
V  roce 2017 jste zahájili realizaci 
projektu zaměřeného na problema-
tiku sociálního bydlení. Do projektu 
MPSV Podpora sociálního bydlení 
jste vstoupili spolu s dalšími 15 obce-
mi, můžete po dvou letech realizace 
shrnout, co vám účast v  tomto pro-
jektu přinesla?
Zapojením do projektu dostalo město 
jednoznačně možnost pomoci lidem 
v bytové nouzi, kteří by jinak na vol-
ném trhu s  byty neměli šanci získat 
kýžené bydlení. Rovněž máme díky 
projektu dva sociální pracovníky, kte-
ří provázejí nájemce od počátku jejich 
vstupu do projektu a  snaží se s  nimi 
spolupracovat tak, aby si bydlení udr-
želi. V praxi to znamená, že pomáhají 
klientům vyřídit sociální dávky, hos-
podařit s  finančními prostředky tak, 
aby byli schopni hradit veškeré závaz-
ky a  zbývaly jim i  finance na domác-
nost, pomáhají s  jednáním na dalších 
úřadech, s hledáním zaměstnání, s ře-
šením případných konfliktů v rodině či 
se sousedy atp. Často se jedná o rodiny 
s  dětmi a  úkolem sociálních pracov-
níků pak je spolupracovat s  rodinou 
a pracovníky sociálně právní ochrany 
dětí, aby se předešlo situacím, které by 
mohly vést k odebrání dětí.

Komu tedy v  praxi váš projekt po- 
mohl?
Vyjádřeno v číslech: do září 2019 spo-
lupracovali sociální pracovníci s  cel-
kem 68 zájemci o  sociální bydlení. 
Počet uzavřených nájemních smluv 
je 28, celkový počet ubytovaných jed-
notlivců či rodin je aktuálně 22. Jeden 
nájemce se odstěhoval z důvodu zhor-
šení zdravotního stavu do domova 
pro seniory, dva nájemci natolik sta-
bilizovali svou životní situaci a zvýšili 
si příjmy, že se mohli přestěhovat do 

běžného komerčního podnájmu, dva 
nájemci zemřeli, jednomu nájemci 
byla ukončena nájemní smlouva, ne-
boť dlužil nájemné a i přes snahu so-
ciálních pracovníků a řadu učiněných 
opatření odmítal tuto situaci řešit.

Obecně můžeme říci, že přestože se 
sociální pracovníci městského úřadu 
vždy snažili věnovat lidem ohrože-
ným bytovou nouzí, účast v projektu 
pomohla ještě detailnějšímu zmapo-
vání situace ve městě, což chceme 
využít jak v navazujícím projektu, tak 
při případné změně podmínek prona-
jímání městských bytů. 

Jaká jsou specifika života v Otroko-
vicích? 
To, jak Otrokovice dnes vypadají a jak 
se v nich žije, bylo určeno dvěma etapa-
mi jejich nejrychlejšího rozvoje. První 
taková etapa je spojena s růstem firmy 
Baťa ve 30. letech 20. století, s výstav-
bou rozsáhlých průmyslových areálů 
a  výstavbou nové obytné čtvrti Bah-
ňák, které se také říká Baťov, a  poz-
ději na přelomu 60. a 70. let 20. století 
s výstavbou sídliště Trávníky a sídliště 
Střed pro potřeby bydlení zaměstnan-
ců tehdy nově vybudovaného podniku 
Rudý říjen (dnešní Barum). Otrokovice 
jsou městem s průmyslovým charakte-
rem a jsou také důležitým dopravním 
uzlem pro automobilovou a železniční 
dopravu. Na relativně malém katastru 
někdejší vesnice nyní bydlí přibližně 
17,5 tisíce obyvatel, přičemž jejich po-
čet má mírně klesající tendenci.

