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Funkce v systému bytové politiky

• 2017 otevření KMB; funguje pod projektovým oddělením

• 2020 stěhování do nové radnice a přechod pod odbor sociálního 
začleňování

• Od počátku pevnější vazba na sociální odbor

• Funguje zároveň jako podpora bytové komise

• Funguje jako rozcestník k různým možnostem řešení bytové nouze:
• Byt (podporované bydlení, tzv. služební byty, DPS)
• Pomoc sociálního odboru (humanitní fond, krizový byt, poradenství)
• Pomoc specializovaných soc. služeb
• Základní poradenství přímo v KMB (včetně právní poradny)



Metodika KMB

• Vymezuje působnost KMB vůči dalším složkám úřadu

• Vymezuje cílovou skupinu KMB

• Obsahuje výčet nástrojů KMB (poradenství, služby, finanční a 
materiální podpora, žádosti o byty, provizorní ubytování)

• Obsahuje doporučení pro vstupní mapování situace klienta a určení 
vhodné skladby nástrojů pomoci



Příklady z praxe

• Pan K. osamělý senior, kterému pronajímatel nehodlá prodloužit 
nájemní smlouvu: pracovnice KMB pomohla s obnovením vztahů s 
částí rodiny a zapojila dceru pana K. do řešení situace, s 
pronajímatelem dojednala odklad vystěhování a dále hledá definitivní 
řešení.

• Matka samoživitelka, finančně nezvládá bydlení a kvůli podnájmu 
nedosáhne na příspěvek na bydlení: KMB pomáhá hledat jiný vhodný 
nájemní byt a zároveň s pronajímatelem vyjednat změnu smlouvy.



Udržitelnost

• KMB se osvědčilo jako důležitá součást systému bytové politiky MČ 
Praha 7 – financování z rozpočtu MČ

• Souběžně rozjezd projektu MHMP zaměřeného na podporu a rozvoj 
kontaktních míst
• personální posílení

• vzdělávání pracovníků

• vytvoření dalších nástrojů, které bude mít KMB k dispozici (sociální nájemní 
agentura, mediace, podpora při zabydlování ad.)

• Provázání s magistrátním systémem soc. bydlení a s dalšími MČ (Praha 3, 
Praha 10)



Děkuji za pozornost

Kontakt na prezentujícího

Matěj Hon

matej.hon@socialnibydleni.org

Kontakt na KMB

Kateřina Zadáková

zadakovak@praha7.cz


