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O čem dnes chceme hovořit

• Představení fungování Sociálního nadačního fondu HMP

• Možnosti podpory Pražanů v rámci Programu podpory bydlení

• Proces příjmu a hodnocení žádostí

• Jak to zatím funguje

• Co jsme se zatím naučili

• Pár tipů do začátku



Naše vize









Představení programu 
a jeho pravidel



Jak vypadá náš Program podpory bydlení?

• 1. ZÍSKAT DOMOV
• 1.1 Bydlet v bytě
• 1.2 Bydlet v bezpečí
• 1.3 Zabydlet se

• 2. NEZTRATIT DOMOV



Kdo může o příspěvek žádat
Program je určen obyvatelům Prahy, kteří jsou ohrožení 
ztrátou bydlení nebo mají potíže důstojné bydlení získat a 
•mají v Praze trvalé bydliště nebo skutečný pobyt
•příjem domácnosti po odečtení exekučních nebo 
insolvenčních srážek, splátek dluhů, příspěvku na péči, 
dávek pro osoby se zdravotním postižením a aktuálních 
nákladů na bydlení nepřesahují 3,4 násobek životního 
minima domácnosti.



1. ZÍSKAT DOMOV
1.1 Bydlet v bytě
Přispíváme na prvotní náklady spojené s pronájmem nebo 
podnájmem bytu:

1. úhrada jistoty (kauce) v max. výši 30 000 Kč
2. první platba nájemného či podnájemného a záloh za služby a 

energie max. do 20 000 Kč
3. úhrada provize realitní kanceláři za zprostředkování bydlení 

(uzavření nájemní či podnájemní smlouvy) v max. výši 20 000 Kč

Žádat lze o více typů příspěvků současně, v součtu max. o 40 000 
Kč.
Žádat lze i o předschválení příspěvku v situaci, kdy žadatel ještě 
nemá sjednaný konkrétní pronájem bytu.



Podmínky podání žádosti
• Žadatel má domluvený pronájem konkrétního bytu nebo byt 
teprve hledá.

• Bydliště v Praze min. 2 roky.
• Nutnou podmínkou není spolupráce se sociálním pracovníkem, 
ale je doporučená.

PŘÍLOHY
• POVINNÉ: návrh nájemní smlouvy, případně smlouva s realitní 
kanceláří

• DOPORUČENÉ: vyjádření sociálního pracovníka



Získat domov - Bydlet v bytě
(11.8. – 3.11.2022)

Podaných žádostí 8

Schváleno 7 (4 formou předschválení)

Zamítnuto 0

Žádost pozbyla účelu 1

Probíhá hodnocení 0

Celková výše schválených příspěvků 239 000 Kč

Průměrná výše příspěvku 34 143 Kč



1. ZÍSKAT DOMOV
1.2 Bydlet v bezpečí
Přispíváme na přechodné ubytování (ubytovna, azylový 
dům apod.) a související výdaje až na 2 měsíce, max. 20 
000 Kč. 

Tento příspěvek je určený k řešení krizové situace, kdy 
dojde například k výpovědi z bytu, odchodu z bytu z 
důvodu domácího násilí apod. a situaci nelze hned řešit 
zajištěním standardního bydlení.



Podmínky podání žádosti
• Bydliště v Praze min. 1 rok.
• O příspěvek je třeba žádat s podporou sociálního 
pracovníka, sociálního kurátora, pracovníka kontaktního místa 
pro bydlení nebo poradce pro nájemníky.

PŘÍLOHY
• POVINNÉ: vyjádření sociálního pracovníka, potvrzení o 
poskytnutí ubytování (nebo údaje o poskytnutém ubytování)



Získat domov - Bydlet v bezpečí
(11.8. – 3.11.2022)

Podaných žádostí 2

Schváleno 0

Zamítnuto 1

Probíhá hodnocení 1

Celková výše schválených příspěvků 0

Průměrná výše příspěvku 0



1. ZÍSKAT DOMOV
1.3 Zabydlet se
Přispíváme na náklady spojené s nastěhováním do bytu 
nebo ubytování, v max. výši 15 000 Kč. 