Čím je váš systém sociálního bydlení 
odlišný od jiných obcí?
Co se týče našeho systému sociálního 
bydlení, vyznačuje se vysoce indivi- 

duálním přístupem k  jednotlivým 
žadatelům o městský byt a dále také 
provázaností odboru majetko-práv-
ního, který má na starosti správu by-
tového fondu, s  odborem sociálním, 
který se zabývá sociální prací s  jed-
notlivými žadateli či následně nájem-
ci. To laicky řečeno znamená, že levá 
ruka ví, co dělá pravá a naopak – mo-
hou spolupracovat a hledat vhodná 
řešení pro konkrétní občany.

Co nás trápí, jsou ubytovny, 
ve kterých je aktuálně zhruba 
950  osob, což je vysoké číslo 
s ohledem na celkový počet 
obyvatel. Staly se místem, 
kde jsou soustředěny 
osoby s rizikovým způ-
sobem chování. Tako-
vé prostředí není do-
statečně motivační 
pro lidi, kteří mají 
snahu zlepšit 
svůj sociální 
status a  nalézt 
přiměřené byd-
lení na volném 
trhu s byty. 

V  azylo-
vých zaříze-
ních na úze-
mí města 
je při plně 
v y t ížené 
k a p a c i -
tě uby-
t o v á n o 
57  osob 
bez domo-
va. Za proble-
matické a záro-
veň společensky 
citlivé téma pova-
žujeme skutečnost, že 
dalších 20  až 30 osob je 
v Otrokovicích zcela bez 
přístřeší venku nebo by-
dlí v  provizorních pod-
mínkách v  zahradních 
domcích nebo v  nele-
gálně zbudovaných pří-
střešcích. Sčítání osob 
bez přístřeší proběhlo 

Základem úspěšné práce s lidmi ohroženými 
sociálním vyloučením je spolupráce

Eliška Špičková

Moravské město Otrokovice čítá necelých 18 tisíc obyvatel a sousedí s kraj-
ským městem Zlínem. Právě poloha a historie města ovlivňuje také aktuální 
životní podmínky obyvatel v Otrokovicích. Náhled do současného fungování 
města nejen v oblasti bydlení nabízí následující rozhovor, který poskytla 
Hana Večerková, starostka Otrokovic.

„Ubytovny nejsou 
dostatečně motivační.“
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v dubnu 2019 s výsledkem 17 osob, dle 
zkušeností našich sociálních pracov-
níků se ale toto číslo vždy v  letních 
měsících zvýší.

 
Daří se vám s  těmito lidmi pracovat 
a dostávat je tedy do bytů?
Je obtížné pracovat s lidmi v ubytov-
nách, azylových domech či na ulici, 
kteří by mohli bydlet ve standardních 
bytech, pokud není dostatek bytů, 
které bychom jim my jako město nebo 
i  soukromí pronajímatelé mohli na-
bídnout. Při celkovém počtu okolo 
400 bytů, které jsou v majetku města, 

se nám daří žadatelům poskytovat 
přibližně jeden byt měsíčně. Nabíd-
ka bytů k pronájmu na volném trhu 

se počítá také v  jednotkách, na-
víc nájemné neustále roste a by-

dlení se tak stává ještě více 
nedostupným. A když se 
vrátíme zpět k tomu, jak 
se město rozrůstalo, 
tak nyní, sevřeni mezi 
dálnici a  řeku Mo-
ravu, prakticky ne-
máme volné plochy 
pro rozvoj společ-
ného bydlení a  jen 
velmi málo ploch 
pro individuální 
výstavbu. Přesto 
se snažíme na-
lézt způsob, jak 
využít dotač-

ní programy 
na výstav-
bu nových 
bytů, aby-
chom rozší-
řili městský 

bytový fond, 
který by se dal 

využít pro sociální 
bydlení. 

