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www.socialnibydleni.mpsv.cz

ÚVODNÍ
SLOVO

členské země, aby pro ukončení 
bytové nouze v dominantní míře 
volily přístup Housing First. Tedy
přístup podporovaný i MPSV, který 
usiluje o co nejrychlejší zabydlení lidí 
v nouzi do standardního bydlení.
A jak v těchto náročných časech 
dodává sám jeho zakladatel, 
americký psychiatr Sam Tsemberis: 
„Svět právě zažívá pandemii 
a Housing First je, jako bychom 
objevili vakcínu proti chronickému 
bezdomovectví. A já se snažím lidem 
říct: použijte vakcínu.“

Tématu Housing First věnujeme 
hned několik článků od shrnutí 
výsledků projektů v rámci Výzvy OPZ 
č. 108, přes dva články představující 
města Brno a Otrokovice, která 
prozradila, co je motivovalo 
k zavedení přístupu Housing First
do jejich obecních programů řešení 
bezdomovectví.  Inspirativní jsou 
i rozhovory se sociálními 
pracovnicemi z města Jihlava 
a z Armády spásy o tom, jak se dělá 
sociální práce podle principů 
přístupu Housing First. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte nám zahájit dvanácté číslo 
Zpravodaje přáním všeho dobrého, 
mnoha sil a zdraví do nového roku 
jak Vám a Vašim blízkým, tak Vašim 
klientům a kolegům. 

Se vstupem do nového roku 2021 
mnozí pociťují rozpaky z toho, co nás 
čeká. Na jedné straně se stále 
potýkáme s nouzovým stavem, který 
vláda vyhlásila z důvodu pandemie 
onemocnění COVID-19, na straně 
druhé vítáme naději, kterou přináší 
vakcíny proti tomuto onemocnění.
A protože dobrých zpráv v minulém 
roce příliš nebylo, rádi bychom
s Vámi sdíleli inspirativní články 
a rozhovory, které by ve Vás mohly 
probudit naději, že tento rok bude
o stupeň lepší než ten předešlý.

Hned zkraje bychom se s Vámi chtěli 
podělit o nadějeplnou zprávu
z Evropského parlamentu, který se 
koncem minulého roku v reakci na 
rostoucí počet lidí bez domova 
usnesl, že chce bezdomovectví
v Evropě ukončit do roku 2030. 
Zajímavostí je, že parlament vyzval 
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Tým podpory Housing First

Michal Ďorď, Martina Lustyková, 

Andrea Chudobová, Josef Hawel



bydlení s důrazem na příklady dobré 
praxe z ČR i zahraničí.

Co se týče dalších zpráv z MPSV,
v tomto vydání Zpravodaje 
představujeme nově vydanou 
metodiku, která poukazuje na 
pozitiva spolupráce orgánů veřejné 
správy při řešení bytové nouze 
občanů.

Jinými slovy, dobrých zpráv 
z minulého roku nakonec není málo 
a množství věcí, které se v minulém 
roce podařilo změnit k lepšímu, 
nebo alespoň uvést do pohybu, 
bylo nepřeberné množství. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
přejeme Vám příjemné a inspirativní 
čtení.

X

>>>

Úvodní slovo
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Další inspiraci přinášíme v článku
o dění v Praze, kde se mj. dozvíte, 
jak vedení města usiluje o rozšíření 
bytového fondu, aby mohlo ve větší 
míře poskytovat dostupné a sociální 
bydlení lidem, kteří ho potřebují. 
Neméně zajímavé jsou články
o Havířově a Karviné, kde se aktuálně 
řeší zavádění krizových bytů. 

Za pozornost také stojí informace
o připravovaném akreditovaném 
vzdělávacím kurzu pro sociální 
pracovníky ÚP ČR, obcí a neziskového 
sektoru. Celý program je navržen 
s ohledem na celoživotní vzdělávání 
a je zaměřen na praktické využití 
znalostí a dovedností, které si 
účastníci kurzu odnesou do své 
vlastní praxe. Můžete se těšit na 
témata, která jsou cílena na sociální 



VZDĚLÁVÁNÍ 
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PROJEKT „PODPORA SOCIÁLNÍHO 
BYDLENÍ“ STARTUJE NOVOU 
VZDĚLÁVACÍ AKCI PRO 
PRACOVNÍKY ÚP ČR, OBCÍ 
A NEZISKOVÉHO SEKTORU

4

Od jara roku 2021 bude v rámci projektu MPSV Podpora 
sociálního bydlení startovat rozsáhlá vzdělávací akce pro 
minimálně 500 pracovníků ÚP ČR, obcí a neziskového sektoru, 
kteří budou pracovat či již pracují s cílovou skupinou lidí 
v bytové nouzi a těmi, kteří jsou touto nepříznivou sociální 
situací přímo ohroženi. 

>>>

Jejich komplexní odborný růst se 
bude zaměřovat na potřebná 
témata:

• Co je to sociální bydlení?

• Sociální bydlení v institucionálním 
a legislativním kontextu 

• Role obcí a dalších klíčových aktérů 
při plánování a poskytování 
sociálního bydlení 

• Aktuální informace o právním 
rámci pro sociální pracovníky 
v oblasti bydlení

• Praxe v dávkové podpoře bydlení 
a její kontextuální propojení 
s dalšími možnostmi podpory 

• Používání metod a procesů 
sociální práce při podpoře klientů

sociálního bydlení včetně základů 
krizové intervence 

• Provázanost sociální práce, 
sociálních služeb a dalších nástrojů 
pomoci klientům sociálního 
bydlení 

• Specifika práce a komunikace 
s cílovými skupinami 

• Nástroje a metody prevence ztráty 
bydlení 

• Příklady dobré praxe v zajištění 
sociálního bydlení, sociální práce 
a sociálních služeb v sociálním 
bydlení v ČR a v zahraničí 

• Doprovodné služby a programy 
pro sociální bydlení 

Autory článku jsou pracovníci společnosti Everesta.

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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Projekt „Podpora sociálního bydlení“ startuje novou vzdělávací akci 
pro pracovníky ÚP ČR, obcí a neziskového sektoru

zkušenými akreditovanými lektory 
s odborným vzděláním, znalostmi 
i praxí v oblasti sociálního bydlení 
a související problematiky. 

Na základě řádného splnění všech
podmínek kurzu (účast na kurzu 
a splnění povinného závěrečného 
testu) získají účastníci osvědčení 
s číslem akreditace.

Účast na vzdělávání je zdarma. 
Kurz je plně hrazen z projektu 
Podpora sociálního bydlení.

V případě zájmu o účast 
na vzdělávacím kurzu se neváhejte 
ozvat organizátorovi na email: 
kristyna.rochova@everesta.cz
Přesné termíny kurzů budou 
oznámeny v průběhu února 2021.

X

Každý účastník absolvuje 
akreditovaný vzdělávací kurz, který 
se skládá z e-learningové části 
a prezenční části (probíhá jednání, 
aby v případě nepříznivé 
epidemiologické situace bylo 
nahrazeno distanční formou) školení, 
které obsahem pokryjí všechna 
zmíněná témata. 
E-learningové školení je časově 
dotováno 20 hodinami a prezenční 
příp. distanční školení je rozloženo 
do čtyř celodenních seminářů po 
šesti hodinách. Celkový rozsah 
vzdělávacího kurzu je tedy 44 hodin. 

Realizace vzdělávacího kurzu pro 
sociální pracovníky je plánována 
v krajských městech v období březen 
až říjen 2021 a bude zohledněna 
epidemiologická situace s COVID-19. 
Všechny semináře budou vedeny

mailto:kristyna.rochova@everesta.cz
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KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BYDLENÍ 
JAKO MODERNÍ NÁSTROJ BYTOVÉ 
POLITIKY
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Město Plzeň otevřelo v květnu letošního roku Kontaktní místo 
pro bydlení (dále jen kontaktní místo), které je jedním 
z hlavních nástrojů bytové politiky. V kontaktním místě jsou 
k dispozici zaměstnanci Odboru bytového MMP ve složení 
pracovníků oddělení nájmu a sociální pracovníci z oddělení 
sociální práce a dostupného sociálního bydlení. Kontaktní místo 
zjednodušuje občanům způsob hledání odpovídajícího bydlení 
a pomáhá jim při řešení bytové nouze a sociálních problémů, 
které souvisejí s bydlením.

>>>

Mgr. Karolína Vodičková, MBA

Vedoucí Oddělení sociální práce a dostupného bydlení
Magistrát města Plzně

Kontaktní místo je určeno pro 
každého, kdo potřebuje pomoc 
či radu při řešení bytové situace. 
Pomáhá například občanům, kteří 
dostali výpověď z nájmu, seniorům, 
kteří se nezorientovali v systému 
státní sociální pomoci, či matkám 
samoživitelkám, které si nemohou 
dovolit platit komerční nájemné. 
Kontaktní místo spolupracuje 
s ostatními provozovateli sociálního 
bydlení v Plzni, poskytovateli 
sociálních služeb apod. Pracovníci 
kontaktního místa kromě jiného 
vykonávají i analytickou činnost 
v oblasti bydlení – analýzy 
potřebnosti bytové politiky města, 
analýzy zájemců o bydlení atd.

Kontaktní místo je pro veřejnost 
otevřeno PO, ST 8:00–17:00 hod. 
Jiné dny na základě domluvy. 
Kontaktní místo má samostatný 
vchod přímo z ulice a je 
bezbariérové. 

V Plzni se ukazuje, že sociální 
pracovníci na bytovém odboru mají 
své místo a vzájemná spolupráce 
vede ke zlepšení bytové politiky 
města a péče o občany města 
v bytové nouzi. Sociální pracovníci se 
zaměřují na zvlášť zranitelné osoby: 
osoby se zdravotním postižením, 
seniory, mladé lidi opouštějící 
dětskou ústavní výchovu apod. 
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Kontaktní místo pro bydlení jako moderní nástroj bytové politiky

>>>

nájemní smlouvy k městskému bytu. 
Všechny volné byty, kromě bytů 
zvláštního určení, jsou zveřejňovány 
na realitním portále 
www.byty.plzen.eu Každý byt je 
nafocen a je možné si ho před 
podáním přihlášky řádně 
prohlédnout. U každého bytu je 
přesný popis, komu je určen: věk, 
počet osob atd. – toto je jedním 
z nástrojů ovlivňování prostorové 
segregace. Pokud se zájemci byt líbí 
a splňuje podmínky pro výběr, může 
se o byt přihlásit. Každá přihláška 
je obodována a zájemce s nejvyšším 
počtem bodů je následně vyzván 
k doložení skutečností, ke kterým se 
zavázal. Úkolem kontaktního místa 
je i plánování a předávání požadavků 
na budoucí výstavbu bytů. K tomu 
účelu slouží registr na dostupné 
bydlení. Díky registru jsou pracovníci 
kontaktního místa schopni 
vyhodnocovat, o jaké byty je největší 
zájem, jaké domácnosti jsou 
v registru a podle toho předávat 
potřeby pro novou výstavbu.

Proč město k tomuto kroku 
přistoupilo?

• Snahou bylo zjednodušit 
a zpřehlednit vstup lidí v bytové 
nouzi do bydlení.

• Cílenější vyhledávání domácností 
v bytové nouzi, které potřebují 
komplexní podporu sociálního 
pracovníka.

• Sociální pracovník jako klíčový 
partner pro řešení bytové nouze.

• Jednotný vstup do městského 
bydlení.

• Zavedení registru žadatelů 
o dostupné bydlení – pomoc 
a podpora lidem s nízkou 
počítačovou gramotností.

• Lepší výměna informací mezi 
jednotlivými aktéry.

• Jedno telefonní číslo, jeden email 
pro dotazy ohledně bydlení.

