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Oddělení stárnutí a sociálního začleňování

Zpracování 
strategických 
materiálů:

› Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025

› Koncepce dostupného bydlení ČR 2020–2025

› Strategie sociálního začleňování 2014-2020/2021-2030 + související 
Akční plán

› Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví 
do roku 2020

Bezdomovectví Sociální 
začleňování 

Sociální 
bydlení

Politika stárnutí

Od ledna 2020
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Výsledky sčítání osob bez domova v České republice
– VÚPSV 2019

3180 3057

2135 2005 1977

1315
1153 1033 964 915 846 762 732 656

361
194 318 258 231 272

114 105 130 95 47 122 71 118

Celkový počet osob bez domova ze sčítaných kategorií v jednotlivých krajích

Počet dospělých bez domova Počet dětí bez domova



Podmínkou 
funkčního systému
je zapojení všech 
klíčových aktérů: 
státu, krajů, obcí, 
soukromého 
a nestátního 
neziskového sektoru, 
pomáhajících 
profesionálů 
a v neposlední řadě 
klientů

Základní oblasti sociálního
bydlení

BYTY PODPORA FINANCE

Sociální bydlení

bytová 
politika

sociální 
práce 

a sociální 
služby

dávkový 
systém 
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Sociální 
bydlení je 
potřebné, bytů 
by mělo být 
víc.

Syndrom 
NIMBY.

Zdroj: Výzkum sousedských vztahů. INESAN pro MPSV 2019. N=1086
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Vnímání potřebnosti sociálního bydlení

40%

79%

93%

Přímo v naší čtvrti

by mělo být více

sociálních bytů než

nyní.

Sociálních bytů by

mělo být více než

nyní.

Zřizování sociálních

bytů je potřebné.



ANO 
85 %
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Podpora vzniku zákona, který by se zaměřoval 
na oblast sociálního bydlení?

37

48

12
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Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne

Zdroj: Výzkum sousedských vztahů. INESAN pro MPSV 2019. N=1051
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Sociální bydlení bylo 
pilotováno v 16 
různých obcích

od r. 2019 MPSV navíc 
podporuje 13 
projektů Housing First 
z výzvy ESF č. 108 

16

13

Projekt 
MPSV Podpora 
sociálního 
bydlení
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Výstupy projektu – analýzy a výzkumy

› Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy dětí v ČR

› Přehled systémů soc. bydlení ve vybraných evropských zemích a jejich komparace

› Analýza FAWOS (př. Vídně)

› Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti v České republice

› Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení

› Struktura obecních bytů s ohledem na sociální využití

› A Mid-Term Analysis of the Impact of Structural Funds on Public, Cooperative
and Social Housing in 2014–2020

› Srovnání nákladů na bydlení v azylových domech a v bytech systému SB

› Výzkum sousedských vztahů

› Sčítání osob bez přístřeší; v nevyhovujícím bydlení (2019; 2021)

Výstupy na: www.socialnibydleni.mpsv.cz

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/


Výstupy na: www.socialnibydleni.mpsv.cz
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Výstupy projektu - metodiky

› Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace 
– (PřF UK)

› Metodika Sociální bydlení – příprava projektů 
(ČVUT)

MPSV:

› Metodika sociální práce v sociálním bydlením

› Metodika nevyhovujícího bydlení a možnosti 
jeho řešení

› Metodika práce pro zaměstnance Úřadu práce 
ČR související se systémem SB

› Metodika pro spolupráci orgánů veřejné správy 
při realizaci sociálního bydlení

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/


DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Jana Řeháková Fučíková
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