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Z paušálu podporujeme zotavení

Co člověk potřebuje, aby se mohl zotavovat 
z duševního onemocnění, závislosti, traumat a všech těch těžkých a složitých 
příběhů, které potkáváme u klientů housing first?

Jsou to často malé věci, které dělají moc. Dělají velké výsledky, ale i hodně 
pocitu moci - kontroly nad svým životem. A proto se vyplácí je zajistit a 
financovat.

Část prostředků je potřeba využívat rychle, flexibilně. Zvažovat kompetence a 
schvalovací procesy. 

Dále uvedené náklady, dle našich zkušeností zvyšují pravděpodobnost „úspěchu“ 
v housing first u vysoce zranitelných lidí a vycházejí většinou z dobré praxe a 
evidence.



Neléčí přístřeší, ale domov. Zážitek domova jako podmínka zotavení. 

Investice do vybavení bytu ve fázi zabydlení. Zútulňování. 

Některé vybavení a nákupy nemusí být „nutné“, nebo praktické, pokud jsou 
důležité a jsou s nimi spojené silné emoce (plakáty, starý počítač, oprava 
starého kola, útulné světlo…). Domov, který léčí je místo, kde se mohou 
plnit sny. Vždy ve fázi zabydlování zvažujeme, zda nepořídit něco, co člověku 
pomůže využít to, v čem je dobrý. 

Člověk se zotavuje a dělá změny, pokud domov znamená bezpečí. A je 
ochoten spíše podstoupit léčbu, pokud je v bezpečí jeho domov.

Pohotovost (dostupnost) 12h/7d. Výměny zámků. Řetízky a kukátka. Trezor 
v týmu. Protipožární čidlo. Pojištění. Přednabitá simka a staré mobily k 
dispozici. Zajištění péče o kytky, zvířata. Revize spotřebičů! 





Půjčky: zotavení a velké změny vyžadují čas. Některé situace, kterým lidé 
čelí, ho nedávají. 

Prakticky nejde čekat s životem, až si na něj našetřím, nebo až se všechny dovednosti 
naučím. Půjčky nářadí a vybavení. Půjčky peněz z krizového fondu. Praktická pomoc v 
domácnosti, než se dovednost naučí / zvládnou, nebo dokud se nezajistí jiná služba, která 
bude poskytovat péči. Půjčka z fondu může zabránit např. lichvě. 

Zotavení probíhá tam, kde jsou lidé. Jsou pro něj důležité vztahy. 

Drobné částky vynakládáme zejména v počátku na situace, kdy chceme, aby lidi s kterými 
spolupracujeme, zažili zájem, a to že na nich záleží. To dělá naději, že může být lépe 
a mohu třeba některé situace zvládnout řešit jinak než dosud.

Kafe. Potřeby do nemocnice. Drobné pozornosti k svátku / narozeninám. Důstojné 
schůzky.



Krize k životu a zvládání svého zotavení patří. 
Financovali jsme připravenost na krizi a její zvládání. Individuálně a operativně: 
léky, kredit – přednabitá SIM v týmu k dispozici, potraviny, hygiena. Služby pro 
zvládání naléhavých situací: taxi, zámečník, desinsekce, havarijní služby. 
Krizový byt (pronájem, energie)

Náklady na provoz týmu 
Kancelář, auto, sítě, notebooky a telefony, vzdělávání týmu, supervize, stáže, 
nářadí, kávovar a kafe……
a ještě víc kafe. 

Garáž - sklad
Skladové prostory na uložení darů: nábytku a vybavení pro zabydlení,  

nebo uložení věcí uživatele při ztrátě bydlení a stěhování.



Garanční a krizový fond v Ledovci
• Pro zvýšení šancí na trhu z bydlením a předcházení ztráty bydlení

• dotace 200 000,- (10 domácností x 20000,-)

nyní vypujčeno 49 tisíc,- (naprostá většina lidí má snahu splácet)

cca 35000,- jsme utratili na garance majitelům

• Oddělený od týmu. Má svého správce a o čerpání rozhoduje ředitel organizace na 
základě nějak argumentované žádosti. Umíme schvalovací proces rychle. 

• Čerpání má svá jasná pravidla, máme nastavený horní limit (20 000,- částka, do které 
se obvykle vejde kauce). Půjčky bez úroku. Pokud nesplácím, nemohu si další půjčku 
vzít. Splácení neurguje tým pro podporu. Nesplácení nemá vliv na poskytování 
podpory v HF, kromě finanční. 

• Na půjčku není nárok. Je to nástroj pro podporu, kterou nabízí tým na základě 
zvážení situace a vyčerpání jiných možností. Peníze nedostává žadatel na ruku.

• Pokud se situace opakuje, tak možnost půjčky, dává šanci vyjednávat a dostat se k 
tématu hospodaření, fin. gramotnosti, nebo jí podmínit nějakými opatřeními.  



DĚKUJi ZA POZORNOST

A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI 
hf@ledovec.cz

mailto:hf@ledovec.cz

