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Základní informace o projektu MPSV

Název projektu:
Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti 
sociálních agend

Zkrácený název: Podpora sociálního bydlení

IČ projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Operační 
program:

OP Zaměstnanost Číslo výzvy: 017

Prioritní osa: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl:
1 – Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb
pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících 
sociální začleňování

Realizace:
2016 – 2022 (od r. 2019 rozšířeno a prodlouženo o podporu projektů 
výzvy č. 108 HF do r. 2022)
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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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Spolupráce s obcemi 2016 – 2020

463 16 36 16 37 534

Více než 

1 489

bytů 
zabydleno pro 

účely 
pilotování 
sociálního 

bydlení

obcí 
pilotovalo 

vlastní 
systém SB

měsíců 
realizace 
projektu

lokálních 
koncepcí 

soc. bydlení

sociálních 
pracovníků

domácností 
bylo 

zabydleno

Podpořených osob
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stav 
k 6/2021
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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



DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS.
Mgr. Jana Řeháková Fučíková

MPSV



Sociální bydlení ve výzkumech projektu MPSV
Barbora Š. Stašková – Projekt MPSV Podpora sociálního bydlení 

Oddělení stárnutí a sociálního začleňování

23. září 2021, Praha
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Klíčové aktivity projektu MPSV Podpora soc. bydlení

Podpůrné 
analýzy 

sociálního 
bydlení

Mezinárodní 
spolupráce a 
přenos dobré 

praxe

Příprava 
metodik

Vzdělání 500 
pracovníků obcí, 

ÚP i NNO

Kontaktní 
centrum

Expertní skupina, zkušenosti 
a vstupy dalších klíčových 

aktérů

Pilotní testování sociálního bydlení a HF
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Realizované výzkumy

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

‹ Analýza FAWOS (př. Vídně)
‹ Struktura obecních bytů s ohledem na sociální využití
‹ Srovnání nákladů na bydlení v azylových domech a v bytech

systému SB
‹ Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy

dětí v ČR
‹ Výzkum sousedských vztahů
‹ Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v 

obcích ČR
‹ Sčítání osob bez domova v ČR (2019)
‹ Populace osob bez domova v České republice – osoby přespávající

venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách
12

Výstupy na: www.socialnibydleni.mpsv.cz

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


Realizované
výzkumy
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Evaluace I:
› Průběžné zprávy hodnotící poskytovanou 

podporu

Evaluace II:
› Výzkumná zpráva A: vyhodnocení výsledků 

dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV 
u podpořených klientů v rámci projektu

› Výzkumná zpráva B: Vyhodnocení podpory 
systémového projektu MPSV a formulace 
doporučení pro MPSV

› Výzkumná zpráva C: Vyhodnocení dopadů, 
procesů a limitů místních systémů 
sociálního bydlení

Evaluace III:

› Evaluace výsledků 13 projektů HF (2022)

Výstupy na: www.socialnibydleni.mpsv.cz

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/
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Výzkumy
v běhu

› Výzkumy:

» Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace
ETHOS

» Sociální mix - Kam umístit sociální bydlení? 
Analýza ideálního počtu sociálních bytů v 
obci i v domě: Zahraniční zkušenosti a 
přenositelnost dobré praxe do ČR

› Sekundární analýzy dat:

» Nájemníci sociálních bytů a vytěžení dat z 
evaluací

» Kapacity sociální práce v sociálním bydlení
› Podpora:

» Rapid Re-Housing v Brně – 5 let poté

15



16

Na čem dalším v projektu pracujeme?

› Vzdělávání 500 sociálních pracovníků z celé ČR 
(ÚP ČR, obce, NNO)

› Podpora 13 realizátorů

› Provoz Kontaktního centra

› Webináře

› Jednání expertní skupiny projektu

› Spolupráce s věcným odd. na implementaci 
poznatků z projektů do praxe

› Příprava nového systémového projektu + výzvy na 
soutěžní projekty k SB z OPZ+

› Osvěta: dobrá praxe, FAQ, FB, Zpravodaj SB

Řešení a 
změny

Osvěta a 
podpora
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› Spolupráce s časopisem Nový prostor                
(mj. listopad monočíslo k HF a SB), publikování 
textů v odborných médiích (např. Veřejná správa, 
Moderní obec, Urbanizmus a územní rozvoj…

› Příběhy lidí v SB II. (seriál na FB)

› Dokumenty:

» brožura „Sociální bydlení v ČR“ a distribuce do 
obcí po celé ČR, 

» Sousedské stížnosti – prevence a řešení

» překlady zahraničních dokumentů

› „Jarobydlení“ – aktivity na podporu bydlení soc. 
potřebných cílových skupin, výstava, eventy…

› Závěrečná konference nejen k Housing First

› …

Další plánované výstupy



DĚKUJI ZA POZORNOST

Barbora Š. Stašková, M.A.

Podpora sociálního bydlení
MPSV – Odd. stárnutí a sociálního začleňování
+420 777 435 441

barbora.staskova@mpsv.cz www.socialnibydleni.mpsv.cz
www.facebook.com/socialnibydlenivcr
Zpravodaj: socialni.bydleni@mpsv.cz

mailto:barbora.staskova@mpsv.cz
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/
http://www.facebook.com/socialnibydlenivcr
mailto:socialni.bydleni@mpsv.cz