•Stěhování
•Připojení k elektroměru a plynoměru
•Úhrada pojištění odpovědnosti za škody
•Vybavení bytu



Podmínky podání žádosti
• Bydliště v Praze min. 2 roky.
• Při žádosti o vybavení bytu by měl žadatel nejprve zkusit získat nábytek 

v nábytkové bance. 

• Nutnou podmínkou není spolupráce se sociálním pracovníkem, ale je 
doporučená.

PŘÍLOHY
• POVINNÉ: nájemní nebo obdobná smlouva, návrh pojistné smlouvy 
(pokud je žádáno o příspěvek na pojištění)

• DOPORUČENÉ: vyjádření sociálního pracovníka



Získat domov - Zabydlet se
(11.8. – 3.11.2022)

Podaných žádostí 3

Schváleno 2

Zamítnuto 0

Probíhá hodnocení 1

Celková výše schválených příspěvků 28 498 Kč

Průměrná výše příspěvku 14 249 Kč



2. NEZTRATIT DOMOV
• Přispíváme na úhradu nájemného nebo podnájemného, záloh za 
služby a energie, nedoplatků z vyúčtování nebo úhradu škody, za 
kterou žadatel odpovídá, a to za účelem dorovnání vzniklých 
nedoplatků nebo dluhů.

• Žádat může nájemce nebo podnájemce bytu v těchto situacích: 

1. Byla podána žádost o sociální dávky, které zatím nebyly vyplaceny 
a hrozí ztráta bydlení.

2. Nastala nenadálá, krizová situace (nemoc, hospitalizace, úmrtí v 
rodině, ztráta zaměstnání apod.)

3. Nebyla včas prodloužena nájemní smlouva a nelze čerpat dávky.
4. Byla způsobena škoda, za kterou žadatel odpovídá (poškození 

bytu, nutná dezinsekce apod.)
Maximální celková výše příspěvku je stanovena jako tři měsíční 
nájmy a platby za služby a energie, nejvýše však 50 000 Kč.



Podmínky podání žádosti
• Žadatel bydlí v bytě na základě nájemní nebo podnájemní 
smlouvy.

• Bydliště v Praze min. 1 rok. 
• Žádat lze v situaci, kdy již vznikly dluhy, anebo jejich vznik hrozí. 
• O příspěvek je třeba žádat s podporou sociálního 
pracovníka, sociálního kurátora, případně pracovníka 
kontaktního místa pro bydlení nebo poradce pro nájemníky.

PŘÍLOHY
• POVINNÉ: nájemní smlouva, vyjádření sociálního pracovníka, 
potvrzení o výši dlužné částky nebo rozsahu škody



Neztratit domov
(11.8. – 3.11.2022)

Podaných žádostí 52

Odmítnuto 4

Schváleno 31

Schváleno v nižší než požadované výši 3

Zamítnuto 6

Probíhá hodnocení 11

Celková výše schválených příspěvků 857 527 Kč

Průměrná výše příspěvku 27 662 Kč



Neztratit domov

Typ bydlení Uvedlo žadatelů

Magistrátní byt nebo byt městské části 19

Byt v soukromém vlastnictví nebo podnájem bytu 12

Účel příspěvku

Úhrada dluhu 24

Úhrada nedoplatku z vyúčtování 4

Předcházení vzniku dluhu 9

Proč vznikl nebo hrozí dluh

Požádal/a o dávky, ale nejsou zatím vypláceny nebo jsou 
vypláceny opožděně

25

Výpadek příjmů z důvodů nenadále situace 13





Kolik žádostí jsme zatím přijali a kolik jsme 
rozdělili prostředků?