Níže Vás seznámím s nástroji 
bytové politiky statutárního 
města Plzně. Společně s kontaktním 
místem byl změněn i systém získání

https://byty.plzen.eu/
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Město Plzeň disponuje i svojí 
ubytovnou, kterou mají na starosti 
sociální pracovníci, a slouží 
k ubytovávání osob, které se 
dostanou do bytové nouze 
a není možné situaci řešit jiným 
adekvátnějším způsobem. 
Ubytovna neslouží k ubytování 
rodin. Zaměřujeme se spíše na 
seniory a osoby s duševním 
onemocněním. Ubytovaní mají 
možnost spolupracovat se 
sociálním pracovníkem na řešení 
své životní situace.

Dále město disponuje dvěma 
krizovými byty, které slouží pro

Sociální pracovníci kontaktního 
místa se věnují zejména seniorům 
a osobám se zdravotním postižením. 
U každého zájemce o byt zvláštního 
určení (byty určené seniorům, 
osobám se zdravotním postižením 
ve III. stupni invalidity) provádějí 
standardizované sociální šetření, 
spolupracují s praktickými lékaři, pro 
které zpracovali podrobný formulář 
na vyjádření ke zdravotnímu stavu 
žadatele o byt. Cílem je vyhodnotit 
sociální, zdravotní a bytovou situaci 
žadatele o byt zvláštního určení 
a společně s ním nalézt adekvátní 
řešení jeho situace. Pokud žadatel 
potřebuje komplexní podporu 
sociálního pracovníka, je žadatel 
zařazen do programu sociálního 
bydlení. Bydlení s podporou 
sociálního pracovníka se zaměřuje 
především na osoby s duševním 
onemocněním, osoby s mentálním 
postižením, osoby opouštějící ústavní 
výchovu, domácnosti či osoby 
v dlouhodobé bytové nouzi.

Tým sociálních pracovníků při práci 
s domácnostmi používá moderní 
nástroje sociální práce, zejména 
individuální plánování zaměřené 
na člověka, case management 
či na trauma-informovaný přístup. 
Bytů s komplexní podporou 
sociálního pracovníka je kolem
50, takže na každého sociálního 
pracovníka připadne max.
10 domácností. Sociální pracovník 
je s domácností v sociálním bytě 
v kontaktu i několikrát týdně.

Každá domácnost, každý klient je 
jiný, má jiné zdroje, jiné možnosti, 
každý sociální pracovník je jiný… 
O sociální práci můžeme hovořit jako 
o kreativní činnosti, jejímž úkolem je 
hledání cest. Tuto cestu hledá klient 
společně se sociálním pracovníkem.

>>>

Kontaktní místo pro bydlení jako moderní nástroj bytové politiky
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řešení situací spojených s domácím 
násilím a nečekanými událostmi, 
jakými jsou požáry, živelné pohromy 
apod. 

Posledním, ale velmi důležitým 
nástrojem bytové politiky města, kde 
klíčovou roli hrají sociální pracovníci, 
je vyhodnocování žádostí 
o přednostní uzavření nájemní 
smlouvy. Sociální pracovník u každé 
domácnosti provede sociální šetření, 
které slouží pro vyhodnocení bytové 
nouze za účelem poskytnutí 
intervence v oblasti bydlení 
s podporou a pro potřeby sociální 
práce.

Sociální šetření se zaměřuje na 
následující oblasti: 

1. Současná bytová situace 
2. Historie bydlení 
3. Finanční situace zájemce – příjmy, 

dluhy 
4. Výdaje na současné bydlení 
5. Zdravotní stav 
6. Rodinné vztahy a vazby na přátele 
7. Spolupráce s odborníky – lékaři, 

sociální pracovníci apod. 
8. Péče o sebe a domácnost 

Následně se sejde hodnotící skupina 
složená z vedoucího Odboru 
bytového, dvou sociálních pracovníků 
a dvou pracovníků oddělení nájmu 
a je na základě zjištěných skutečností 
posouzena žádost o přednostní 
řešení žadatele. 

X

Kontaktní místo pro bydlení jako moderní nástroj bytové politiky

K tomu, aby bytová politika města byla úspěšná, je nutná 
efektivní a na vzájemné úctě a respektu založená spolupráce 
sociálních pracovníků a pracovníků bytového odboru či odboru 

majetkového, a to se nám v Plzni daří. Zejména i díky 

kontaktnímu místu, které otevřelo nové dimenze spolupráce 
a vzájemného respektu.
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Kontaktní místo pro bydlení jako moderní nástroj bytové politiky
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OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍM 
WORKSHOPEM „AGE-FRIENDLY 
BYDLENÍ: DOBRÁ PRAXE V PODPOŘE 
SENIORŮM PŘÁTELSKÉHO BYDLENÍ“

12

Dne 11. 11. 2020 se v CAMPu v Praze konal mezinárodní 
workshop „Age-friendly bydlení: Dobrá praxe v podpoře 
seniorům přátelského bydlení“, ovšem vzhledem k pandemii 
COVID-19 se ho diváci účastnili online. Workshop se uskutečnil 
v rámci projektu „Podpora výměny dobré praxe v oblasti 
seniorského bydlení“, který realizuje Institut pro sociální 
politiku a výzkum, z. s. Konferenci moderovala Linda Sokačová. 

>>>

Úvodních slov se ujali organizátoři 
workshopu, Tomáš Lapáček (IPR
hl. m. Prahy) a Petr Wija (Institut pro 
sociální politiku a výzkum, z. s.).

Poté Tomáš Lapáček (IPR
hl. m. Prahy) ve svém příspěvku 
přiblížil bytovou situaci v hl. m. Praze 
s ohledem na seniorskou populaci. 
V roce 2019 měla Praha ve vlastnictví

31 456 bytů, což je 5 % z celkového 
bytového fondu. Z nich bylo pro 
seniory vyčleněno 2 259 bytů (tedy 
7 %). Celkem 95 % seniorských 
domácností platilo tržní nájemné, 
5 % mělo snížené nájemné. Dále 
uvedl, že je u seniorské populace 
charakteristická nižší rezidenční 
mobilita – 46 % seniorských
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Ohlédnutí za mezinárodním workshopem „Age-friendly bydlení: 
dobrá praxe v podpoře seniorům přátelského bydlení“

>>>

týkají bydlení či stárnutí populace. 
Sdílela také zkušenosti z obcí, které 
se tématu sociálního bydlení věnují. 
Mezi dobrou praxí těchto obcí 
zmínila například kontaktní centra 
pro bydlení, důležitost spolupráce 
sociálního a bytového odboru, 
desegregaci a v souvislosti se seniory 
také mezigenerační bydlení v Plzni 
či v Ostravě. Zmínila, že mezi 
osobami bez domova přibývají osoby 
v seniorském věku. Pro seniory 
a zejména seniorky, které mívají nižší 
důchod, je palčivé téma financí, 
neboť jsou jejich výdaje za bydlení 
poměrově vyšší než u lidí 
v produktivním věku. Subjektivně 
vnímá náklady na bydlení jako 
zatěžující 91,5 % seniorů. Na 
problematiku vysokých nákladů na 
bydlení poukazuje i výše vyplacených 
dávek na bydlení – v roce 2019 bylo 
prostřednictvím příspěvku na bydlení 
a doplatku na bydlení poskytnuto 
8 686 mil. Kč. Připomněla také 
důležitost dostupnosti sociálních 
služeb, přičemž zmínila, že mnozí 
senioři ani tak nepotřebují sociální 
práci, která je na sociální bydlení 
navázána, ale spíše pečovatelské 
služby. Dále sdělila, že velká část 
seniorů bydlí v bytech, které jsou pro 
ně s ohledem na měnící se potřeby 
ve vyšším věku nevhodné, 
a že sociální izolace seniorů často 
souvisí s bariérami, které jsou 
v bytech (schody apod.) i ve veřejném 
prostoru. K tomu se pojí i pocit 
bezpečí, který velká část seniorů 
postrádá zejména proto, že bydlí 
sami.

Millie Brown (Centre for Ageing
Better) se věnovala nevhodnosti 
bytů s ohledem na zhoršenou 
mobilitu osob vyššího věku. Spíš než 
nová výstavba je dle jejího názoru 
důležitá modernizace již existujících 
bytů.

domácností bydlelo ve stávajícím 
bytě již před rokem 1991. Zmínil také 
strategické dokumenty města i nově 
vzniklou Pražskou developerskou 
společnost. Budoucnost vidí ve 
sdílení a bezbariérovosti, která je 
v bytech pro seniory většinou 
žádoucí. Ta podle jeho slov začíná být 
dnes již standardem.

Lucie Galčanová Batista 
(Masarykova univerzita) poukázala 
na „křehkost“ lidí v seniorském věku 
a nutnost zohlednění jejich 
autonomie. Upozornila také 
na existenci prostorového ageismu. 
Nerovnost ve společnosti v rámci 
bytového vlastnictví dle jejího názoru 
ovlivnilo také to, zda si někdo 
pořizuje byt nyní, nebo zda si ho 
koupil v době privatizace.

Alice Pittini (Housing Europe) 
představila koncept „celoživotního 
bydlení“ a sdílela dobrou praxi 
z Nizozemska, kde realitní kancelář 
pomáhá seniorům s hledáním 
dostupného bydlení. Osamělost, 
která trápí mnoho seniorů, dle jejího 
názoru může vyřešit co-housing
(formy sdíleného bydlení).

Frans Sengers (University of
Utrecht) se ve svém příspěvku 
o Homes4Life také zmínil 
o Nizozemsku, kde existuje vesnice 
pro osoby s demencí. Zmínil také 
projekt, kde žijí lidé vyššího věku 
na jednom místě a vzájemně si 
pomáhají.

Barbora Špicarová Stašková 
(Ministerstvo práce a sociálních 
věcí) krátce vysvětlila, co je sociální 
bydlení, kdo patří mezi gestory řešení 
problematiky dostupnosti bydlení 
a v jaké fázi je legislativní řešení. Dále 
zmínila koncepční a strategické 
dokumenty a dotační tituly, které se
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a umožnění úprav. Poukázala na to, 
že potřeby seniorů jsou často 
stanovovány stereotypně 
a nemoderně a dochází tak 
ke stigmatizaci prostoru.

Milan Šveřepa (Inclusion Europe) 
vnímá bydlení jako oběť 
neschopnosti sociálního systému, 
neboť dochází k neporozumění 
potřebám, prostředí je nepřístupné 
a důsledkem je samota a izolace. 
Postrádá také v České republice 
relevantní databázi, která by 
mapovala zájem o pečovatelské 
domy. Sdělil, že navzdory všem 
proklamacím ubývá pečovatelských 
služeb. Pro inkluzi považuje za 
důležitou dostupnost služeb, 
dopravy a také vysokorychlostního 
internetu.

Závěrem Petr Wija (Institut pro 
sociální politiku a výzkum, z. s.) 
kromě shrnutí a poděkování dodal, 
že age-friendly bydlení nebude bez 
age-friendly měst.

V případě zájmu naleznete 
bližší informace a jednotlivé 
videopříspěvky ZDE.

Rodd Bond (RBSI) je irským 
architektem, který jako zásadní 
vnímá sluneční světlo a dobrou 
dostupnost při přechodu z/do 
vnitřního a vnějšího prostoru. Podle 
jeho názoru je nyní trendem „dobré 
stárnutí v místě“ spíš než „bydlení 
přátelské seniorům“.