Jak řešíte ostatní těž-
ké životní situace svých 

klientů například zadlu-
ženost, absenci sociálních 
služeb apod.?
Na městském úřadě dobře 

pracuje odbor sociální, je-
hož pracovníci poskytují 
občanům sociální pora-
denství. Lidem s  dluhy 
pomáhají sociální pra-

covníci například s jednáním s nejrůz-
nějšími zainteresovanými institucemi 
a  uzavíráním splátkových kalendářů. 
Pokud je to vhodné, zprostředkují ob-
čanům kontakt na sociální službu dlu-
hového poradenství. Velkou část sociál- 
ní práce tvoří i  pomoc s  vyřízením 
nepojistných sociálních dávek nebo 
s  vyhledáním vhodné sociální služby. 
V případě, že je kapacita sociálních slu-
žeb ve městě nebo nejbližším okolí ne-
dostatečná, předají sociální pracovníci 
zájemci o službu kontakty na odpoví-
dající sociální služby mimo ORP Ot-
rokovice a  i nadále se snaží občanům 
pomoci při sjednávání sociální služby. 
Bytová nouze je řešena projektem na 
sociální bydlení a i při běžné činnosti 
ostatních sociálních pracovníků, kteří 
se zaměřují na hledání odpovídajícího 
bydlení a dojednání pronájmu se sou-
kromými pronajímateli.

Obce často řeší problém s bezdomov-
ci. Jak bojujete proti sociálnímu vy-
loučení? Jaké k  tomu využíváte ná-
stroje? 
Na městském úřadu působí sociál-
ní kurátor pro dospělé, který pracuje 
s  klienty ohroženými sociálním vy-
loučením a úzce spolupracuje s terénní 
službou Charity Otrokovice. Sociální 
kurátor je se všemi námi známými ob-
čany ohroženými sociálním vylouče-
ním v kontaktu a jeho činností je také 
vyhledávání dalších potenciálně ohro-
žených osob. V  sociální práci máme 
možnost využít spolupráce s azylovým 
domem pro muže a s azylovým domem 
pro rodiny s dětmi, které u nás provo-
zuje Charita Otrokovice.

Pro nejohroženější občany provo-
zuje město Otrokovice dvě nesociální 
služby. Jedná se o  veřejnou sprchu, 
která slouží k zajištění základní osob-
ní hygieny osob, které nemají možnost 
nebo nejsou schopny hygienu zajišťo-
vat jiným způsobem. Další službou je 
tzv. „seďárna“, jež slouží lidem bez do-
mova, kteří nemohou využívat jiné za-
řízení sociálních služeb, protože nema-
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„Snažíme se zapojovat 
všechny obce našeho 

správního obvodu 
a neziskové organizace.“
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jí dostatečné finanční prostředky nebo 
nesplní podmínky pro přijetí, popř. 
nemohou využít zařízení sociálních 
služeb z kapacitních důvodů. Praktic-
ky se jedná o vytápěné prostory, které 
jsou otevřeny vždy přes noc v zimních 
měsících, kdy je předpoklad, že teplota 
klesne pod bod mrazu a neposkytnu-
tí okamžité pomoci by ohrozilo život 
nebo zdraví těchto lidí. 

Dalším nástrojem pro boj proti sociál- 
nímu vyloučení osob jsou projekty, 
které se zaměřují na nejrůznější cílové 
skupiny. Mimo zmiňovaný projekt na 
sociální bydlení to bude již brzy projekt 
Housing First. V letech 2016–2018 jsme 
realizovali projekt zaměřený na osoby 
s  duševním onemocněním. Od roku 
2005 probíhá v Otrokovicích proces ko-
munitního plánování sociálních služeb, 
který se zaměřuje mj. na osoby ohrože-
né sociálním vyloučením. Do projektů 
se snažíme zapojovat také všechny obce 
našeho správního obvodu a  neziskové 
organizace zabývající se prací s danými 
cílovými skupinami, což nám pomáhá 
lépe pracovat ve prospěch lidí, na které 
se projekty zaměřují. 

V rámci projektu s MPSV jste podnik-
li i několik zahraničních cest. Kde jste 
čerpali inspiraci při zavádění přístupu 
sociálního bydlení a Housing First? 
Při realizaci projektu se jeho realizá-
toři zúčastnili zahraničních cest do 
Nizozemska, Irska, Velké Británie 
a Španělska. 

Při zahraničních stážích jsme vidě-
li a potvrdili si naši tezi, že základem 
úspěšné práce s  lidmi ohroženými 
sociálním vyloučením je spolupráce 
veřejné správy, poskytovatelů sociál-
ních služeb, soukromých pronajímate-
lů, a  samozřejmě hlavně lidí, kterým 
je potřeba pomoci.

