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Bydlení s doprovodným sociálním programem
stav bytového fondu ke dni 31. 10. 2022

Šumbarák, 
pobočný spolek 

spolku PORTAVITA

Havířov
270 bytů

Orlovák, 
pobočný spolek 

spolku PORTAVITA
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144 bytů

Zázemí, 
pobočný spolek 

spolku PORTAVITA

Ostrava
169 bytů

Stabilita, 
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spolku PORTAVITA

MSK
112 bytů

Nové město, 
pobočný spolek 

spolku PORTAVITA

Karviná
273 bytů



Bydlení s doprovodným sociálním programem
stav bytového fondu ke dni 31. 10. 2022

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Celkový počet 
bytů 

- všechny spolky 
Portavita

0 10 180 380 644 671 642 580 540 763 968



Bydlení s doprovodným sociálním programem

Podnájemní bydlení + sociální podpora PORTAVITA :

• podnájemní bydlení – bydlení s doprovodným sociálním programem

(Šumbarák, Orlovák, Zázemí, Nové Město),

• podnájemní bydlení Stabilita  - klienti s exekucemi.

Přímý nájem HEIMSTADEN + sociální podpora PORTAVITA:

• S námi domů,

• Krizové bydlení Heimstaden,

• HOUSING FIRST.

Přímý nájem + sociální podpora PORTAVITA 

• sociální byty Spolku PORTAVITA v Havířově – Prostřední Suchá

(16 bytových jednotek)



Sociální služba „Cesta k domovu“

• Pobočný spolek Šumbarák, Orlovák a Karviná: poskytování sociální podpory při 
zabydlení a bydlení klientů pod těmito pobočnými spolky.

• Sociální bydlení PORTAVITA v Prostřední Suché: poskytování sociální podpory při 
zabydlení  a bydlení klientů v 16ti bytech ve vlastnictví Spolku PORTAVITA v Havířově 
– prostřední Suchá.

• S námi domů, projekt Heimstaden: (děti z DD) – poskytování sociální podpory 
mladým dospělým po ukončení ústavní výchovy či pěstounské péče.

• Krizové byty Heimstaden (Havířov, Karviná, Orlová) – 3 plně vybavené byty pro 
krátkodobý pobyt obětí domácího násilí, ztráta bytu kvůli živelným pohromám apod.

• HOUSING FIRST I a II, HOUSING LED (projekty MPSV  - výzva 108 a 007):
poskytování intenzivní sociální podpory při zabydlení a bydlení samoživitelů (rodin)
s dětmi s kumulovanými problémy.



Další činnosti Spolku PORTAVITA
Potravinová pomoc
• Zapojení do Potravinové banky Ostrava – účast na celonárodních sbírkách potravin, výdej potravinové 

pomoci potřebným.
Nábytníková banka
• Jedna z forem pomocí organizace při zabydlování nízkopříjmových domácností.
Rozvoj komunitních aktivit
• komunitní práce v Havířově - Šumbarku a v Orlové (společensko - kulturní akce jako: Šumbarácký

Mikuláš, Tvořivý Šumbarkfest, přednášky a zájezdy pro seniory Havířov apod. )
Vydávání časopisu Šumbarák
Veřejná služba
• určeno pro své podnájemníky (ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., § 18a o pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů a na základě smluvního vztahu s Úřadem práce).
• Lokality a kapacita: Ostrava 10 osob, Havířov 15 osob, Orlová 10 osob.
Vykonávají zejména úklidy společných prostor a okolí bytových domů.
Sociální podnikání
• V roce 2022 založen Sociální podnik PORTAVITA s.r.o. 
• Cílem je nabídnout stávajícím klientům pracovní příležitost (osvojení pracovních návyků, chráněné 

pracovní místa, prodej služeb, pracovní rekvalifikace, spolupráce s místní SŠ- učňovské obory – praxe 
studentů, zedníci, elektrikáři, truhláři apod.)



PORTAVITA – HOUSING FIRST I a II

HOUSING FIRST I
• Realizace projektu: leden 2020 -

červenec 2022

• Místo působení projektu: Karviná
a Havířov

• Počet podpořených domácností: 20

• Cílová skupina: samoživitelky(lé), 
popř. rodič(e) s dětmi

• Zajištění bytového fondu: 16 bytů 
od společnosti HEIMSTADEN, 4 byty 
Spolku PORTAVITA

HOUSING FIRST II
• Realizace projektu: říjen 2022 -

září 2025

• Místo působení projektu: Karviná,
Havířov a Orlová

• Počet podpořených domácností: 14

• Cílová skupina: samoživitelky(lé), 
popř. rodič(e) s dětmi

• Zajištění bytového fondu: 14 bytů 
od společnosti HEIMSTADEN



Projekt PORTAVITA - Housing First
Jaký je cíl projektu a komu je určen?