Olga Starostová (Diakonie ČCE) 
promluvila o Komunitních domovech 
seniorů (KODUS), které lze dle jejího 
názoru označit za sociální bydlení. 
V roce 2019 jich bylo v provozu
33 – o dotaci pro tento účel 
od Ministerstva pro místní rozvoj 
žádalo 18 obcí, dvě nestátní 
neziskové organizace
a 13 podnikatelů. Domy jsou určeny 
pro osoby starší 60 let, čímž má být 
zajištěna lepší adaptace na prostředí, 
přičemž to je upravitelné dle potřeb. 
Upozornila, že je potřeba se ptát 
přímo seniorů, co si přejí. Bylo 
zjištěno, že jako důležitý vnímají 
skladovací prostor a také mít 
možnost se i v rámci komunitního 
bydlení nepotkávat (tzn. mít vlastní 
byt). S tím souvisí doporučení paní 
Starostové, aby se při výběru klientů 
bral ohled na schopnost sociálního 
soužití (sousedství). Jako ideální pro 
KODUS považuje využití brownfieldů.

Nadia Kamel (Eurocarers) se ve 
svém příspěvku věnovala pečujícím 
osobám. V EU se v 80 % jedná 
o blízké osoby (rodina, sousedé, 
přátelé). Někteří bydlí na jiném místě, 
někteří bydlí s osobou, o kterou 
pečují. Pečující osoby často patří 
mezi skupinu lidí, která má nízký 
příjem.

Agnieszka Labus (LAB 60+) 
se věnovala bydlení z pohledu 
architektury. Dle jejího názoru 
je potřeba univerzální design 

Ohlédnutí za mezinárodním workshopem „Age-friendly bydlení: 
dobrá praxe v podpoře seniorům přátelského bydlení“

https://socialnipolitika.eu/2020/10/podivejte-se-na-zaznam-workshopu-o-podpore-age-friendly-bydleni/
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V Praze se snažíme o rozšiřování využitelného bytového 
fondu, abychom mohli ve větší míře poskytovat 
dostupné a sociální bydlení. Jako první jsme se zaměřili 
na prázdné byty. Hlavní město Praha totiž v červnu 2019 
mělo zhruba 700 prázdných bytů, z toho
400 neopravených. Městské části měly ve správě 
dohromady 1.700 prázdných bytů. Jinými slovy, téměř 
8 % obecního bytového fondu v Praze bylo prázdných. 
To jsme považovali za nepřijatelné a podnikli jsme 
kroky, aby se počet prázdných bytů snížil.

Na magistrátní úrovni se podařilo 
výrazně zvýšit tempo oprav bytů. 
Zatímco mezi lednem a listopadem 
2019 Magistrát opravil 159 bytů, 
v roce 2020 to za stejné období 
bylo už 385 bytů. Volných bytů 
ale máme pořád ještě 520 – úřadu 
totiž trvá velmi dlouho byty obsadit 
a každý rok se uvolní více než
250 bytů, které je také potřeba 
pronajmout. Směrem

k městským částem jsme 
vytvořili dotační program, aby 
na rekonstrukce bytů mohly čerpat 
peníze od města. Zatím jsme skrze 
něj podpořili rekonstrukci 83 bytů, 
ale věřím, že příští rok jich bude 
výrazně více. Počet prázdných bytů 
ve správě městských částí jsme si 
od června 2019 již nezjišťovali, 
ale vím o tom, že někteří „největší 
hříšníci“ opravují byty ve velkém.

>>>

Mgr. Adam Zábranský

Radní hl. města Prahy za Českou pirátskou stranu
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Praha úspěšně opravuje městské byty. Pokus o nákup objektů 
k bydlení napoprvé nevyšel...

>>>

Dalším krokem, kterým jsme chtěli 
rozšířit bytový fond města, bylo 
vyhlášení soutěže na nákup objektů 
k bydlení. Touto soutěží jsme mířili 
hlavně na nákup ubytovacích kapacit, 
abychom mohli plynule navázat na náš 
projekt humanitárního ubytování 
pro lidi bez domova, který realizujeme 
od března tohoto roku (viz můj 
příspěvek v červnovém čísle Zpravodaje 
sociálního bydlení). Podávat nabídky 
mohli ale i majitelé standardního 
bytového fondu. Cílem soutěže bylo 
nakoupit kapacitu pro bydlení/ 
ubytování až pro 500 osob v několika 
objektech a na nákup jsme byli ochotni 
vynaložit až miliardu korun.

I díky zapojení dlouhodobě 
prázdných bytů jsme byli v tomto 
volebním období schopni 
pronajmout již 200 sociálních bytů 
těm nejvíce ohroženým 
domácnostem: například rodinám 
z ubytoven či azylových domů, lidem 
s duševním onemocněním, lidem 
bez domova nebo třeba rodičům 
samoživitelům. Také jsme pronajali 
již 150 bytů seniorům s velmi nízkými 
příjmy, 50 bytů lidem se zdravotním 
postižením a téměř 200 bytů lidem 
vykonávajícím pro město důležité 
profese, jako jsou třeba učitelé, 
strážníci či hasiči.

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_socilnho_bydlen_2_2020.pdf
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Praha úspěšně opravuje městské byty. Pokus o nákup objektů 
k bydlení napoprvé nevyšel...
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na trhu nenašli. Zatím vymýšlíme, jak 
přesně by tato agentura měla fungovat, 
ale chtěli bychom ji rozjet již v roce 
2021. Snad se tak přidáme k dalším 
evropským městům, která se rozhodla 
pomáhat lidem v nouzi i tímto 
způsobem.

V neposlední řadě se také snažíme 
po dvaceti letech znovu nastartovat 
městskou bytovou výstavbu. V červnu 
tohoto roku jsme proto zřídili novou 
příspěvkovou organizaci – Pražskou 
developerskou společnost. Ta dostala 
do správy 400 tisíc metrů čtverečních 
městských pozemků, aby je připravila 
k bytové výstavbě. Bude ale trvat 
několik let, než se na nich začne stavět.

Lhůta na podání nabídky byla jeden 
měsíc. Soutěž ale bohužel skončila 
neúspěchem. Přišly nám pouze tři 
nabídky, z nichž se nám ani jedna 
nelíbila, ať už kvůli vysoké ceně 
či nevhodnosti objektu k využití 
pro bytové účely. Proto jsme soutěž 
ukončili. Už nyní ale přemýšlíme 
nad tím, jak ji udělat znovu a lépe. 
Doufám, že v roce 2021 se opět 
o nákup pokusíme.

Třetí cestou, kterou se chceme 
vydat, je zřízení městské nájemní 
agentury, která bude schopná 
pomocí systému garancí motivovat 
majitele bytů, aby poskytli bydlení 
lidem, kteří by si ho sami

Opravený byt
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Unikátní akce, která bude spuštěna již v lednu 2021, si dává 
za cíl pomoci těm, kteří se náhle ocitnou v mimořádně závažné 
životní situaci. Patří mezi ně například osoby vystavené 
domácímu násilí, matky či rodiny s dětmi, osoby v situaci 
ohrožující život, popřípadě vystěhované z domovů po 
požárech, výbuších a jiných tragických událostech. Společnost 
Heimstaden, největší poskytovatel nájemního bydlení v Česku, 
postavila program na kombinaci okamžitého bydlení, intenzivní 
práce terénních pracovníků a psychické podpoře.

>>>

Projekt vznikl po mnohaleté 
zkušenosti, kdy se čas od času 
na firmu Heimstaden obraceli jak 
jednotlivci, tak i města s tím, že 
potřebují urychleně bydlení pro 
člověka v kritické životní situaci. 
„Naposledy jsme řešili případ maminky, 
která přišla v důsledku požáru o dvě 
děti. Chtěli jsme pro ni a její přeživší 
dceru zajistit bezpečné náhradní 
bydlení a museli jsme jednat velmi 
rychle. V takových případech nestačí jen 
předat byt. Musíte se doslova postarat 
o základní věci, poskytnout maximální 
podporu. Toto chceme do nového 
projektu aplikovat,“ říká Jan Rafaj, 
generální ředitel Heimstaden. 

Dva byty se budou nacházet 
v Havířově a v Karviné a budou 
připraveny k okamžitému 
nastěhování. Heimstaden je 
také zcela vybaví. Délka pobytu 

v programu bude běžně na půl roku. 
Heimstaden bude v projektu 
spolupracovat s dlouholetým 
a osvědčeným partnerem, 
společností PORTAVITA. „Budeme 
pomáhat se všemi souvisejícími věcmi 
jako je přestěhování, vyřízení 
nejnutnějších úkonů na úřadech nebo 
zajištění odborné pomoci,“ říká David 
Starzyczný, ředitel společnosti 
PORTAVITA.

Samotná města byla již 
o plánovaném záměru vzniku 
krizových bytů vyrozuměna a jejich 
zástupci ho velmi vítají. V případě 
vysoké vytíženosti je společnost 
Heimstaden připravena okamžitě 
začít jednat o zřízeních dalších bytů. 
Zároveň také předpokládá, že 
největší poptávka bude přicházet 
od měst, sociálního odboru nebo 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Tomáš Ondra, Referent interní komunikace



Projekt bude fungovat na bázi prostupného bydlení a Heimstaden nebo 
PORTAVITA budou dále hledat trvalé řešení bytové situace . Velkou výhodou 
je to, že společnost Heimstaden může poskytnout nájemní smlouvu 
ve zrychleném režimu, zpravidla již do 72 hodin.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Společnost Heimstaden spouští projekt krizové byty

X
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7. NÁRODNÍ KONFERENCE ARMÁDY 
SPÁSY NA TÉMA OSAMĚLOST LIDÍ 
BEZ DOMOVA
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Pocit osamocení má podle řady studií 
významný vliv na fyzické i psychické 
zdraví. Sociální izolace může 
zhoršovat imunitní systém, zvyšuje 
riziko předčasného úmrtí, 
chronických nemocí, depresí.1 

Absence kvalitních sociálních vztahů 
má svůj negativní dopad na vývoj 
myšlení i vyjadřování emocí. 
Nedobrovolná samota v mnoha 
lidech vyvolává nepříjemné stavy, 
které mnohdy zahánějí zneužíváním 
léků nebo problematickým užíváním 
návykových látek. Toto chování 
nezřídka vede k zhoršování vztahů 
s jejich okolím a může být například 
příčinou sousedských stížností, které 
v některých případech ohrožují

>>>
1. Více se můžete dočíst v článku: Jan Boček, Samota je stejné zdravotní riziko jako 15 
cigaret denně. Na věku nezáleží, zde.

V úterý 24. listopadu se konala 7. národní konference Armády 
spásy na téma Osamělost lidí bez domova. Na následujících 
stránkách Vám přinášíme shrnutí pro nás nejzajímavějších 
příspěvků.

stabilitu bydlení. Osamocení lidé jsou 
navíc zranitelní, snáze se stávají 
oběťmi zneužívání, nemají sítě 
podpory a krizové situace v jejich 
životě mohou mít pro ně daleko 
negativnější dopad než u lidí, za 
kterými stojí jejich rodina, přátelé 
a známí. Ona zranitelnost bývá spjata 
s nedůvěřivostí vůči okolí, která 
potvrzuje a prohlubuje pocit 
osamocení (může vést až 
k nepřátelství, pesimismu, úzkostem 
a nízké sebeúctě). Toto vše ukazuje, 
že samota neovlivňuje jen zdraví 
jedinců, ale je mnohdy spojena 
i s jejich sociální a ekonomickou 
situací. Proto se tento fenomén často 
týká lidí bez domova a těch, kteří jsou 
ohroženi ztrátou bydlení.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/osamelost-umrtnost-alkohol-koureni-ministry-loneliness_1908050600_jab?fbclid=IwAR0UmzhtASy5tOiYzN9Ehe4fEOLov4YsWRMYS-e6KqYrVcz299NbwK_OAFI
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7. Národní konference Armády spásy na téma osamělost lidí bez 
domova

>>>

kterou zná, a v jeho okolí jsou lidé, 
kteří jsou v podobné situaci nebo 
jeho situaci nesoudí. To vše se ale 
může změnit získáním sociálního 
bytu. Byt je většinou v jiné lokalitě, 
než ve které daný klient bydlel, často 
zde nikoho nezná, v bytě je sám 
a stýkat se starými známými může 
být komplikované. Jednak lidé z ulice 
mívají zdravotní problémy a může 
být pro ně náročné se přemísťovat 
větší vzdálenosti za starými 
kamarády a jednak nemusí se 
změnou své situace chtít staré 
kontakty udržovat nebo ho staří 
známí již nemusí přijímat, protože 
ho už nepovažují jako jednoho z nich. 
S novými sousedy s jinou historií 
a z jiného prostředí může být obtížné 
navázat vztah. Nový byt tak může 
znamenat naprostou změnu a ztrátu 
všech sociálních kontaktů. Není tedy 
náhodou, že finská organizace 
Y-Foundation ve své publikaci 
o Housing First nazvala kapitolu 
o práci se sousedstvím a o komunitní 
integraci „Nejprve bydlení, ale co 
pak?“3, protože jak už jsem zmínil 
výše, sociální práce po zabydlení 
klienta může být stejně důležitá 
a potřebná jako ta před jeho 
zabydlením a role sociálních 
pracovníků může být v těchto chvílích 
klíčová. Terénnímu týmu Armády 
spásy se osvědčilo pořídit klientovi 
psa, který je nejen prevencí proti 
pocitu samoty, ale zároveň 
i prostředkem k snazšímu navazování 
nových vztahů v sousedství. 