 (11.8. – 3.11.2022)

Podaných žádostí 65

Odmítnuto (neoprávněný žadatel) 4

Schváleno 40

Zamítnuto 7

Žádost pozbyla účelu 1

Probíhá hodnocení 13

Celková výše příspěvků 1 125 025 Kč

Průměrná výše příspěvku 28 126 Kč



Podané žádosti dle podprogramů



Čerpání příspěvků dle podprogramů



Vaše otázky?

Vaše 
otázky?





Proces administrace 
žádosti







Kritéria pro hodnocení 
žádostí



4 kritéria hodnocení
RELEVANCE - Relevance požadované intervence a s ní spojené finanční podpory pro 
řešení situace žadatele 

NEMOŽNOST JINÉ PODPORY - Nemožnost využití či získání prostředků pro řešení 
situace žadatele prostřednictvím jiných zdrojů podpory, a to buď z důvodu 
neexistence takových zdrojů nebo jejich nedostupnosti s ohledem na situaci 
žadatele

SNAHA ŘEŠIT SITUACI - Snaha žadatele o řešení situace nebo naplnění potřeby 
prostřednictvím jiných způsobů podpory 

UDRŽITELNOST - Kvalita a reálnost plánu udržitelnosti bydlení, prevence opakování 
stávající situace žadatele nebo jejího řešení v budoucnu



Jak je možné zažádat 
o příspěvek?









Vaše otázky?

Vaše 
otázky?



Nad čím nyní přemýšlíme?

• Jak vyvážit co nejnižší náklady na správu programu / osobní přístup k 
žadatelům / online možnost podání žádosti?



Nad čím nyní přemýšlíme?

• Jak udržitelný je průběžný příjem a 
schvalování žádostí s ohledem na 
personální kapacity a související 
náklady?



Co máme do budoucna v plánu?

• Systematičtější práce s daty

• Uvažujeme o rozšíření finančních nástrojů o bezúročné půjčky

• Sledování dopadu jednotlivých nadačních příspěvků
• Spolupráce na vybraných tématech s dalšími nadacemi



Co je důležité do začátku?

• Získání podpory obce

• Získání podpory politické reprezentace napříč politickým spektrem

• Vytvoření sítě podpůrných organizací a míst v systému

• Určení „rytmu“ krizového fondu (průběžný příjem žádostí, pravidelné 
uzávěrky příjmu žádostí)

• Určení případných priorit fondu (na co chceme přispívat a s jakou 
alokací prostředků)

• Kvalitní právní podpora při vzniku základních dokumentů fondu



Několik bodů k vypíchnutí

• Nadační fond je ORGANIZACE, nejen balík peněz na účtu ☺
• Obsazení správní a dozorčí rady je strategický krok

• Evaluace je důležitý partner pro nastavení, pilotní provoz i rozvoj 
fondu



Nebojte se začít i s málem!

• Jak určit výši prvního vkladu? 

Získejte data o potenciální velikosti skupiny vašich žadatelů a jejich 
potřebách (i jejich vývoji v minulosti)

• S jakými personálními náklady je třeba počítat?

Dopřejte fondu koordinátora, který bude mít dostatek času na 
komunikaci s žadateli, koordinace procesu příjmu, hodnocení i výplaty 
příspěvků



Budete potřebovat pomoc v začátku?

Rádi vám v roce 2023 pomůžeme či poradíme s počátečním 
nastavením (procesy, vzory smluv, dohody, šablony tabulek, formulářů 
apod.)

Můžeme sdílet naše lessons learnt (jsme ale učni v zácviku) ☺



Vaše otázky?

Vaše 
otázky?



Kde najdete potřebné informace

- Vzory žádostí

- Pravidla Programu podpory bydlení

Web

www.socialninadacnifond.praha.eu

http://www.socialninadacnifond.praha.eu/


Kontakty na nás



Vaše otázky?

Děkujeme


