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INSTRUKCE KE SPOLUPRÁCI NA EVALUACI 

⚫ Aktualizované instrukce rozeslány depeší v únoru 

2020 – věnujte jim prosím pozornost

 seznamte s nimi všechny relevantní členy realizačního týmu

 odkaz ke stažení instrukcí:

https://www.esfcr.cz/evaluace/-/dokument/13105797

⚫ Obsahují všechny zásadní informace k evaluaci

 odkaz na tabulku s harmonogramem nastěhování 

domácností

 odkazy na dotazníkové formuláře

 e-mail pro případy nejasností / otázek

 termíny vyplňování
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VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ – HLAVNÍ OBLASTI 

SPOLUPRÁCE

1/ Formulář pro příjemce k zachycení základních 

parametrů nastavení podpory

o zaznamenání základních parametrů podpory v jednotlivých 

projektech

2/ Harmonogram nastěhování domácností a dotazování

3/ Standardizované dotazníky s podpořenými 

domácnostmi

o zmapování přínosů podpory sociálního bydlení v rámci konceptu 

Housing First  pro cílové skupiny

4/ Spolupráce s externími evaluátory
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1/ FORMULÁŘ PRO PŘÍJEMCE

⚫ Termín vyplnění: do 3 měsíců od schválení právního 

aktu k projektu

⚫ Forma vyplnění: on-line formulář 

⚫ Informace ve formuláři se týkají například počtu 

sociálních bytů poskytnutých v projektu, způsobu výběru 

podpořených domácností nebo nastavení parametrů 

nájemní smlouvy k sociálnímu bydlení
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2/ HARMONOGRAM NASTĚHOVÁNÍ 

DOMÁCNOSTÍ A DOTAZOVÁNÍ

⚫ Tabulka dostupná na odkazu https://bit.ly/2KH2i5B

⚫ Potřebné vyplňovat průběžně – poprvé vyplnit ve 

chvíli, kdy je naplánováno datum nastěhování 

domácnosti, poté upřesnit a uvést reálné datum 

nastěhování

⚫ Slouží k přehledu o zabydlování domácností

⚫ Zobrazí harmonogram vyplňování dotazníků s 

domácnosti

⚫ Domácnostem je potřeba přidělit anonymní 

identifikační kód
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2/ HARMONOGRAM NASTĚHOVÁNÍ 

DOMÁCNOSTÍ A DOTAZOVÁNÍ

A) PŘIDĚLENÍ IDENTIFIKAČNÍHO KÓDU DOMÁCNOSTI

⚫ Je nutné, aby příjemce vedl interní tabulku (pouze v 

rámci projektu) pro přidělování identifikačních kódů 

dotazovaným domácnostem

⚫ Identifikační kód slouží k anonymizaci respondenta a 

ke spárování dotazníků

⚫ Identifikační kód se skládá z 5 znaků: 

- 3 znaky pro identifikaci projektu (najdete v on-line 

tabulce s časovým harmonogramem)

- 2 znaky přidělené konkrétní domácnosti (přiděluje 

příjemce náhodným způsobem domácnostem)
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2/ HARMONOGRAM NASTĚHOVÁNÍ 

DOMÁCNOSTÍ A DOTAZOVÁNÍ

A) PŘIDĚLENÍ IDENTIFIKAČNÍHO KÓDU DOMÁCNOSTI

⚫ První část ID domácnosti – kód projektu

 Tabulka s časovým harmonogramem nastěhování domácností a 

dotazování dostupná na odkazu https://bit.ly/2KH2i5B

 LIST - Seznam projektů s kódy
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2/ HARMONOGRAM NASTĚHOVÁNÍ 

DOMÁCNOSTÍ A DOTAZOVÁNÍ
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A) PŘIDĚLENÍ IDENTIFIKAČNÍHO KÓDU DOMÁCNOSTI
Příklad interní tabulky:

• Zapsat, se kterým zástupcem domácnosti byl dotazník vyplněn, resp. za 

které dítě byla vyplněna sekce otázek týkající dítěte

• Návazná dotazování je nutné provádět se stejným respondentem, resp. 

vyplňovat za stejné vybrané dítě.