Otázku, „Co pak?“ si položila 
i holandská organizace HVO-Querido, 
která zjistila, že ač je pro mnoho 
jejich klientů osamělost důležité 
téma, tak neexistuje žádný postup, 
jak s ním v rámci sociální práce

Je to tedy téma, které je velmi 
důležité i pro sociální služby, avšak 
v českém kontextu se zatím příliš 
nediskutovalo, proto jsme velmi rádi, 
že tuto mezeru pomohla zaplnit 
7. národní konference Armády spásy 
s názvem Osamělost lidí bez domova, 
která proběhla 24. listopadu 2020. 
Událost se odehrála v on-line 
prostředí a její záznam můžete 
zhlédnout na stránkách Armády 
spásy.2 Vzhledem k tomu, že zde 
promluvilo 13 řečníků a řečnic a celá 
akce trvala šest hodin (včetně 
přestávek), nebudeme se v tomto 
textu věnovat všem přednáškám, ale 
vybrali jsme si pouze dvě, které nám 
přijdou nejrelevantnější k tématu 
tohoto Zpravodaje sociálního 
bydlení.

První příspěvek, který zde chceme 
zmínit, ukázal, že vlastní bydlení není 
cílem a koncem sociální práce, ale 
často jejím novým začátkem. Na toto 
téma promluvil Arnošt Drozd, 
vedoucí přímé práce terénního 
programu Armády spásy, který 
poukázal i na to, že ani přístupy 
založené na rychlém zabydlení se 
neobejdou bez komplikací a mají svá 
úskalí. Jedním z těchto úskalí může 
být právě pocit osamocení. 

Arnošt Drozd na konkrétním případu 
jednoho muže ukázal, že život na ulici 
spojený s přespáváním na 
noclehárnách, ale i život 
v azylových domech nebo 
komerčních ubytovnách, je do velké 
míry spojen s neustálou přítomností 
ostatních lidí. Člověk nemá příliš 
soukromí, ale má kolem sebe častý 
sociální ruch: „sousedy“, spolubydlící, 
sociální pracovníky, kurátory 
zaměstnance ubytovny, žije v lokalitě, 

2. LIVE STREAM - Armáda spásy (www.armadaspasy.cz)
3. A Home of Your Own, Y-foundation, s. 80-85. (ysaatio.fi)

https://armadaspasy.cz/konference/live-stream/
https://ysaatio.fi/assets/files/2018/01/A_Home_of_Your_Own_lowres_spreads.pdf
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7. Národní konference Armády spásy na téma osamělost lidí bez 
domova
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c) snahou odrazit se ode dna (za 
pomoci chápající a naslouchající 
osoby), 
d) nastavením si pevného programu 
a jeho dodržováním, 
e) fyzickými aktivitami mimo domov 
(hlavně chůze), 
f) obrácením se na sociálního 
pracovníka (který se chová jako 
důvěrník a přítel), 
g) vyhledáním profesionální podpory 
(psycholog, terapeut apod.). 

Někteří klienti svoji situaci neřešili 
nijak, odmítali pomoc, drželi si odstup 
od rodiny a blízkých nebo se 
obklopovali špatnými lidmi, kteří je 
zneužívali. Tyto strategie jim v jejich 
situaci nijak nepomohly. 

Sociální pracovníci by se neměli bát 
téma osamocení otevírat, při práci 
s těmito klienty mohou usilovat 
o nalezení stabilního bydlení, měli 
by s klientem probírat naději 
a budoucnost a posilovat jejich 
sebevědomí (přihlédnutím k jejich 
silným stránkám), snažit se je 
motivovat k aktivitám, při kterých 
si rozšíří okruh sociálních vztahů 
(volnočasové a společenské aktivity, 
dobrovolnictví, práce), měli by se 
snažit, aby jejich klienti zůstali se svými 
zvířaty nebo si nějaké zvíře pořídili 
(pokud o něj stojí) a vytvářet 
s klientem prostor pro relax
a odpočinek, protože klienti, kteří se cítí 
spokojení, mají vyšší pravděpodobnost, 
že si dlouhodobě udrží své bydlení. 

Pokud Vás téma zaujalo, 
doporučujeme Vám absolvovat 
akreditovaný workshop, který je 
výsledkem výše zmíněného projektu4 

PSB. Časem by se na stránkách 
Platformy pro sociální bydlení měl 
objevit i překlad již zmíněného toolkitu. 
Vzhledem k současné situaci, která je 
spojena s omezováním sociálních 
kontaktů, je toto téma bohužel 
čím dál aktuálnější.

nakládat. Proto iniciovala projekt, do 
něhož se zapojilo sedm evropských 
zemí (Nizozemsko, Makedonie, Česká 
republika, Španělsko, Belgie, 
Maďarsko a Francie). V rámci tohoto 
projektu proběhl výzkum, který si 
kladl za cíl zjistit více informací 
o osamělosti lidí v bytové tísni 
a o nástrojích, které využívají sociální 
pracovníci při snaze o její řešení. 
Tento výzkum byl podkladem pro 
vytvoření toolkitu a workshopu pro 
sociální pracovníky na toto téma. 
O projektu, do kterého je za Českou 
republiku zapojena Platforma pro 
sociální bydlení, na konferenci 
promluvila Josefína Schneiderová 
(Armáda spásy) a Marek Mikulec 
(Ostravská univerzita), kteří se 
na něm podíleli. V rámci sledovaných 
zemí vnímali čeští sociální pracovníci 
osamělost nejméně závažně, 
nejméně ji řešili a při jejím řešení se 
cítili nejméně sebejistě. To může být 
do jisté míry dáno tím, že do 
výzkumu v ČR nebyly zahrnuty 
Housing First projekty, které mají 
méně klientů na jednoho sociálního 
pracovníka, a tudíž mají i více 
prostoru otevírat s klientem hlubší 
a náročnější témata. Osamělost 
klientů spočívala nejčastěji v tom, že 
neměli komu důvěřovat a o koho se 
opřít. Do této situace se dostali např. 
úmrtím blízkého člověka, rozpadem 
jejich vztahu (rozvod), nebo poté, co 
se k nim jejich blízcí otočili z nějakého 
důvodu zády. Svoji osamělost klienti 
řešili:

a) únikovými strategiemi: alkoholem, 
kouřením a drogami (negativní), 
koukáním na televizi, poslechem 
rádia a hudby (pozitivní), 
b) zaměřením se na konkrétní 
problém (např. hledání bydlení nebo 
práce), 

4. Pro více informací se obraťte na Josefínu
Schneiderovou. 
(josefina.schneiderova@armadaspasy.cz)

mailto:josefina.schneiderova@armadaspasy.cz
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NOTÁŘSKÉ DOLOŽKY 
V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO 
BYDLENÍ – PRO A PROTI
Obava z nehrazení nájmu a následného odmítnutí byt 
opustit bývá jedna z mnoha bariér, které majitele bytů 
odrazují od pronajímání bytů sociálně slabším 
či znevýhodněným občanům. 

Jedním z diskutovaných způsobů, jak 
těmto nesnázím zabránit, může být 
například sepsání notářského 
zápisu s doložkou okamžité 
vykonatelnosti. Jedná se 
o písemnou dohodu mezi majitelem    
a nájemcem, která stanovuje, jaký 
bude další postup v případě, že dojde 
ke vzniku dluhu na nájemném. Všem 
zúčastněným stranám je tedy jasné, 
jaký bude v případě vzniku dluhu 
postup – majitel má v rukou 
exekuční titul a nájemce si toho je 
vědom a často působí preventivně. 
Případné vystěhování je tak rychlejší 
než při soudním řízení. Přes některé 
pozitivní zkušenosti s využíváním 
notářských doložek existuje i řada 
limitů, které je nutné obzvláště 
u sociálně slabých zvažovat.

Mezi možná negativa lze zařadit 
finanční náklady samotného zápisu, 
dle sazebníku Notářské komory je to

3 630 Kč, přičemž není vždy 
jednoznačné, kdo by měl tento 
náklad nést. Jelikož je notářský zápis 
formulován jako dohoda obou stran, 
není proti němu možné využít žádný 
opravný prostředek (s výjimkou 
případů, kdy je v samotném znění 
doložky formální chyba). Dle 
doporučení Notářské komory ČR by 
se neměl notářský zápis vztahovat 
na vyklizení mobiliáře, tzn. vybavení 
bytu.

Do problematiky notářských doložek 
vnesl na podzim roku 2020 nejasnost 
judikát Nejvyššího soudu (usnesení 
ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. 26 Cdo
2085/2019). Na výkladu tohoto 
usnesení bohužel nepanuje mezi 
odborníky z řad notářů a advokátů 
shoda. Vývoj nadále sledujeme 
a další informace přineseme 
v některém z dalších čísel 
Zpravodaje.
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Tématu využívání notářských doložek v sociálních bytech se věnovalo jak 16 obcí na svém 
setkání za účasti prezidenta notářské komory, tak i jednání expertní skupiny projektu 
MPSV. Ze setkání i hlasování expertní skupiny vyplynulo, že notářské doložky část obcí 
v praxi využívá a ze související on-line ankety vyplynulo, že:

• respondentů notářskou doložku v praxi nevyužívá a ani o tom do budoucna neuvažuje

• respondentů doložku zatím nevyužívá, ale zvažuje tuto možnost do budoucna

• notářské doložky již využívá v praxi

(N=24 zástupců různých subjektů, z toho 13 zaměstnanců obcí, 5 z neziskových organizací, 2 členové 
volené samosprávy, 2 respondenti ze státní správy a 2 pronajímatelé) 

14

5

5



www.socialnibydleni.mpsv.cz

Notářské doložky v kontextu sociálního bydlení

Dále bylo v anketě diskutováno vnímání notářských doložek na škále 
od „Rozhodně se nejedná o dobrou praxi“ až po „Je to nástroj s mnoha 
výhodami“, přičemž:

• respondentů se spíše přiklání k tomu, že je to nástroj s mnoha výhodami

• jej spíše nevnímá jako dobrou praxi

• respondenti jsou přesvědčeni, že notářské doložky nelze označit 
za dobrou praxi

• respondenti je naopak vnímají pozitivně, jako nástroj s mnoha 
možnostmi

12

7

3

2

Poslední otázka byla zaměřena na notářskou doložku jako riziko 
pro klienta, kdy:

• 10 respondentů vnímá doložky jako spíše nebezpečné

• 3 jako určitě nebezpečné

• 8 jako spíše bezpečné

• 3 jako zcela bezpečné

3

8

10

3

Závěrem přinášíme nejzásadnější argumenty pro a proti notářským 
doložkám, které vyplynuly z jednání s experty:

• Prevence vzniku dluhů 
klienta z důvodu neplacení 
a nevystěhování z bytu

• Snížení prahu pro vstup některých 
cílových skupin do nájemního 
bydlení

• Snížení ztrát za nehrazené 
nájemné z pohledu majitele bytu

• Úřední akt podpisu u notáře má 
psychologický efekt a působí 
preventivně

• Mohou přispět k větší politické 
průchodnosti systému sociálního 
bydlení

• Vstupní náklady
• Nutnost chodit k notáři 

– časová či místní náročnost
• Po vystěhování hrozí návrat 

nájemníka do bytové nouze
• Kvůli rychlosti vystěhování nebude 

mít sociální pracovník dostatečný 
prostor situaci s klientem řešit

• Chybějící jasná judikatura

25>>>

13

11

Nebezpečné

Bezpečné



Notářské doložky v kontextu sociálního bydlení
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„Otázka nebezpečnosti je relativní - na jednu stranu zvýhodňují 
pozici pronajímatele, ale veřejná správa (obce) si nedovolí jich 

zneužívat či se pohybovat na hraně zákona, naopak musí být svůj 
postoj schopna dobře odůvodnit, a to v zásadě jediným 

způsobem, porušováním smlouvy ze strany nájemce. Tím, že 
zkracuje čas pro vystěhování, tak a) snižuje dluh nájemce,           

b) snižuje uniklé nájemné bytovému odboru, c) odboru sociální 
péče dává možnost rychleji obsadit byt dalším potřebným,          
d) člověk v bytové nouzi nemusí čekat dalšího půl roku na 

nastěhování. Je však třeba myslet na zabezpečení bydlení pro 
"odcházejícího" nájemce prostřednictvím sociální služby či 

vyjednáním z pozice úřadu.“

Názor z ankety, který v sobě shrnuje nejčastější 
argumenty.



„TO JE MOJE, KUPOVAT 
LACINO KRÁSNÝ VĚCI…“
PATOLOGICKÉ HROMADĚNÍ 
A HROZBA ZTRÁTY BYDLENÍ
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Po probdělé noci přichází Jarin
k Lelimu domů, který mu s nadšením 
ukazuje hromadu věcí: „To koukáte, 
co? To je moje, kupovat lacino krásný 
věci, s kazem třeba, ale nekupte to, 
když je to tak výhodný?“ Jarin
nevěřícně prochází místností, která 
je od země až po strop zarovnaná 
různými věcmi, jenž na první pohled 
nemají takřka žádné využití. 
Prohlídku Leliho skladiště ukončí až 
jeho nová přítelkyně, která oba muže 
pošle spát.

Lisa a Marge Simpsonovi venčí 
psa Spasitele, který jim uteče do 
zanedbaného domu. Když zazvoní, 
otevře jim rozcuchaná žena, která 
vydává jen divné zvuky. Vstoupí do 
domu, který je plný věcí a koček. Lisa 
prochází místností a vyjmenovává, 
co vše kolem sebe vidí: „umělý 
trávník, akvária plná součástek 
z automatů, rozbalená nevylízaná 
lízátka se žvýkačkou, neprodejné vzorky 
šampónů, deodorantů, whiskey...“. 
Tento dům, patří Eleanor 
Abernatyhové, ženě, která 
vystudovala medicínu na Harvardu 
a práva na Yale a pak propadla 
alkoholu, většina z vás ji bude znát 
jako „kočičí dámu“.

Co však má společného Leli z díla 
„Slavnosti sněženek“ a Eleanor 
z animovaného seriálu „Simpsonovi“? 
Oba příběhy zobrazují fiktivní

postavy s duševní poruchou, 
která se nazývá patologické 
shromažďování. Leli i Eleanor jsou 
smyšlené osoby, které velká část lidí 
zná a na které se dívají buď 
s pobavením, anebo soucitem, ale 
které v nich nevyvolávají příliš otázek 
ohledně jejich osobních příběhů. 
To bych však chtěl tímto článkem 
změnit. Patologičtí shromažďovači 
jsou totiž často velice zajímaví lidé, 
jak říká v dokumentárním seriálu BBC 
Paul Cooper, expert na práci s lidmi, 
kteří hromadí: „Je to ta nejlepší práce, 
kterou jsem kdy měl, už nemám obavu 
z pondělních rán, je skvělé potkávat 
tyto zajímavé lidi…“1

I přesto, že se toto onemocnění týká 
odhadem dvou až pěti procent 
populace, se s ním příliš 
nesetkáváme, protože většina lidí, 
kteří hromadí, tuto svoji vášeň před 
okolním světem tají. Okolí se o ní 
dozvídá díky náhodě (kontrola 
plynoměru, návštěva sociálního 
pracovníka, kontrola majitele bytu, 
vystěhování z důvodu neplacení 
nájmu apod.), či až v případech, kdy 
se stává hromadění problémem 
(sousedi si stěžují na zápach, vznikne 
požár, v domě se množí hlodavci 
nebo hmyz, rodina si už neví rady 
a požádá o pomoc odborníky, někdo 
nahlásí podezření z týrání zvířat 
apod.). Organizace v USA, které se

>>>1 https://hoardingdisordersuk.org/bbc-inside-out-documentary

https://hoardingdisordersuk.org/bbc-inside-out-documentary
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„To je moje, kupovat lacino krásný věci…“
Patologické hromadění a hrozba ztráty bydlení

>>>

individuální i skupinovou kognitivně 
behaviorální terapii a Harm
Reduction přístup a v některých 
případech tyto přístupy doplňují 
medikací.

Co tedy je a co naopak není 
patologické hromadění?

Je důležité rozlišovat mezi 
hromaděním, sběratelstvím 
a nepořádkem. Zatímco sběratelé 
shromažďují konkrétní druh věcí 
a jsou zaměřeni na jejich kvalitu, 
mají je uspořádané 
a rozkategorizované, patologicky 
hromadící lidé se zaměřují 
především na kvantitu věcí, mají 
mnohdy mnoho kusů od téže věci, 
ve sbíraných předmětech nemívají 
žádný systém a jejich „sbírky“ jsou 
většinou nevalné hodnoty.

Tito lidé mohou mít ve svých 
domovech nepořádek, ale nemusejí, 
stejně tak nepořádek a byt plný 
odpadků ještě neznamená, že 
v domě bydlí člověk, který 
patologicky shromažďuje. Hromadění 
bývá často spojeno se špínou u tzv. 
Diogenova syndromu, což je vážná 
forma patologického shromažďování. 
Patologické shromažďování je 
duševní onemocnění2, které je 
charakteristické neschopností se 
zbavovat nabytého majetku bez 
ohledu na jeho skutečnou hodnotu 
a vášní tento majetek rozšiřovat. 
Hromadící lidé své věci mohou sbírat, 
nakupovat či dokonce krást. 
Hromadění bývá velice často spojeno 
s dalšími psychickými nemocemi, 
jako jsou OCD, schizofrenie, 
depresivní a úzkostná porucha, 
posttraumatická stresová porucha, 
demence, autismus, ADHD, sociální 
fobie či poruchy příjímání potravy. 

hromadění věnují, uvádějí, že 
hromadění patří vedle neplacení 
nájemného mezi jeden 
z nejčastějších důvodů nuceného 
vystěhování a bývá tak jednou 
z obvyklých příčin bezdomovectví. 
Proto tyto organizace hromadění 
berou vážně a snaží se vystěhování 
hromadících nájemců předcházet.

Za tímto účelem zde existují služby, 
které se lidem, kteří hromadí, věnují. 
Snaží se předejít jejich vystěhování či 
nucenému vyklizení jejich bytů, 
protože vyklizení bytu jejich situaci 
v naprosté většině vůbec neřeší, 
ba naopak ji zhoršuje. U lidí, kteří 
hromadí je totiž vysoké procento 
pravděpodobnosti recidivy a vyklizení 
bytu řeší situaci jen krátkodobě. 
Vyhození či odvezení jejich věcí může 
vést k jejich retraumatizaci. Tito lidé 
mohou své věci fyzicky bránit, 
napadat ty, kteří je odklízejí, či se 
mohou pokusit o sebevraždu nebo 
si jinak ublížit. Odvezení věcí je 
nákladné, neúčinné a vede ke ztrátě 
důvěry hromadící osoby a tím i ke 
značnému ztížení budoucí práce 
na dlouhodobém řešení problému. 
Pokud se odvezení věcí účastní 
někdo z rodiny, může tento druh 
vyklizení bytu vyústit až k přetrhání 
rodinných vazeb. Proto se organizace 
věnující se tomuto tématu snaží 
informovat a vzdělávat majitele bytů, 
jejich zaměstnance, sousedy, rodiny 
patologicky shromažďujících lidí, 
sociální pracovníky, hasiče, státní 
a obecní úředníky a soudce (kvůli 
zmenšení počtu nucených 
vystěhování), snaží se sbírat data, 
aby hromadění lépe rozuměli a uměli 
s ním efektivněji pracovat. Namísto 
vyklizení bytů nabízejí hromadícím 
nájemcům včasnou intervenci, 

2 „PS jako samostatná nosologická jednotka našlo své místo až v páté verzi 
Diagnostického a statistického manuálu duševních chorob (DSM-V), kde je řazeno do 
obsedantně-kompulzivního spektra poruch. Diagnostický manuál MKN-10 poruchu 
nezahrnuje.“ http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2016_3_133_138.pdf

http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2016_3_133_138.pdf
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Mezi varovné signály, které poukazují 
na to, že by někdo mohl mít problém 
se shromažďováním, patří to, 
že dotyčná osoba:

1. má ve svém domově místnost, 
kam nikoho nechce pouštět 
(nebo Vás vůbec nebude chtít 
pustit domů),

2. neustále a dlouho mluví 
o svých věcech,

3. má problém se předmětů 
zbavovat,

4. přináší domů příliš často nové 
věci,

5. má svůj byt natolik přeplněný, 
že je problém se v něm volně 
pohybovat, sednout si na židli, 
využívat kuchyň k vaření nebo 
koupelnu k hygieně,

6. neumí věci třídit a organizovat 
a je pro ni náročné o svém 
majetku rozhodovat. 

Hromadění má mnoho podob 
a úrovní závažnosti. Problematičnost 
hromadění se odvíjí od dvou 
základních věcí a těmi jsou špína 
a „uvědomění“ – čím větší 
nepořádek, čím menší uvědomění 
si problematičnosti svého chování 
a čím menší motivace ho změnit, tím 
je hromadění vážnější a hůř se řeší. 
Dále se vážnost situace 
shromažďující osoby váže na to, 
co hromadí a v jakých částech svého 
bytu, jestli se mu v bytě množí zvířata 
a škůdci, jestli domov přestává plnit 
své funkce (hygiena, vaření, 
odpočinek) a naopak začíná být pro 
jeho obyvatele nebezpečným (hrozba 
pádu věcí, zavalení, požáru, 
nemožnost úniku z bytu atd.). 
Na posouzení míry uvědomění 
a vážnosti situace se v zahraničí často

S hromaděním se potýkají lidé napříč 
etnickými, socioekonomickými 
i věkovými kategoriemi. Netýká se 
pouze jednotlivců, ale občas i celých 
rodin nebo komunit. Nutkání 
hromadit se objevuje v polovině 
případech už v dětství a během 
dospívání, problematické však začíná 
být nejčastěji až v pozdějším věku, 
a to zejména mezi lidmi, kteří jsou 
osamocení. Až polovina lidí, kteří 
hromadí, má ve své rodině někoho, 
kdo hromadí také. Většina 
hromadících osob ve svém životě 
zažila nějaké trauma, velkou ztrátu, 
či byli oběťmi nějaké z forem 
zneužívání. Lidé, kteří patologicky 
hromadí mívají sklony k obezitě, 
či podvýživě, mají problémy 
s rozhodováním, jsou perfekcionisté, 
neumí své věci organizovat a třídit, 
mívají problém s pamětí 
a s ovládáním svých emocí a jsou 
často nedůvěřiví. Některé studie vidí 
souvislost mezi hromaděním 
a dřívějším materiálním 
nedostatkem, jiné tuto souvislost 
nepotvrzují. Shromažďující osoby 
jsou však především lidé a každý 
je výjimečný.

