⚫ B4. Podpora multidisciplinárních týmů při řešení 

bytové situace, case managementu, vytváření 

podpůrných sítí služeb – vytvoření koordinované sítě 

podpory v obci

⚫ B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce 

nebo širším území (aktivita pouze pro žadatele typu 

„obec“) – mapování bytové situace v místě, tvorba lokální 

koncepce soc.bydlení, síťování a koordinace aktérů
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PODPOROVANÉ AKTIVITY - VOLITELNÉ

⚫ B6. Přechod do bydlení při odchodech z institucí –

podpora přechod do bydlení v rámci procesu 

deinstitucionalizace a reformy péče o duševním zdraví, 

podpora přechodu mladých dospělých z ústavní péče, 

pěstounské péče, pobytových soc.služeb,  podpora 

přechodu u lidí ve výkonu trestu odnětí svobody a po jeho 

opuštění

⚫ B7. Nástroje pro podporu sousedského soužití 

(domovník) – předcházení konfliktů v sousedství
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PODPOROVANÉ AKTIVITY - VOLITELNÉ

⚫ B8. Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení 

– prevence a řešení přímé a nepřímé diskriminace v 

oblasti bydlení

⚫ B9. Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a 

dalších participativních forem podpory bydlení –

snižování nároků bydlení prostřednictvím aktivizace a 

zplnomocňování cílové skupiny

19



Operační program Zaměstnanost plus

DĚKUJI ZA POZORNOST