Co jste sami implementovali do své-
ho systému sociálního bydlení?
To, co nově uplatňují sociální pracov-
níci v  oblasti sociálního bydlení, je 
velký důraz na přání a potřeby klien-
ta a  jeho aktivní zapojení do řešení 
situace – bytové, finanční, rodinné 
apod. 

Velmi přínosné pro nás bylo vi-
dět, jak v  zahraničí funguje systém 
Housing First v praxi. Že lidé, kteří 
již nedoufali, že by mohli získat byd-
lení a dostat se z uzavřeného kruhu 
pobytu střídavě na ulici, v  denním 
centru, noclehárně nebo azylovém 
domě, naráz dostali klíče od bytu 
a  možnost začít znovu, od začátku. 
Tito lidé si pomalu ale jistě zvykali 
na fakt, že mají svůj prostor, který je 
jen jejich a který jim nikdo nevezme, 
pokud budou plnit předem daná pra-
vidla, s  čímž jim pomáhali sociální 
pracovníci. Bylo pro ně neuvěřitelné, 
že se mohou každý den probouzet 
„ve svém“, že mohou odejít a zase se 
vrátit „do svého“, že žijí mezi ostat-
ními „normálními“ lidmi, se kterými 
mohou navázat sousedské vztahy. 
Nezřídka se stávalo, že ze začátku 
spali oblečení nebo na zemi, tak moc 
v  nich byl zakořeněný zvyk z  uli-
ce a  strach, že by se přece jen něco 
mohlo pokazit a  oni by se v  oka-
mžiku ocitli znovu bez střechy nad 
hlavou. U  těchto lidí byla vidět ob-
rovská vděčnost za tuto šanci a také 
snaha nepokazit ji a stát se postup-
ně opět jedním z „běžných“ sousedů 
v běžném bytovém domě. Velmi dů-
ležitá je pravidelná přítomnost soci-
álního pracovníka v nově zabydlené 
domácnosti, který pomáhá klientovi 
se vším, co je třeba – od vyřízení so-
ciálních dávek přes návštěvu lékaře, 
úhradu nájmu, nákupy nebo péči 
o  domácnost až po začlenění se do 
společnosti a  obnovení či navázání 
kontaktu s rodinou nebo sousedy. 

Čím dalším vás zaujal přístup Hou-
sing First?
Zajímavé pro nás bylo srovnání sys-
tému prostupného bydlení a  Hou-
sing First jak z hlediska věcného, tak 
z  hlediska ekonomického. Fakticky 
jsou oba systémy naprosto odlišné. 
V prostupném bydlení klient doslova 
postupuje zpravidla krůček po krůč-

ku z  ulice přes přespávání v  nocle-
hárně, ubytování v  azylovém domě, 
nebo ještě lépe v ubytovně až k soci-
álnímu, nebo dokonce komerčnímu 
bydlení. Zpravidla ale na této cestě 
„zakopne“ a  spadne zase zpět nebo 
„uvízne“ na jedné z  úrovní a  není 
schopen se posunout dál, protože je 
k  tomu potřeba splnit řadu podmí-
nek a pravidel, na něž z důvodu svého 
špatného zdravotního či psychického 
stavu, špatné finanční situace nebo 
třeba z důvodu závislosti na návyko-
vých látkách zkrátka nemá.

Housing First, tedy bydlení přede-
vším, je jednoduše řečeno koncept, 
který umožní získat klíče od bytu 
i „nejproblémovějším“ lidem, kteří by 
jinak neměli šanci projít všemi stup-
ni prostupného bydlení a následně za 
pomoci sociálního pracovníka řešit 
své problémy a  stabilizovat svou ži-
votní situaci tak, aby si udrželi byd-
lení a co nejvíce se začlenili do života 
„běžné“ společnosti. 