Hromadí, protože se bojí, že něčeho 
budou mít nedostatek. Věří, že 
všechny věci, které mají, jednoho dne 
využijí, že se budou hodit jim nebo 
lidem v jejich okolí. Často se snaží být 
připraveni na budoucnost 
a nezapomenout minulost. Jejich 
nakupené bohatství bývá součástí 
jejich identity, jsou v něm jejich 
vzpomínky nebo důležité informace 
o světě a životě v něm. Nejčastěji se 
hromadí papír (noviny, dopisy, knihy, 
dokumenty), oblečení, rodinný 
majetek (hračky a oblečení po 
dětech, věci po babičce apod.), 
potraviny, okrasné předměty, 
nástroje, nářadí a materiál, ale 
i zvířata.

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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neměli byt plný věcí, co vše by se 
mohlo změnit a v čem všem, co by 
chtěli zažít, jim jejich současné 
chování brání. Tyto možné změny 
můžete i vizualizovat a společně si 
nakreslit život, jaký by mohl být. Je 
na týmu podpory, aby s klientem/kou
našel důvod, proč věci měnit, 
a nastavil realistické cíle (je třeba 
si uvědomit, že je to dlouhodobý, 
pomalý a náročný proces). K této 
práci je velice prospěšná technika 
motivačních rozhovorů. Bez nadšení, 
možností, důvodů, proč se snažit, 
potřeby změny, podpory, aktivizace, 
slavení i drobných úspěchů, vzájemné 
komunikace, reflexe sebe 
a druhých, třetích šancích 
a pravidelného monitoringu bude 
změna často obtížná. 

Závěrem…

V mediálním prostoru přibývá 
množství reality show a bulvárních 
článků, které pojednávají 
o patologickém shromažďování 
a vykreslují hromadící lidi jako 
poblázněné podivíny. Doufejme tedy, 
že přibyde i služeb, které se této 
problematice budou seriózně 
a dlouhodobě věnovat. 

Pokud byste se chtěli dozvědět více 
o praktických technikách 
a přímé práci s lidmi, kteří 
hromadí, tak doporučuji 
následující literaturu. Dozvíte se, jak 
lze používat přístup Harm Reduction
při řešení hromadění, jaké různé

používá obrázková škála „Clutter
Image Rating (CIR)“3 a krátký dotazník 
HOMES4, ale i celá řada dalších 
nástrojů.5

Jak jsem uvedl už výše, při práci 
s lidmi s tímto onemocněním, 
podobně jako při práci s lidmi žijícími 
se závislostí, je nejdůležitější 
motivace, empowerment6 a respekt 
(nesouzení). Hodně hromadících lidí 
odmítá podporu a neuvědomují si 
rizika spojená s jejich chováním. 
Nemyslí si, že je v jejich domovech 
něco v nepořádku, mají strach, stydí 
se, nesouhlasí s řešeními, která jejich 
okolí navrhuje, cítí se beznadějně, 
nevěří svým blízkým nebo se obávají, 
že nebudou mít dost sil své vášni 
čelit. Proto úspěšnost spolupráce 
mezi týmem podpory 
a hromadícím klientem je závislá 
na navázání vztahu vzájemné 
důvěry.

Co může pomoct?

Hromadící osoby může motivovat 
k řešení jejich problému hrozba 
ztráty bydlení, touha po 
znovuobnovení rodinných 
a přátelských vztahů (budou moct 
někoho pozvat k sobě na návštěvu, 
společně slavit narozeniny), nebo 
třeba jen únava z toho, že jim jejich 
blízcí nerozumí a pořád je jen nutí, 
aby se zbavili svých věcí. Je důležité 
přemýšlet společně s těmito lidmi 
nad tím, jaký by život mohl být, kdyby

3 Clutter Image Rating, zde. 
4 HOMES, zde.
5 „Saving Inventory-Revised (SI-R) škálu, která obsahuje 23 otázek, které v zásadě zjišťují tři 
faktory: nadměrné hromadění, nadměrný nepořádek a problém s likvidací věcí. Jednodušší 
škála Hoarding Rating Scale-Interview (HRS-I) obsahuje otázek pouze pět. (…). Poslední 
škála „UCLA Hoarding Severity Scale“ (UHSS) posuzuje kromě příznaků PS i další rysy, jako 
je nerozhodnost, perfekcionismus, odkládání úkolů a rozhodnutí.“ Lambertová A, Kališová 
L, Harsa P, Kitzlerová E, Lambert L. Patologické shromažďování – dvě kazuistiky a 
přehled literatury.
6 Lidé kteří hromadí se učí pracovat se svými emocemi, sami rozhodují, co vyhodí, co 
ne, co kam přemístí, jak budou v třídění postupovat a sami za tato rozhodnutí nesou 
následky. Učí se dělat vlastní volby. Sociální pracovníci a terapeuti je v tomto pouze 
doprovází a podporují.

https://hoardingdisordersuk.org/wp-content/uploads/2014/01/clutter-image-ratings.pdf?fbclid=IwAR24Xxsof8qSVrlFLzgEWOMnav76YB801teQBVUgW575_q2VYWGmuE83z0A
https://vet.tufts.edu/wp-content/uploads/HOMES_SCALE.pdf?fbclid=IwAR3Ej_Am2jnKFQViiIE1p_aT4wprE6CNThl0_IjQB5NP4DudiCVgpPib680
http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2016_3_133_138.pdf
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nácviky a domácí úkoly mohou lidé, kteří hromadí, zkoušet, aby zlepšovali své 
dovednosti v oblasti rozhodování, vyhazování, organizace a třídění. Metody 
postupného odklízení věcí, jak funguje KBT při práci s hromadícím klientem 
apod. To nejzajímavější z těchto materiálů se pokusíme dostat do kapitoly 
o hromadících lidech, která bude součástí námi připravované brožury o řešení 
sousedských stížností a zveřejníme ji i na našem webu 
www.socialnibydleni.mpsv.cz

• Hoarding: Best Practices Guide

• Cognitive and Behavioral Treatment of Compulsive Hoarding

• Understanding Hoarding

• Digging Out: Helping Your Loved One Manage Clutter, Hoarding, and 
Compulsive Acquiring

• Clinician's Guide to Severe Hoarding: A Harm Reduction Approach

Další informace v češtině můžete najít například v prezentaci MUDr. Miroslavy 
Khollové - Patologické shromažďování.

Text zpracoval Josef Hawel.

7. Sběrači, The Hoarder Next Door, Po krk v odpadcích apod. 

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/
https://www.masslocalinstitute.info/hoarding/best-practice-hoarding-guide-final-.pdf
https://www.researchgate.net/publication/237939702_Cognitive_and_Behavioral_Treatment_of_Compulsive_Hoarding
https://hoardingdisordersuk.org/understanding-hoarding/
https://www.amazon.com/Digging-Out-Hoarding-Compulsive-Acquiring/dp/1572245948
https://www.amazon.com/Clinicians-Guide-Severe-Hoarding-Reduction-ebook/dp/B00RZIYQT6
http://cdzjesenik.cz/Patol_shroma_dov.pdf
https://www.csfd.cz/film/270321-sberaci/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt2169598/
https://www.csfd.cz/film/370667-po-krk-v-odpadcich/komentare/
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Graf č. 1: Časový harmonogram 13 projektů v rámci výzvy 108 OPZ

Červen 20202019 2021 2022

24% Do června 2020 uběhla ¼ času z celkového trvání všech projektů 
(tmavě modré obdélníky na grafu).

PRVNÍ ROK REALIZACE 
VÝZVY Č. 108 OPZ
V tomto článku bychom Vám rádi představili to, co se 
odehrálo za první rok realizace výzvy č. 108 OPZ 
zaměřené na Housing First. V červenci 2019 byl zahájen 
první projekt, o měsíc později se k němu přidaly další 
dva. Po dvanácti měsících pilotovalo přístup Housing
First ve svých lokalitách již jedenáct z celkových třinácti 
realizátorů, osm z nich začalo postupně zabydlovat lidi 
do nových domovů. Zbývající tři se na zabydlování lidí 
teprve připravovali – sestavovali tým, hledali vhodné 
byty a vybírali účastníky programu. (viz graf č. 1)

Projekty jsou v různých fázích realizace, ale již na konci 
června 2020 byla zabydlena třetina z plánovaných bytů
(70  z 215). Z 13 realizátorů projektů Housing First jsou tři 
obce, dvě obce projekt realizují v partnerství s NNO a osm 
NNO. S většinou z nich jste se již mohli seznámit na 
stránkách našeho Zpravodaje sociálního bydlení. 

Realizátoři, kteří již 
v červnu 2020 zabydlovali

Realizátoři, kteří v červnu 
2020 ještě nezabydlovali
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a dalším) se výsledky jejich mapování 
často velmi lišily (viz graf č. 2). 
To však neznamená, že by některá 
z metod byla horší, či lepší, pouze 
slouží k odlišným cílům. Při 
registračním týdnu je do mapování 
zapojena i veřejnost a jeho cílem je 
v krátkém časovém úseku zjistit 
informace, pokud možno o všech 
lidech bez domova v dané lokalitě. 
Výsledky takto podrobného 
mapování neslouží jen k výběru 
účastníků projektu, ale v ideálním 
případě i k vytvoření politického 
plánu řešení bezdomovectví v obci. 
Tento způsob zjišťování informací 
o bytové nouzi zvolila pouze Jihlava1

a do jisté míry i České Budějovice, 
které se také pokusily komplexně 
zmapovat bytovou nouzi v jejich 
městě, jen v delším časovém úseku 
než jeden týden. Ostatních devět 
projektů se z různých důvodů 
(velikost realizačního týmu 
a projektu, specifická cílová skupina 
apod.) rozhodlo, že k výběru 
vhodných účastníků do jejich 
projektu nepotřebují znát informace 
o všech lidech v bytové nouzi. 
Pomocí depistáže a sběru žádostí 
o bydlení sociální pracovníci utvořili 
seznamy potenciálních účastníků 
projektu, ze kterých vybrali ty 
nejohroženější. Někteří realizátoři 
provedli depistáž jednorázově před 
zahájením výběru a zabydlováním, 
jiní ji prováděli průběžně s tím, jak 
získávali nové byty do projektu. 

Protože Housing First projekty jsou 
určeny lidem, kteří jsou dlouhodobě 
bez domova a mají potřebu 
komplexní podpory, tak obce 
a neziskové organizace provedly
tzv. mapování, aby zjistily počet
a situaci lidí v bytové nouzi. Hlavním 
cílem přitom bylo zjistit informace 
nezbytné pro výběr vhodných 
účastníků projektu.

V období do konce června 2020 
provedlo mapování pomocí různých 
postupů jedenáct realizátorů. Kvůli 
různým metodám, ale i dalším 
okolnostem (jako jsou velikost obce, 
sociální a bytová politika obce, 
dostupnost sociálních služeb

1 Zpravodaj sociálního bydlení 1/2020, str. 20 – 21.

804

Graf č. 2: Počet zmapovaných lidí 
v bytové nouzi v rámci 11 projektů 
HF, data k 30. 6. 2020.

Graf č. 3: Počet lidí bydlících v rámci 
projektů HF, data k 30. 6. 2020.

