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VÝCHOZÍ INFORMACE

 rok 2015 vedení města Plzně zadalo společný úkol Odboru 

bytovému a Odboru sociálních služeb MMP - vytvořit 

Koncepci bydlení

 problematika bydlení se dlouhodobě objevuje u všech 

cílových skupin komunitního plánování města 

 za vzájemné spolupráce vznikla Koncepce sociálního 

a dostupného bydlení statutárního města Plzně 

na roky 2016 - 2020

 projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení 

v Plzni



VZNIKAJÍ ANALÝZY, STUDIE

 Cenová mapa nájemného 

 Analýza prostorové segregace

 Návazná studie na Latentní bezdomovectví

 Vstupní analýza řešení problematiky tzv. „dluhových pastí“ v 
souvislosti s pronájmem bytového fondu s důrazem na 

sociální aspekt dané problematiky v podmínkách 
statutárního města Plzně

Vše  dostupné na https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-
poradime/socialni-bydleni/prubeh-projektu/

https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/socialni-bydleni/prubeh-projektu/


NOVÉ SMĚRNICE A METODIKY

 Sociální práce v oblasti bydlení - METODIKA 

Hodnocení bytové nouze, zjišťování potřebnosti a 
naléhavosti bytové situace – NOVÁ SMĚRNICE

 Prevence ztráty bydlení a zadlužení - NOVÁ SMĚRNICE

 Sociální práce v oblasti zadlužení, v kontextu bydlení 
a včasného podchycení dluhů  - METODIKA

 Spolupráce lokálních aktérů- zapracováno v nové 
koncepci





SPOLUPRÁCE ODBORU BYTOVÉHO 
A ODBORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MMP

Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního 
města Plzně na roky 2019 – 2022

Vyhodnocování žádostí o přednostní získání 
městského bytu – pracovní skupina složena z pracovníků OSS 

MMP a BYT MMP
Prevence ztráty bydlení – práce s dlužníky na nájemném, 

společné případové konference
 Sociální pracovník může navrhnout snížení nájemného 

až o 30 % na dobu jednoho roku



VÝBĚR NÁJEMCŮ DO SOCIÁLNÍCH BYTŮ

 Sociální byt = byt s podporou sociálního pracovníka

 Žádost o byt – Odbor bytový MMP

 Standardizované sociální šetření – Odbor sociálních služeb

 Mapování potřeb a posouzení potřebné podpory – SIS

 Pracovní skupina – dva lidé BYT a dva sociální pracovníci

 Instrukce pro výběr nájemců uvolněných sociálních bytů



UDRŽITELNOST NASTAVENÝCH ZMĚN

 veškeré změny jsou implementovány do směrnic, instrukcí města a 

jsou výsledkem dohody dvou odborů

 sociální byty – bydlení s podporou sociálního pracovníka bude 

pokračovat i déle

 oddělení sociální práce součástí Odboru bytovém MMP 
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