Domácnost Kód projektu
Kód 

domácnosti

Osoba, se kterou byl 

vyplňován dotazník před 

nastěhováním 

domácnosti

Dítě, za které byl 

vyplňován dotazník před 

nastěhováním 

domácnosti

Jahodová 45 / byt 9

(smlouva na Alenu Novákovou)
MRQ 77 Alena Nováková Josef

Růžová 5 / byt 13

(smlouva na Pavla Jaroše)
MRQ 36 Jana Jarošová Eliška

Růžová 5 / byt 11

(smlouva na Karlu Dvořákovou)
MRQ 22 Karla Dvořáková Václav



2/ HARMONOGRAM NASTĚHOVÁNÍ 

DOMÁCNOSTÍ A DOTAZOVÁNÍ

B) VYPLNĚNÍ TERMÍNŮ NASTĚHOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ DO TABULKY

⚫ Dole v tabulce vyberte list Vašeho projektu
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2/ HARMONOGRAM NASTĚHOVÁNÍ 

DOMÁCNOSTÍ A DOTAZOVÁNÍ

B) VYPLNĚNÍ TERMÍNŮ NASTĚHOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ DO TABULKY

⚫ Vyplňuje se ID domácnosti a datum nastěhování (nejdřív odhad, pak opravit na 

datum reálného nastěhování)

⚫ Vypočtou se data dotazování

⚫ Nutné následně zaznamenávat, zda dotazování proběhlo – pokud ne, z 

možností vybrat důvod nevyplnění
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI

⚫ Dotazování bude realizováno tazateli (sociální pracovníci) a budou 

standardizované (papírový dotazník)

⚫ Dotazování by mělo proběhnout celkem třikrát, v případě 

předčasného vystěhování pak čtyřikrát:

1. před nastěhováním domácnosti (dotazování je nutné provést 

v časovém rozmezí 21 až 7 dní před nastěhováním)

2. po 12 měsících od nastěhování domácnosti (i v případě, že 

domácnost již nevyužívá sociální bydlení) – 3 varianty

3. po 24 měsících od nastěhování domácnosti (i v případě, že 

domácnost již nevyužívá sociální bydlení) – 2 varianty

4. při předčasném ukončení užívání sociálního bytu (co nejdříve 

po zjištění této informace - ideálně ještě před přestěhováním) –

2 varianty
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI

⚫ Výsledky šetření nebudou sloužit jako podklad 

k hodnocení Vašeho projektu, ale k souhrnnému 

vyhodnocení výsledků výzvy na podporu sociálního 

bydlení v rámci konceptu Housing First. 

⚫ Abychom získali co nejpřesnější informace, chceme 

Vás poprosit o vytvoření takového prostředí, které 

respondentům umožní odpovídat zcela otevřeně.
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI

⚫ Forma vyplňování – odpovědi se zaznamenávají přímo 

do papírového formuláře dotazníku (45-60 minut)

⚫ Po uskutečnění dotazování je potřeba odpovědi převést 

do webového formuláře – do 14 dnů od provedení 

dotazování s domácností

⚫ Součástí dotazníku je souhlas respondenta se 

zpracováním osobních údajů – nutné nechat 

podepsat!

⚫ Příjemce bude správcem údajů (GDPR) – archivace 

dotazníků a souhlasu respondenta po dobu projektu 

a 2 roky po ukončení projektu
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI

PŘÍPRAVA PŘED DOTAZOVÁNÍM

⚫ Všichni tazatelé by se měli podrobně seznámit s dotazníkem 

(papírovým formulářem) ještě před dotazováním!

 Papírový formulář obsahuje instrukce k dotazování i k jednotlivým otázkám

⚫ Vyplnit před dotazováním domácnosti „Část pro klíčového 

sociálního pracovníka domácnosti“ – pokud by soc. pracovník 

něco nevěděl – doptat se poté respondenta

⚫ Z interní tabulky zabydlovaných domácností vyplnit ID domácnosti
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI

Navazující dotazování (po 12 a 24 měsících, případně 

při předčasném ukončení)

o je potřeba provést se stejnou osobou, se kterou byl 
vyplněn dotazník před nastěhování do sociálního 
bydlení

o také u dětí je důležité provést dotazování za stejné dítě 
ve všech dotaznících

o doporučujeme proto zapsat do interní tabulky – osobu 
respondenta a jméno dotazovaného dítěte

o Prosíme o vyplnění dotazníků i u těchto domácností, 
které předčasně ukončily užívání sociálního bytu 
nebo neprodloužily nájemní smlouvu, tedy o jejich 
kontaktování v jejich novém bytě.
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI

3 VARIANTY DOTAZNÍKŮ PO 12 MĚS:

⚫ varianta A – pro domácnosti, které POKRAČUJÍ VE VYUŽÍVÁNÍ 

SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

 Dotazník se vyplňuje 12–13 měsíců po nastěhování domácnosti do bytu, až po rozhodnutí 

o prodloužení nájemní smlouvy.