236

114

122

První rok realizace Výzvy č. 108 OPZ

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_socilnho_bydlen_1_2020.pdf
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V 70 bytech bydleli rodiny 
a jednotlivci, kteří zažili různé druhy 
bytové nouze. Dvanáct bytů bylo 
obsazeno lidmi, kteří předtím žili 
na ulici, 24 bytů lidmi z ubytoven, 
azylových domů, nemocnic a jiných 
institucí, 24 bytů lidmi z nejistého 
bydlení a 10 bytů lidmi 
z nevyhovujícího bydlení.2

Nájemní smlouvu samo vypovědělo 
7 domácností, v nichž žilo
10 dospělých a 15 dětí. Důvody těchto 
výpovědí z nájmů byly většinou 
osobní a týkaly se například zhoršení 
zdravotního stavu a nutnosti léčby, 
rozchodu s partnerem nebo pocitů 
osamělosti. Ve stejném období nebyla 
ani jedna nájemní smlouva předčasně 
ukončena pronajímatelem. Z toho 
vyplývá, že na konci námi 
sledovaného období pokračovalo 
v projektu 70 domácností
(114 dospělých a 122 dětí). Devadesát 
lidí bylo podpořeno sociální prací.

Do konce června 2020 jednotlivé 
projekty zmapovaly 804 lidí trpících 
bytovou nouzí. Z těchto 804 lidí bylo 
do června 2020 zabydleno
77 domácností, ve kterých žilo
261 lidí (124 dospělých a 137 dětí do 
18 let). S nájemníky těchto bytů žilo 
celkem sedm psů, tři kočky, morče
a jeden zakrslý králík. Celkově sto lidí 
bylo podpořeno sociální prací.

25 bytů poskytly soukromé firmy, 
24 obce, 18 fyzické osoby 
a 3 neziskové organizace. Tato čísla 
ukazují, že se dařilo shánět byty 
na soukromém trhu nejen díky 
intenzivní spolupráci s majiteli bytů, 
ale i díky garančním a krizovým 
fondům, které si obce a neziskové 
organizace v rámci svých projektů 
zřídily. Ve sledovaném období bylo 
pouze 34 % bytů od obcí. Všechny 
byty splňovaly parametry 
standartního bytu s potřebným 
vybavením.

2 Detailnější vysvětlení typologie ETHOS, tedy co znamená být bez střechy, bez 
bytu/domova, žít v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, naleznete zde.

12

24 24

10

Bez střechy Bez domova Nejisté bydlení Nevyhovující

bydlení

Graf č. 4: Z jakých podmínek (podle kategorií ETHOS) domácnosti přišly do 
nového bydlení.

16 %
34 % 34 %

14 %

12
19

32 36
26

15

Jednolivec 1 obytná místnost

2 až 3 lidé 2 obytné místnosti

4 a více lidí 3 a více obytných místností

Graf č. 5: Počty lidí žijících v bytě vs dispozice bytů v projektu.

První rok realizace Výzvy č. 108 OPZ

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/co-je-socialni-bydleni/zakladni-informace-o-sb/cilove-skupiny-sb
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Obce nejčastěji poskytovaly 
jednopokojové byty. Soukromí 
majitelé oproti tomu poskytli nejvíce 
bytů s dvěma obytnými místnostmi. 

Vzhledem k tomu, že by sociální 
bydlení mělo být finančně dostupné 
a placení nájemného udržitelné, 
sledovali jsme i ceny nájemného. 
Ceny nájmů a poplatků (graf č. 6) se 
liší projekt od projektu, kraj od kraje 
a odlišnost můžeme najít i mezi 
soukromými a obecními byty, 
ale nejsou tak výrazné. Čísla, která 
uvádíme, jsou aritmetickým 
průměrem a v některých kategoriích 
je zatím málo bytů, což výsledné 
hodnoty zkresluje. 

V grafech č. 7 i 8 můžeme vidět, 
že zatím pouze v polovině krajů měli 
realizátoři k dispozici byty jak 
soukromé, tak obecní. V druhé 
polovině případů měli ve svých 
projektech buď jen soukromé byty 
nebo jen obecní. Proto je zatím těžké 
říci, zda typ vlastnictví ovlivňuje cenu 
nájemného a jakým způsobem.

Smyslem projektů je vedle poskytnutí 
bydlení a podpory ve formě sociální 
práce také zajištění stability bydlení, 
a to formou nájemních smluv na 
dobu minimálně půlroku (druhá 
smlouva již musela být minimálně na 
rok). Proto jsme sledovali délky 
smluv a zjistili jsme, že
31 domácnostní dostalo první 
nájemní smlouvu na půl roku,
39 domácností na delší období
a jedna byla na období delší než 
jeden rok. Žádnému z nájemníků 
nebyla nabídnuta či poskytnuta 
nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
Kauci platilo 21 ze 70 domácností
(5x v obecních bytech a 16x v bytech 
soukromníků).

V bytech žilo 12 jednotlivců, 32 rodin 
s 2 až 3 členy a 26 rodin s 4 a více 
členy domácnosti. Tomu víceméně 
odpovídaly dispozice bytů. 19 bytů 
mělo jednu obytnou místnost,
36 mělo dvě obytné místnosti
a 15 bytů mělo tři a více obytných 
místností  (viz graf č. 5). 

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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Graf č. 6. Průměrné měsíční výdaje za byt (nájem + poplatky = popelnice, 
osvětlení a úklid  společných prostor, anténa, fond oprav apod. bez výdajů za 
spotřebované energie) podle realizátorů a dispozic bytu. (Kč)
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Díky novému bydlení a podpoře, kterou lidem poskytly týmy Housing First, se již 
dvaceti lidem za tuto krátkou dobu realizace i v době pandemie podařilo získat 
novou práci, deset dětí se vrátilo do svých rodin a dva lidé vstoupili do 
oddlužení. A to jsou ty nejdůležitější dopady, kdy se díky kvalitní sociální práci 
podaří zlepšit život lidem a to nejen samotným klientům, ale v důsledku i širší 
veřejnosti v obcích ČR. Přístup Housing First ukázal již za tak krátkou dobu, že je 
velmi přínosným a my jeho dopady budeme prostřednictvím aktivních projektů 
mapovat dál v praxi.



HOUSING FIRST V ČR – BRNO

38

Proč jste vstoupili do Výzvy
č. 108 OPZ Housing First?

Město Brno mělo možnost realizovat 
pilotní projekty zaměřené na sociální 
bydlení již v předešlých letech. Na 
základě dosažených pozitivních 
výsledků se město rozhodlo podpořit 
realizaci projektu, který bude řešit 
bytovou nouzi dalších 20 domácností 
a bude součástí dlouhodobé 
strategie ukončování bytové nouze. 
Byl vytvořen projekt v rámci Výzvy 
č. 108 OPZ, který cílí na skupinu 
ohrožených rodin s dětmi 
i jednotlivců. V kategorii jednotlivců 
je projekt zaměřen zejména na 
seniory, kteří nemohli být zabydleni 
v průběhu dříve realizovaných 
projektů z důvodu omezení věkové 
hranice do 64 let, ale jejich počet 
v bytové nouzi se v posledních letech 
prokazatelně zvyšuje. Mimo tyto jsou 
mezi podpořenými také osoby se 
zdravotním omezením a mladí 
dospělí opouštějící institucionální 
péči.

Existuje nějaký příklad ze 
zahraničí nebo z ČR, který Vás 
inspiruje?

V souvislosti s dříve realizovanými 
projekty inspirovanými metodou 
Housing First máme možnost využít 
dosavadní zkušenosti, 

které doplňujeme o inspiraci 
z dalších zahraničních modelů 
Housing First, například od 
amsterdamské organizace HVO 
Querido Discus, která poskytuje 
rozmanitou a kreativní sociální 
podporu. Další inspirativní podněty 
s námi sdílí Platforma pro sociální 
bydlení. 

Jaké jsou problémy v místě 
realizace vztahující se 
k sociálnímu bydlení obecně nebo 
konkrétně k přístupu Housing
First?

Mezi nejzásadnější problémy spadá 
bytový fond nezahrnující dostatek 
sociálních bytů v porovnání s počtem 
žadatelů o sociální byt a celkovým 
poměrem osob a rodin nacházejících 
se v bytové nouzi v Brně. Po 
sociálním bydlení je příliš velká 
poptávka, kterou nabídka sociálních 
bytů v současné chvíli není schopná 
uspokojit. Bariérou bývá mnohdy 
také nevědomost širší společnosti 
o konceptu sociálního bydlení 
a přístupu Housing First.

Jaká je Vaše metoda výběru 
klientů do projektu a proč jste se 
pro tuto metodu rozhodli?

Pro výběr domácností jsme vytvořili 
bodově hodnotící kritéria, která

>>>

Daniel Janeček

projektový manažer
Magistrát města Brna

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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třetinu žadatelů, celkem se jedná 
o 20 podpořených domácností. Mezi 
členy Pracovní skupiny jsou například 
náměstci primátorky pro sociální 
a bytovou oblast, starostové několika 
brněnských městských částí, vedoucí 
odboru sociální péče, ředitel 
příspěvkové organizace DROM a také 
prof. Tomáš Sirovátka z FSS MU.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné 
době dosáhnout?

Hlavním cílem je ukončit etapu 
bytové nouze podpořených 
domácností a poskytnout jim 
takovou podporu, která povede 
k jejich stabilizaci v sociálním bytě 
a k celkovému zlepšení životní 
situace. Z dlouhodobého hlediska 
bychom chtěli dosáhnout jejich plné 
integrace.

zohledňovala míru ohrožení 
a závažnost bytové i životní situace. 
Tato jsme aplikovali na stávající 
pořadník žadatelů o sociální byt 
s potřebou komplexní podpory, který 
obsahuje více než 700 žadatelů 
v bytové nouzi. Následně jsme za 
pomoci sociálních kurátorů a dalších 
pracovníků působících v sociálních 
službách ve městě mohli provést 
depistáž s dalšími ohroženými.

Podle bodového hodnocení jsme 
následně s trojnásobkem 
domácností, které se umístily 
nejvýše, realizovali tzv. hloubkové 
rozhovory, které vychází 
z holistického přístupu posouzení 
životní situace. Tyto podklady 
z hloubkových rozhovorů pročetli 
členové Pracovní skupiny pro výběr 
žadatelů do projektu, kteří vybrali
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Proč jste vstoupili do Výzvy
č. 108 OPZ Housing First?

Město Otrokovice má cca 18 tis. 
obyvatel, hustou síť sociálních služeb 
i fungující sociální práci na městském 
úřadě. V předchozích letech jsme 
navíc realizovali projekt Pilotní 
ověření sociálního bydlení. Právě 
proto je nám známo, že máme na 
našem území osoby v bytové nouzi 
z cílových skupin osoby bez přístřeší 
i rodiny s dětmi ohrožené 
bezdomovectvím. Máme zde cca
800 lůžek v soukromých komerčních 
ubytovnách, 37 převážně obsazených 
míst v Azylovém domě pro muže 
Samaritán a v azylovém domě Nový 
domov Otrokovice pro rodiny s dětmi 
a ženy je v pěti bytech 20 lůžek. Řada 
osob pak je mezi tzv. zjevnými 
osobami bez přístřeší přímo na ulici 
či v provizorních přístřešcích na 
okraji města.

Proto se v rámci projektu snažíme 
pomáhat osobám bez přístřeší 
z důvodu jejich obtížné situace 
a malé šance na získání standardního 
bydlení na Otrokovicku, což vede 
k jejich nízké motivaci pracovat na 
zlepšení své životní situace. Častými

klienty jsou i matky samoživitelky, 
u kterých převažuje potřeba řešit 
bydlení, dluhy, závislosti či obecně 
problémy s hospodařením, 
v neposlední řadě také výchovné 
problémy s dětmi.

Existuje nějaký příklad ze 
zahraničí nebo z ČR, který Vás 
inspiruje?

