
Spolek PORTAVITA

Specifika vytváření sítě podpory a navazování 
spolupráce s dalšími aktéry/organizacemi



2014

Založení spolku především za účelem komunitních aktivit v lokalitě Havířov-Šumbark, počátek žádostí o bydlení a
spolupráce s RPG

2015

Velký nárůst poptávky po sociálním bydlení

Restrukturalizace - zaměstnanci vč. sociálního pracovníka, založení pobočných spolků, kanceláří v místě činnosti

2016

Stálý nárůst poptávky, registrace sociální služby – terénní program

2017

Stabilizace činnosti, počátek převádění do přímého nájmu

2018

Nákup a kompletní rekonstrukce 2 bytových domů ve vlastnictví Spolku PORTAVITA – celková kapacita 16 bytů o
velikosti 2+kk v Havířově - Prostřední Suché - dotace IROP

Nábytník – provoz nábytníkové banky Havířov

2019 - 2020

Projekt PORTAVITA Housing first – úspěšné získání dotace EU, výzva č. 108 – realizace leden 2020 – květen 2022 – 8,5
mil kč

Potravinová pomoc – členství v Potravinové bance Ostrava

2021

Založení pobočního spolku Nové město, Karviná – cca 200 bytů

Založení Sociálního podniku PORTAVITA s.r.o.

Historie



S   o   c   i   á   l   n   í         b   y   d   l   e   n   í 

Šumbarák, 
pobočný spolek 

spolku PORTAVITA

Havířov
260 bytů

Orlovák, 
pobočný spolek 

spolku PORTAVITA

Orlová
144 bytů

Zázemí, 
pobočný spolek 

spolku PORTAVITA

Ostrava
90 bytů

Stabilita, 
pobočný spolek 

spolku PORTAVITA

MSK
104 bytů

Nové město, 
pobočný spolek 

spolku PORTAVITA

Karviná
252 bytů



S   o   c   i   á   l   n   í         b   y   d   l   e   n   í 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Celkový počet 
bytů 

- všechny spolky 
Portavita

0 10 180 380 644 671 642 580 540 763 850



Sociální bydlení

Podnájemní bydlení:

▪ podnájemní bydlení – bydlení s doprovodným sociálním 

programem ( Šumbarák, Orlovák, Zázemí, Nové Město),

▪ podnájemní bydlení Stabilita  - klienti s exekucemi.

Přímý nájem HEIMSTADEN + sociální podpora PORTAVITA:

▪ S námi domů,

▪ HOUSING FIRST,

▪ Krizové bydlení Heimstaden.

Přímý nájem v sociálních bytech Spolku PORTAVITA

v Havířově – Prostřední Suchá.



Sociální bydlení

Cíle programu 
• Rozvoj sociálních kompetencí klientů (řešení běžných životních situací, jednání na úřadech,

ve školských a zdravotnických zařízeních apod.).
• Dosažení a udržení kvalitního bydlení (podpora při získávání kvalitních návyků při bydlení – včasné placení

nájmu, údržba bytu, řešení technických potíží, komunikace s poskytovatelem bydlení, dodržování dom. řádu,
udržování dobrých sousedských vztahů).

• Posilování dovedností při hospodaření v domácnosti
• Posunutí klienta na vyšší úroveň z hlediska společensko-sociálních dovedností a bydlení –

po úspěšném ukončení našeho programu přechází klient z podnájmu do přímého nájemního vztahu.
Nástroje
• Spolupráce s vedoucí spolku (kontrola plateb, komunikace s ÚP, vystavování dodatků..), Smlouva na max. 3

měsíce, možnost ukončení podnájemního vztahu, pokud klient nespolupracuje, neplatí podnájem, NDMVD
• Návštěvy v bytě klienta – terénní pracovníci, technici, ZONK
• Vlastní sociální služba (sociální práce) – spolupráce se sociálním pracovníkem, jinou sociální službou
• Potravinová pomoc – materiální pomoc při výpadku nebo nedostatečném příjmu
• Řešení technických požadavku k bytu
• Veřejná služba, komunitní činnost
• Nábytková banka

HEIMSTADEN PORTAVITA Klient

• Poskytuje byt do nájmu 
neziskové organizaci

• Poskytuje byt do podnájmu
•Nabízí sociální službu
•Komunitní činnost

• Podnájemník bytu
•Klient sociální služby
• Po 2 letech přechod 

do přímého nájmu

Bydlení s doprovodným sociálním programem – podnájemní bydlení



Sociální bydlení

Žadatele o bydlení (zájemci o sociální službu)
Cílové skupiny:

• Osoby nad 18 let.