• Cílovou skupinou jsou samoživitelé (rodiče) s dětmi ohrožení sociálním vyloučením, 

kteří dlouhodobě propadají sociálním systémem a nemají možnost nalezení jiného 

bydlení z důvodu dluhů, opakovaného porušování pravidel bydlení apod.

• Úkolem je poskytnout této cílové skupině skutečný trvalý domov (nikoliv jen dočasné 

bydlení) a zároveň jim po celou dobu nabízet sociální podporu Spolku PORTAVITA při 

řešení různých obtížných situací, ve kterých si neví rady. 



Proč zrovna projekt HOUSING FIRST?
V čem je jiný?

• při výběru domácností nejde o „zásluhovost“, ale
o míru potřebnosti,

• menší počet klientů na jednoho pracovníka,

• vyšší intenzita nabízené sociální podpory,

• naplňování principů HF (nikoliv jen standardů kvality 
sociálních služeb),

• odlišný přístup pracovníka ke klientovi (k podpořené 
osobě) než je v sociální práci obvyklé,

• úzká spolupráce s experty.



Specifika cílové skupiny: Samoživitelé (rodiče) s dětmi

• rodiny s kumulovanými, déle trvajícími problémy (domácí násilí, vysoká 
zadluženost, nízké příjmy z důvodu dlouhodobého pobírání 
rodičovského příspěvku a sociálních dávek),

• přenášení špatného životního scénáře z generace na generaci (bydlení 
v azylových zařízeních, nepodnětné a nemotivující prostředí pro děti, 
nízká sebedůvěra, chybějící pozitivní vzorce chování),

• odlišnost priorit (bydlení především vs. přijetí, láska),

• nezkušenost se sousedským soužitím,

• neorientace v systému sociálních dávek, IT negramotnost,

• závislost na sociální službách.



Jaký byl projekt HOUSING FIRST I

1. Intenzivní  ve vztahu ke klientovi (časté kontakty, řešení kumulovaných
a dlouhotrvajících problémů různého druhu, stálá motivace klientů k úhradě 
nájemného a služeb apod.).

2. Intenzivní v profesním rozvoji každého pracovníka (týmová práce s potřebou 
vzdělávání nejen v přístupech HF, supervize a intervize, práce se sebereflexí). 

3. Kreativní (klíčový pracovník jako odborník, ale i důvěrník, učitel, stěhovák, 
pomocník v domácnosti, zachránce zvířat atd.).

4. Zážitkový (prezentace a propagace projektu HF, Bleší trh, Beauty day, 
předávání vánoční dárků, komunitní aktivity s klienty).

5. Emotivní (příchody a odchody – zabydlení klientů x odchod klientů
z projektu, narození dětí x úmrtí klientů + práce s pozůstalými).

6. Jiný (změna pohledu a přístupů v sociální práci, přijetí principů HF).



Jakou další podporu jsme poskytovali nad rámec bagatelní 
podpory (tzn. mimo podporu bydlení) 

• V 1 případě řešena otázka závislosti na drogách (adiktologická pomoc, princip Harm

reduction).

• Opakované doprovody k lékařům (praktik, specialisté, dětský lékař, zubař).

• Řešení otázek zdravotních rizik (odvšivení domácnosti, problematika štěnic, svrab

v rodině, COVID - 19).

• Intenzivní a dlouhodobá podpora 1 domácnosti v otázce onkologického onemocnění

podpořené osoby (celkem 74 hodin).

• Poskytování krizové intervence a podpory pozůstalým ve 2 domácnostech (celkem

41 hodin).

• Řešení sousedských vztahů (nalezení nového domova pro psa).

• Velký počet hodin poskytované podpory ze strany expertů (psychoterapeut, dětský

a rodinný psycholog, speciální pedagog, právnická podpora apod.).



Co se konkrétně podařilo

• Z 94 žadatelů bylo celkem 24 domácnostem dána šance na nový začátek.

• Z 24 domácností byly pouze 2 domácnosti ukončeny ze strany realizátora projektu 
(PORTAVITY).

• 2 podpořené osoby se odstěhovaly za svými novými partnery a ukončily působení
v projektu na vlastní žádost.

• Celkem 19 domácností si udrželo své nájemní bydlení i po ukončení projektu HF. 

• 7 podpořených osob (6 matek, 1 otec) nastoupilo do pracovního procesu (PS, DPČ, 
DPP).

• 7 podpořených osob téměř 2 roky pravidelně navštěvovalo terapie, asi polovina 
klientů dlouhodobě spolupracovala s dalšími experty HF.

• Vztah a intenzita kontaktu klienta a pracovníka jako alfa omega pro nastavování 
změny……už jen proto tady pro ně budeme i nadále (Housig LED).



Děkujeme za pozornost.

Mgr. David Starzyczný, Mgr. Daniela Brůnová