⚫ varianta B – pro domácnosti, které nepokračují / nebudou pokračovat ve 

využívání sociálního bydlení Z DŮVODU NEPRODLOUŽENÍ NÁJEMNÍ 

SMLOUVY

 Dotazník se vyplňuje 12–13 měsíců po nastěhování domácnosti do bytu, až po rozhodnutí 

o neprodloužení nájemní smlouvy.

⚫ varianta C – pro domácnosti, které OPUSTILY SOCIÁLNÍ BYT PŘEDČASNĚ

 Dotazník se vyplňuje 12–13 měsíců po nastěhování domácnosti do bytu, pokud domácnost opustila 

sociální byt před uplynutím 12 měsíců.
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI

2 VARIANTY DOTAZNÍKŮ PO 24 MĚS:

⚫ varianta A – pro domácnosti, které v sociálním bytě 24 měsíců 

od nastěhování stále BYDLÍ

⚫ varianta B – pro domácnosti, které v sociálním bytě 24 měsíců 

od nastěhování již NEBYDLÍ
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI

2 VARIANTY DOTAZNÍKŮ PŘI PŘEDČASNÉM UKONČENÍ 

UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO BYTU

(mimo stanovený termín v nájemní smlouvě)

⚫ varianta A – při předčasném ukončení užívání sociálního bytu do 1 roku 

od nastěhování

⚫ varianta B – při předčasném ukončení užívání sociálního bytu v době od 

1 roku do 2 let od nastěhování

 Tato dotazování by měla proběhnout co nejdříve po zjištění, že domácnost ukončí 

užívání sociálního bytu předčasně, ideálně ještě před přestěhováním.

 Tento dotazník není třeba vyplňovat u domácností, které mění sociální byt za jiný 

bez přerušení bydlení.

 Vyplnit informaci o provedení dotazování do Tabulky s harmonogramem 

nastěhování domácností a dotazování
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI –

SPECIFICKÉ SITUACE

ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ SMLOUVY NEPŘIPADÁ NA 12 MĚSÍCŮ OD NASTĚHOVÁNÍ 

⚫ A) domácnosti je po 6 měsících prodloužena smlouva na dalších 12 měsíců 

(do 18. měsíce od nastěhování)

- v takovém případě s domácností po 12 měsících od nastěhování vyplňte dotazník 

⯈ varianta A – pro domácnosti, které POKRAČUJÍ VE VYUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO 

BYDLENÍ (pokud nedojde mezi 7. – 12. měsícem k předčasnému opuštění bytu)

⚫ B) domácnosti není po 6 měsících prodloužena smlouva 

- v takovém případě s domácností po rozhodnutí o neprodloužení smlouvy vyplňte 

dotazník ⯈ varianta A – při předčasném ukončení užívání sociálního bytu do 1 roku od 

nastěhování

- po 12 měsících od nastěhování s domácností vyplňte dotazník ⯈ varianta C – pro 

domácnosti, které OPUSTILY SOCIÁLNÍ BYT PŘEDČASNĚ
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI –

SPECIFICKÉ SITUACE

DOMÁCNOST V RÁMCI PROJEKTU MĚNÍ BYT

⚫ Pokud domácnost ukončí předčasně užívání sociálního bytu a je pro ni v rámci 

projektu vybrán (nebo se pro ni plánuje vybrat) jiný sociální byt, i přesto 

s domácností vyplňte dotazník při předčasném ukončení užívání sociálního bytu.

⚫ Po 12 měsících po nastěhování do prvního sociálního bytu poskytnutého v projektu 

prosím vyplňte dotazník po 12 měsících od nastěhování domácnosti do bytu -

varianta A – pro domácnosti, které POKRAČUJÍ VE VYUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO 

BYDLENÍ. Tam uvedete, jak dlouho případně trvalo období, kdy domácnost bydlela 

mimo sociální bydlení. 

⚫ V Tabulce s časovým harmonogramem nastěhování domácností a dotazování 

nevytvářejte pro domácnost po přestěhování do jiného sociálního bytu nové ID, ale 

pokračujte ve vyplňování řádku již přiděleného ID.
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI –

SPECIFICKÉ SITUACE

DOMÁCNOST ODMÍTNE NĚKTERÝ Z DOTAZNÍKŮ VYPLNIT

⚫ Nejprve se snažit domácnost vhodným způsobem motivovat k vyplnění dotazníku

⚫ V případě, že domácnost v jakékoli fázi projektu dotazování odmítne - vyplnit 

dotazník pro klíčového sociálního pracovníka domácnosti, který se týká spolupráce 

s podpořenou domácností

⚫ Vyplnit on-line formulář

⚫ V Tabulce s časovým harmonogramem nastěhování domácností a dotazování 

vybrat u příslušného nevyplněného dotazníku důvod nevyplnění „odmítnutí vyplnit“.
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3/ DOTAZNÍKY S DOMÁCNOSTMI –