Mluvíte o  ekonomické stránce, je 
tedy Housing First dražší?
Co se týče ekonomického pohledu na 
prostupné bydlení a  Housing First, 
velmi zajímavé bylo zjištění, že ač 
se realizace konceptu Housing First 
jeví jako ekonomicky náročnější než 
systém prostupného bydlení, opak je 
pravdou. Po započtení všech nákla-
dů, včetně mzdových nákladů sociál- 
ních pracovníků, s  přihlédnutím 
k  množství času, který věnují lidem 
na různých stupních prostupného 
bydlení, a  času stráveného s  člově-
kem ubytovaným v  rámci Housing 
First, vychází Housing First jako lev-
nější varianta.

I přes řadu výhod a inovací systé-
mu Housing First, se kterými jsme 
měli možnost se seznámit, bylo 
poučné i  zjištění, že žádný systém 
není dokonalý a  že i  letití realizáto-
ři koncepce Housing First řeší otáz-
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„Ze začátku spali oblečení 
nebo na zemi, tak moc 
v nich byl zakořeněný 
zvyk z ulice a strach, 

že by se přece jen něco 
mohlo pokazit a oni by se 

v okamžiku ocitli znovu bez 
střechy nad hlavou.“

„Přestože se koncept 
Housing First jeví jako 
ekonomicky náročnější 

než systém prostupného 
bydlení, opak je pravdou.“

ky, které vyvstávají v průběhu času, 
a hledají odpovědi u ostatních – v ji-
ných městech či zemích. Předpoklá-
dáme, že podobné otázky budeme 
řešit také a  můžeme se nad nimi již 
nyní zamýšlet. Například jak umís-
tit koncept Housing First v  systému 
prostupného bydlení, kde získávat fi-
nanční prostředky na jeho realizaci, 
zda je koncept vhodný jen pro nejo-
hroženější klienty, nebo i pro rodiny 
s dětmi, jak se má sociální pracovník 
chovat, když vchází do obydlí klienta, 
nebo jak se má zachovat, když klienti 
nechtějí spolupracovat a odmítají jej 
pustit dovnitř. 

V  letošním roce vám MPSV nově 
schválilo projekt právě z výzvy č. 108 
Housing First. Co od něj očekáváte 
a co pro vás bylo motivací se do této 
výzvy přihlásit?
I nadále jsme chtěli pokračovat v rea- 
lizaci sociálního bydlení. Možnost 
posunout se dále a  uplatňovat kon-
cept Housing First pro nás byla vel-
kou výzvou, kterou jsme nemohli 
nechat bez povšimnutí. Projekt Hou-
sing First navazuje na náš dosavadní 
systém sociálního bydlení a rozšiřuje 
jej o několik nových prvků.

Co konkrétně to bude?
Nově budou systematicky zapojeni 
soukromí poskytovatelé bytů, aby-
chom mohli ubytovávat zájemce 
o bydlení nejen v městských bytech, 
ale i  v  komerčním – cenově dostup-
ném – bydlení. Po vzoru ze zahraničí 
se budeme snažit motivovat soukro-
mé vlastníky bytů k pronájmu tím, že 
jim bude garantováno splácení nájmu 
nebo úhrada škod na majetku z  ga-
rančního fondu, který bude v  pro-
jektu vytvořen. V případě jakýchkoli 
problémů s  nájemci se budou moci 
vlastníci bytu rovněž obrátit na so-
ciálního pracovníka, který se bude 
snažit situaci vyřešit.

Novinkou bude také spoluprá-
ce s  peer pracovníkem – člověkem, 
který má zkušenost s bytovou nouzí 
a  následným ubytováním s  podpo-
rou sociálního pracovníka a  bude 
moci své zkušenosti předat dál a po-
moci nájemcům zvládat běžné i  ne-
nadálé situace spojené s  jejich byd-
lením.

Rádi bychom také vytvořili audio-
vizuální dokument mapující cestu zá-
jemce o  bydlení, kterou musí ujít do-
provázen sociálními pracovníky a peer 
pracovníkem od počátku spolupráce 
přes získání bydlení až po jeho užívání 
a  řešení dalších každodenních výzev, 
kterým bude muset v nové životní si-
tuaci čelit.

