
Program Housing First 

 



Základní informace o programu 

• Housing First 

• Realizován pouze městem 

• Realizace od 1.4.2017 

• 65 klientů – 15 mladých dospělých, 

50 dospělých 

• Kvóty – light, classic, muži, ženy 

 

 



Možnosti výběru žadatelů 

• Na začátku zmapovat stav bezdomovectví ve městě – 
Registry week. 

• V Brně vzhledem k počtu lidí bez domova nereálné 

• Sběr žádostí a výběr podle kritérií má ale nedostatky 

• Podat žádost o zařazení do Housing First 

•  - Nemusí se podařit podat žádost všem ohroženým lidem. 

• - Zájem projeví i lidé mimo cílovou skupinu. 

• Losování z žadatelů 

• - Neumožní výběr podle míry ohrožení. 

• Výběr na základě kritérií 

• - Nelze zcela objektivně vyhodnotit. 

• - Velký pocit zodpovědnosti na těch, kteří rozhodují. 



Housing First 

Inovativní metoda ukončování bezdomovectví 

Kromě poskytnutí bytu jako odrazového 
můstku pro další práci si metoda zakládá na 

vysoce individualizované flexibilní a komplexní 
podpoře. 

• Kreativní myšlení 

• Hledání nových způsobů řešení 

• Flexibilita podpory 

• Motivační rozhovory 

• Pracovat s klientem na tom, co on sám 
chce řešit 

• Přijetí klienta se všemi jeho stránkami 



Princip č. 1 Okamžitý přístup k bydlení 

https://www.youtube.com/watch?v=uc8gTMV5Ido


Byty v programu 

V zahraničí mají klienti možnost vybrat si 

byt i lokalitu. V případě vystěhování z 

prvního bytu, dostanou náhradní byt. 

V Brně toto není možné kvůli omezené 

kapacitě bytů a podmínkám pronájmu. 

• Možnost výběru bytu a lokality zvyšuje 

šanci, že si klient byt udrží. 

• Nabídka náhradního bytu umožňuje 

klientovi poučit se z chyb. 

• Pozor na vlastní předsudky o tom, zda a 

kde klient zvládne bydlet – nemůžeme to 

nikdy vědět dopředu! 



Před nastěhováním do bytu 

Může to být dlouhé období, během kterého 

navazujeme s klientem vztah. 

Klient může ztrácet naději, že byt dostane. 

Vhodný čas k vyřizování dokladů. 

 

V bytě by měla být zapojená elektřina a téct 

teplá voda už v den nastěhování. 

Na začátek se hodí vybavit byt pár 

základními věcmi (matrace, nádobí, štětka na 

WC, ručník, mýdlo) – vždy podle potřeb a 

situace klienta. 

Hledáme možnosti, kde sehnat nábytek. 

Vhodné období pro přípravu metodických 

materiálů, síťování, atd. 



Nastěhování do bytu s klienty slavíme, jde o silný pozitivní 

moment v jejich životě 

file:///E:/FOTO a VIDEO/Jitka.mp4
file:///E:/FOTO a VIDEO/Míňo_video.MOV


Princip č. 2 Klientova volba a sebeurčení 

https://www.youtube.com/watch?v=_ScIIs2jGwg


Po nastěhování 

Podporujeme klienty při vybavování bytu – 

ověřujeme si, co si zvládnou opatřit,  co ne. 

Kontrolujeme technické závady v bytě. 

Podporujeme dekorování bytu, zapojení 

spotřebičů a čehokoliv dalšího, co klient 

potřebuje. 

Ptáme se na věci, které by klienti v bytě 

chtěli mít nebo jsou pro ně důležité nebo 

příjemné (závěsy, silné osvětlení, rádio, …) a 

podporujeme je v jejich opatření nebo s tím 

pomůžeme. 



Princip č. 3 Zaměření na zotavení se 

https://www.youtube.com/watch?v=BH-Qe5XBPys


Poskytování podpory 

Na klienty nespěcháme – hlídáme si vlastní 

očekávání. 

Hledáme kreativní a nová řešení – ta obvyklá 

na naše klienty očividně nefungují. 

Podle možností se přizpůsobujeme klientovi. 

Hranice jsou nastaveny jinak, než u 

klasických sociálních služeb. 

Dvě nejčastěji používané formy fungování 

týmu Housing First: 

• ACT (Assertive Community Treatment - 

multidisciplinární tým) 

• ICM (Intensive Case Mmanagement) 



Princip č. 4 Individualizovaná a na člověka 

zaměřená podpora 

https://www.youtube.com/watch?v=i49JcbJn4rY
https://www.youtube.com/watch?v=i49JcbJn4rY


Flexibilita podpory 

Klienti mají různé denní návyky a různé 

špatné zkušenosti. Pokud je to možné, 

necháváme je, aby si sami určili čas a místa 

schůzek nebo návštěv. 

Když klient nepřijde, neznamená to, že to 

udělal schválně. Jen je možná pro nás těžší 

jeho důvodům porozumět. 

I úkoly, které na nás můžou působit snadně, 

mohou být pro klienta obtížné. 

Na druhou stranu pozor na to, abychom 

klienty nezneschopňovali. 

Na některé věci potřebují klienti víc času, 

než od nich my očekáváme. Používáme 

metodu motivačních rozhovorů 



Princip č. 5 Integrace do komunity a 

společnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=RfvGijj4EbM
https://www.youtube.com/watch?v=RfvGijj4EbM


Vytváření sítě 

Už od začátku programu vytváříme pro sebe 

i klienty podpůrnou síť 

• Odborníky na problematiku užívání 

drog, alkoholu, duševní zdraví 

 

• Úřady, které poskytují sociální dávky 

• Úřady, se kterými řešíme bydlení klientů 

• Sbíráme kontakty na lékaře, právníky 

• Informujeme ostatní služby pro lidi bez 

domova, aby zbytečně nedocházelo k 

nedorozuměním 



It‘s not a problem, it‘s a challenge! 