SPECIFICKÉ SITUACE

ZTRÁTA KONTAKTU S DOMÁCNOSTÍ

⚫ Zaznamenat tuto informaci v Tabulce s časovým harmonogramem 

nastěhování domácností a dotazování - u příslušného nevyplněného dotazníku 

vybrat důvod nevyplnění „ztráta kontaktu“

⚫ V tomto případě nevyplňujte on-line formulář pro klíčového sociálního 

pracovníka
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3/ VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ PŘED NASTĚHOVÁNÍM

Dotazování osob žijících bez přístřeší

⚫ V instrukcích jsou uvedeny informace k dotazování (některé otázky 

nejsou relevantní, a není je nutné dotazovat)

 Velikost bytu či pokoje (vybrat odpověď „Není relevantní“) – není nutné 

dotazovat

 Základní vybavenost bytu 

(tekoucí voda, teplá voda, 

elektřina, ….)

- vyplnit, že respondent

nemá přístup

 Tvrzení o současném bydlení

- vyplnit pouze otázky označené

hvězdičkou
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3/ VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ PŘED NASTĚHOVÁNÍM

Potřeba komplexní podpory

⚫ Otázka pro sociální pracovníky – charakteristiky, na základě kterých 

jste vyhodnotili, že se jedná o domácnost s potřebou komplexní 

podpory

⚫ Prosíme o podrobnější popsání situace (nejen uvedení, že byla 

ukončena nájemní smlouva a hrozí vystěhování)

Ukázka podrobnějšího popisu situace

„Respondentka je matka samoživitelka, která má 5 nezletilých dětí. Děti jí byly z 

důvodu ztráty bydliště odebrány a umístěny na přechodnou dobu do ústavní 

péče. Respondentka neměla nikdy vlastní dlouhodobé bydliště s trvalým 

pobytem, celý život tráví s dětmi ve velkokapacitních ubytovacích zařízeních a 

v azylových zařízeních. Je to její první příležitost k nalezení vlastního domova 

pro sebe a dětí.“
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3/ VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ PŘED NASTĚHOVÁNÍM

Další možné nejasnosti při vyplňování

⚫ Dotazníky jsou anonymní – pozor na vyplnění příjmení 

respondenta v dotazníku (např. v sekci otázek o dětech)

⚫ Hlubší dotazování dětí – výběr dítěte nejblíže věku 

10 let (dítě musí být ve věku 3-18 let, pokud je mladší nebo 

starší, prosím nedotazujte se na něj rodiče)

⚫ Volnočasové aktivity dětí – chápeme jako aktivity mimo 

dobu vyučování, mohou být školní a mimoškolní 

⚫ Školní absence – nerozlišujte omluvené a neomluvené 

absence
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3/ VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ PŘED NASTĚHOVÁNÍM

Citlivé otázky

⚫ Dotazník obsahuje otázky, které mohou být pro respondenta citlivé 

– např. otázky týkající se zdraví, příjmů, výdajů za bydlení, chování 

dítěte aj. 

⚫ Prosíme zkuste motivovat respondenta k odpovědi

⚫ Pokud např. respondent odmítl uvést výši svého měsíčního příjmu, 

zkuste se jej motivovat, aby odpověděl alespoň na otázku – výdaje 

na bydlení

 tyto údaje jsou pro nás opravdu cenné – přestěhováním do sociálního 

bydlení může dojít k úsporám domácnosti

 např. když respondent žije v bydlení, které nesplňuje standardy, a 

zároveň za něj platí vysoké nájemné
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3/ VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ PŘED NASTĚHOVÁNÍM

Závěrečný komentář ve webovém formuláři

⚫ Dobrovolný

⚫ Informace či zpětná vazba k dotazování - např. na jaké 

problémy jste v průběhu dotazování narazili (náročnost / 

nepochopení otázek aj.)

⚫ Informace, které se „nevešly“ do dotazníku – např. 

chybějící možnosti odpovědí, vysvětlení odpovědi 

respondenta, vlastní postřehy z dotazování apod.
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4/ SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI 

EVALUÁTORY

⚫ Během realizace projektů bude probíhat také procesní 

evaluace a kvalitativní šetření s podpořenými 

domácnostmi

⚫ Tato šetření budou provádět externí zpracovatelé, 

prosíme Vás o součinnost
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KONTAKTOVÁNÍ

V případě problémů či nedodržení termínů dotazování se 

prosím nejdříve obraťte na svého projektového manažera 

nebo na e-mail vyzva108_bydleni@mpsv.cz. 
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DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!