Shrnuto v  číslech – předpokládá-
me ubytování dvanácti jednotlivců 
nebo rodin. A  jelikož jde o  Housing 
First, který se zaměřuje na osoby, jež 
by měly za běžných okolností napros-
to minimální šanci získat byt, věří-
me, že se nám podaří pronajmout byt 
lidem, kteří jsou dnes na ulici nebo 
v azylových domech. 

Děláte a  plánujete toho opravdu 
hodně. Jaké jsou vaše cíle v budová-
ní sociálního bydlení? 
V  současné době chceme snížit počet 
lidí bez přístřeší na minimum. Chceme 
nastavit systém, který bude dlouho-
době udržitelný. Věříme, že se tématu 
podpory sociálního bydlení nebo kon-
ceptu Housing First ještě více ujmou 
ústřední orgány státní správy a pomo-
hou nám udržet takový systém, který 
bude skutečně funkční. Tím myslíme 
jak budování nových bytů, tak podpo-
ru sociální práce v obcích.

Vzdálenější vizí, která z  realizace 
dosavadních projektů vyplynula, je 
ukončování bezdomovectví v  Otro-
kovicích. Tím nejbližším cílem, který 
nám k  naplnění této vize může po-
moci, je naučit se s lidmi bez domova 
pracovat v  souladu s  principy Hou-
sing First. 

V  čem se otrokovický projekt s  pří-
stupem Housing First, tedy bydlení 
především, liší od sociálního bydlení?

Pro město Otrokovice se bude jednat 
o  významný posun v  rámci stávají-
cího řešení sociálního bydlení, a  to 
zejména v  důsledném uplatňová-
ní principů Housing First. V  praxi 
to znamená, že budou do podpory 
účastníků projektu zapojeni další 
odborníci, jako je psycholog, psy- 
chiatr, adiktolog. Podpora bude po-
skytována mj. osobám s  psychiat-
rickou diagnózou nebo například 
aktivním uživatelům návykových lá-
tek, a to na zásadách principu „harm 
reduction“, jehož cílem je snížení 
zdravotních rizik z  užívání drog. 
Předpokládáme, že podpora, kterou 
budou sociální pracovníci posky-
tovat klientovi, bude intenzivnější 
a komplexnější, než tomu bylo u so-
ciálního bydlení. Počítáme s tím, že 
značná část sociální práce se bude 
odehrávat přímo v bytě klienta. 

Co byste doporučili ostatním obcím, 
které teprve zavádí systém sociální-
ho bydlení nebo o něm uvažují?
Doporučujeme, aby se obce, které 
vážně uvažují o zavedení systému so-
ciálního bydlení, nechaly inspirovat 
obcemi, ve kterých již nějaký systém 
funguje. Dále aby se nebály využívat 
inovativních nástrojů k  řešení by-
tové nouze svých obyvatel. Rovněž 
doporučujeme rozvíjet sociální prá-
ci na území obce, aby se zlepšovala 
kvalita života obyvatel. A  pokud 
obec vlastní nebo může vybudovat 
byty, aby je využívala pro podporu 
těch nejpotřebnějších. Určitě neudě-
lá chybu, když začne s  cílovou sku-
pinou matek samoživitelek, protože 
tím zároveň podporuje ohrožené 
děti, ale i  v  dalších cílových skupi-
nách jsou lidé, kterým může podpo-
ra sociálního bydlení výrazně zlepšit 
kvalitu života. Obvyklou námitkou 
bývá, že nájemci nebudou platit ná-
jem a  že zničí vybavení bytů. Naše 
zkušenosti s  platební morálkou ná-
jemců v sociálním bydlení a se sou-
žitím v  bytových domech jsou po-
zitivní – bydlení si udrželo celých 
96 %, což je velmi solidní výsledek 
u lidí, kteří by jinak neměli šanci spl-
nit podmínky a  získat pronájem ve 
standardním městském bytě. Záro-
veň je to dobrá vizitka práce našich 
sociálních pracovníků. 
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„I díky sociální práci si 
bydlení udrželo celých 
96 % lidí, což je solidní 
výsledek u těch, kteří 
by jinak neměli šanci 

splnit podmínky a získat 
pronájem ve standardním 

městském bytě.“
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