• Lidé v „bytové nouzi“ :

o bez střechy

o bez bytu (ubytovny, azylové domy, osoby opouštějící instituce..)

o nejisté ubytování (končící smlouvy, domácí násilí, přechodné bydlení 
u známých…),

o nevyhovující (hygienické důvody, příliš vysoké náklady…).

• Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče,

• Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

• Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy.

• Rodiny s dětmi, samoživitelé.

• Senioři, jednotlivci…



Běžící projekty:

• S námi domů, projekt Heimstaden: (děti z DD) – Spolkem 
PORTAVITA poskytována sociální podpora.

• Portavita Housing first, projekt MPSV (výzva 108): 2020 – 2022  
celkem 20 bytů /8 Karviná, 12 Havířov/.

• Krizové byty Heimstaden (Havířov, Karviná, Orlová) – 3 plně 
vybavené byty – Spolkem PORTAVITA poskytována sociální podpora

• Sociální bydlení PORTAVITA v Prostřední Suché: 16 vlastních bytů 
s doprovodnou sociální prací.

• Rozvoj komunitních aktivit - komunitní práce v Havířově -
Šumbarku a v Orlové, společensko - kulturní akce jako: Šumbarácký
Mikuláš, Tvořivý Šumbarkfest, přednášky a zájezdy pro seniory 
Havířov apod. 

• Vydávání časopisu Šumbarák.



Další činnost Spolku PORTAVITA:

Veřejná služba
• Určeno pro své podnájemníky (ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., § 18a o pomoci v 

hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a na základě smluvního vztahu s Úřadem práce).

• Lokality a kapacita: Ostrava 10 osob, Havířov 15 osob, Orlová 10 osob.
• Vykonávají zejména úklidy společných prostor a okolí bytových domů.
Potravinová pomoc
• Zapojení do Potravinové banky Ostrava – účast na celonárodních 

sbírkách potravin, výdej potravinové pomoci potřebným.
Nábytníková banka
• Jedna z forem pomocí organizace při zabydlování nízkopříjmových 

domácností.
Sociální podnikání
• V roce 2022 založen Sociální podnik PORTAVITA s.r.o. 
• Cílem je nabídnout stávajícím klientům pracovní příležitost (osvojení 

pracovních návyků, chráněné pracovní místa, prodej služeb, pracovní 
rekvalifikace, spolupráce s místní SŠ- učňovské obory – praxe studentů, 
zedníci, elektrikáři, truhláři apod.).



Specifika vytváření sítě podpory a navazování spolupráce 
s dalšími aktéry/organizacemi

1. Při psaní projektové žádosti

• reklamní kampaň, schvalovací komise, evaluace pro konkrétní města, 
pravidelné výstupy práce.

2. Při schválení projektové žádosti

• setkání s představiteli měst (Karviná, Havířov) – seznámení
s projektem a postupem viz výše, nastavení spolupráce s městy,

• malá Podzimní škola HF pro představitele měst.

3. Při realizaci projektu

• aktivní účast v pracovních skupinách KP daných měst,

• spolupráce s pracovníky odborů měst a sociálními službami,

• Minikonference Havířov, Karviná (2021 po roce realizace projektu, 
červen 2022 v rámci jeho ukončení).



Specifika vytváření sítě podpory a navazování spolupráce
s dalšími aktéry/organizacemi

1. Spolupráce s městy a organizacemi či institucemi (Havířov, 
Karviná, společnost Heimstaden, s. r. o., sociální služby)

• písemná/ústní dohoda o spolupráci vs. neformální dobré vztahy,

• dohoda o spolupráci mezi klíčovým pracovníkem (poskytovatelem 
HF) a klientem.

2. Koordinace spolupráce

• koordinovaná vs. neorganizovaná (efektivnost zvoleného postupu, 
případné komplikace).

3. Spolupráce s expertním týmem HF a další podpůrnou sítí
v závislosti na potřeby cílové skupiny klientů

• nedostatek odborných pracovníků v regionu (experti v projektu 
jako příklad dobré praxe),

• důraz na spolupráci s dalšími sociálními službami.



Děkujeme za pozornost.