V rámci předchozího projektu Pilotní 
ověření sociálního bydlení na 
Otrokovicku jsme měli možnost 
absolvovat pracovní cesty do 
některých zemích, kde jsou se 
sociálním bydlením před námi. 
Vybraní pracovníci projektu tak byli 
např. v Irsku, Španělsku či Skotsku. 
Jako nejinspirativnější a geograficky 
i historicky nejbližší se nám však 
jevila Vídeň a její propracovaný 
koncept bydlení stavějící své základy 
již někdy od roku 1919. Fungující 
zákon o regulaci bydlení, který 
zamezuje nastavení nepřiměřeného 
nájmu a stanovuje, že část zisku 
z pronájmu musí být reinvestována, 
dotační politika na stavbu či opravu 
bytů a domů (při zachování 50 % 
zeleně a podmínky 15 let nezvyšovat 
nájem apod.), výstavba cca 700

>>>www.socialnibydleni.mpsv.cz

Mgr. Kamil Hric, DiS.

vedoucí oddělení sociální pomoci
Městský úřad Otrokovice
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Jaká je Vaše metoda výběru 
klientů do projektu a proč jste se 
pro tuto metodu rozhodli?

Účastníky projektu vybíráme pomocí 
hodnotícího dotazníku, který vyplní 
sociální pracovník s klientem na 
základě provedeného sociálního 
šetření, a v rámci něho dojde 
k vyhodnocení bytové nouze. 
Obecně se snažíme vybírat osoby 
v nejobtížnější sociální situaci 
s vysokou mírou ohrožení, a to bez 
nutnosti předchozí spolupráce se 
sociálními pracovníky města nebo 
poskytovateli sociálních služeb.

Pro zařazení domácnosti do projektu 
je zásadní dohoda s účastníkem 
na vhodnosti (zejména velikosti) bytu 
a sociální situace osoby nebo rodiny. 
Vždy je posuzován index ohrožení 
domácnosti bytovou nouzí 
v kombinaci s propojením 
domácnosti s vhodným bytem.

sociálních bytů ročně či koncept 
tzv. SMART bytů, to je něco, co může 
inspirovat nejen lokální koncepty 
sociálního bydlení, ale i celostátní 
pojetí bytové politiky obecně. Je zde 
ostatně i fungující systém Housing
First, ze kterého se dá také čerpat 
inspirace.

Jaké jsou problémy v místě 
realizace vztahující se
k sociálnímu bydlení obecně nebo 
konkrétně k přístupu Housing
First?

Naší velkou touhou bylo a stále je 
zapojení soukromých pronajímatelů 
bytů do projektu, což se nám 
povedlo až překvapivě hladce, 
kdy všichni tři větší soukromí 
pronajímatelé v Otrokovicích byli 
ochotni své byty poskytnout pro 
potřeby klientů projektu. Narážíme 
však na bariéru vysokých nákladů 
na bydlení na soukromém trhu 
s byty, kdy aktuální nastavení 
dávkového systému tyto náklady 
již nereflektuje a většina klientů si 
zjednodušeně řečeno bydlení na 
komerčním trhu nemůže dovolit. 
Nehledě na požadovanou jistotu, 
na kterou Úřad práce ČR poskytuje 
dávku MOP jen velmi neochotně. 
Proto se nám v rámci soukromých 
bytů podařilo ubytovat zatím pouze 
dvě domácnosti.

Jako celému světu, i nám pak 
problémy přinesla aktuální situace 
s COVID-19 a omezení možností 
kontaktů s klienty i dalšími subjekty. 
Na druhou stranu je však třeba říct, 
že tato situace podpořila naši 
kreativitu řešit věci jinak, než jsme 
byli zvyklí, a otevřela nám možnosti, 
jež jsme do té doby nevyužívali třeba 
v takové míře.

>>>
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Jakého cíle byste chtěli v dohledné 
době dosáhnout?

Hlavním cílem je skutečně to, aby se 
našim klientům dobře bydlelo, aby si 
bydlení v co největší míře udrželi, 
a zároveň chceme prokázat, že systém 
Housing First je svébytný způsob, jak 
zlepšit situaci ve městě stran bydlení, 
a je použitelný i v přístupu města coby 
subjektu veřejné správy ke svým 
obyvatelům v bytové nouzi. Aktuální 
evidentní snížení počtu osob bez 
přístřeší v našem městě tomu začíná 
pomalu napovídat. Zároveň bychom 
již pomalu chtěli připravovat půdu pro 
další navazující projekt zaměřený 
na bydlení, neboť naše dosavadní 
zkušenosti s těmito projekty jsou 
dobré. 

Obecně se tak dá říci, že hlavní slovo 
při doporučení výběru účastníků 
projektu mají sociální pracovníci, 
přičemž o uzavření nájemní smlouvy 
pak samozřejmě rozhoduje 
na základě jejich návrhu Rada města 
Otrokovice. Kontinuita výběru 
a rozhodování sociálních pracovníků 
jsou zajištěny zapojením paní 
starostky města a paní tajemnice 
městského úřadu do realizačního 
týmu projektu. Tímto jsou částečně 
eliminovány případné nesoulady 
mezi rozhodováním orgánů města 
a názorem projektového týmu. 
Zapojení samosprávy města do 
realizačního týmu projektu je ostatně 
přístup, který doporučujeme všem 
coby dobrou praxi.

Housing First v ČR – Otrokovice

X
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Realizační tým otrokovického projektu Housing First daroval všem klientům 
k Vánocům zarámovanou fotografii ze dne zabydlení, která bude každému z nich 
připomínat první den ve svém novém bytě. S laskavým svolením klienta 
i realizačního týmu sdílíme dvě e-mailové zprávy a fotografie, které klient 
realizačnímu týmu zaslal jako poděkování za jejich podporu. 

Dobrý den,

(…). Posílám vánoční přání z domova. (…). Děkuji mnohokráte, 
natisíckrát. Všem přeji klidné prožití svátků vánočních, úspěšný 
vstup do nového roku. Aby rok 2021 byl rokem jenž bude ten, 
který bude rokem návratu k běžnému životu všech lidí. (…). 
Posílám fotky taktéž jako poděkování za možnost bydlení jako 
normální běžný občan. (…). Až se doba uklidní a budou i úřady 
fungovat v normálním režimu. Tak se stavím na pokec. A žádost 
o udělání nové fotky ve stejném stylu jako jste mi předal pod 
stromeček. Mám ji vystavenou a novou s vánočním přáním 
bych si chtěl dát vedle té vaší jako památku a srovnání.

Děkuji mnohokrát a přeji veselé svátky.

1

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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Dobrý den,

zvědavost malého kluka mi nedala. Dáreček rozbalen. 
Obdarovaný potěšen. Děkuji mnohokrát, na foto je jakýsi starý, 
škaredý chlap. Ale je vidět, že je pln nadšení z nabytého a snad 
dlouhotrvajícího bydlení. Nyní by to chtělo novou 
fotodokumentaci už v zařízeném. 

Přeji Vám ještě jednou plné zdraví nejen Vám, ale i Vašim 
spolupracovníkům, rodině, blízkým, přátelům a známým. 
Krásné prožití svátků vánočních. Úspěšný nastávající rok. 

Děkuji všem co se podíleli na možnosti bydlet jako člověk.

2
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ROZHOVOR SE SOCIÁLNÍ 
PRACOVNICÍ A PEER 
PRACOVNICÍ JIHLAVSKÉHO 
PROJEKTU HOUSING FIRST
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V tomto rozhovoru se podíváme na řešení bytové nouze 
prostřednictvím přístupu Housing First optikou lidí 
v terénu, konkrétně pracovnic Oblastní charity Jihlava: 
klíčové pracovnice Pavlíny Kolářové a peer pracovnice 
Terezy Sivákové. Společně poskytují podporu ve 
12 domácnostech v projektu „Bydlení především: 
Testování konceptu Housing First v Jihlavě“, který 
realizuje Magistrát města Jihlava v partnerství 
s Oblastní charitou Jihlava.

Můžete krátce popsat své pracovní 
pozice a svůj typický pracovní den?

Pracujeme v tandemu, a to klíčový 
sociální pracovník a peer pracovník. 
Zajišťujeme přímou podporu 
účastníků projektu přímo 
v domácnosti, v terénu nebo při 
doprovodech na úřady podle 
potřeby. Hned na počátku projektu 
jsme se podíleli na identifikaci cílové 
skupiny, při výběru účastníků, 
zajišťovali jsme jejich podporu při 
a po zabydlování. S účastníky 
pracujeme formou motivačních

rozhovorů a individuálních plánů 
a snažíme se uplatňovat principy 
Housing First. 

Náš typický pracovní den je 
každopádně velmi pestrý. 
V jednotlivých dnech máme 
naplánované schůzky 
s domácnostmi, někdy jsou již 
dopředu dané, ale často se stává, 
že v průběhu dne naplánovaný 
program pozmění potřeby klientů. 
S některou domácností se 
potkáváme 1 x týdně, s jinou třeba 
jen 1 x za 14 dní a s některou 
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Rozhovor se sociální pracovnicí a peer pracovnicí jihlavského 
projektu Housing First
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odbor) a pak s majetkovým odborem, 
který zajišťuje sjednávání nájemních 
smluv, opravy v bytech, řeší oficiální 
sousedské stížnosti apod. 
Spolupracujeme na nastavování 
splátek závazků klientů vůči městu, 
podílíme se na řešení sousedských 
sporů a konzultujeme prodlužování 
nájemních smluv. V projektu máme 
od počátku rozdělené role, magistrát 
zajišťuje podporu bydlení a my jako 
partner projektu výkon sociální 
práce.

Pro zajištění komplexní 
a intenzivní podpory může být 
prospěšné pro účastníky i pro 
klíčové pracovníky napojení na 
širší podpůrnou síť, např. SAS, 
expert(ka) na řešení dluhů, 
adiktolog(žka) apod. Využíváte 
těchto možností a mají o ně 
účastníci zájem?

U některých domácností využíváme 
napojení na různé podpůrné sítě. 
Někdy je obtížnější a trvá déle, než 
účastníci získají zájem o spolupráci 
s další institucí. V rámci rozhovorů 
jim určité cesty řešení problémů 
nabízíme, je pak na nich, zda jich 
využijí. Podařilo se nám třeba zapojit 
děti do volnočasových aktivit 
nízkoprahového klubu pro děti 
a mládež, do jiné domácnosti zase

i několikrát týdně, třeba i denně, 
pokud je to nutné. Můžu říct, že se 
velmi málo daří mít přesně takový 
den, jaký jsme si naplánovali. 
Bohužel COVID situace nám osobní 
setkání trochu komplikuje, tedy 
s domácnostmi jsme aktuálně 
v osobním kontaktu méně, více si 
telefonujeme a řešíme potřebné 
elektronicky.

Při poskytování podpory 
účastníkům fungujete ve dvojici, 
v čem vidíte pozitiva či negativa? 
Jsou osoby či situace, kdy bylo 
vhodnější či efektivnější se 
rozdělit?

Peer pracovník doprovází klíčového 
pracovníka do domácností, je 
důležitý zejména z hlediska navázání 
důvěry s uživatelem, z hlediska 
znalosti prostředí i z hlediska vlastní 
životní zkušenosti. Peer pracovník 
přináší hlubší vhled do životní situace 
uživatele, přináší jiný pohled na jeho 
motivace i vhodnost řešení některých 
situací. Můžeme říct, že se vzájemně 
obohacujeme o různé zkušenosti 
a pohledy, což se pak odráží 
v konkrétní práci s účastníky, kde 
společně zjišťujeme, že to funguje 
a mnohé se tím usnadní. V některých 
situacích se rozdělujeme, je to nutné 
z hlediska efektivity práce 
a vzhledem k časové náročnosti.

Co vnímáte jako důležitou 
podporu ze strany Magistrátu 
města Jihlava při Vaší práci se 
zabydlenými domácnostmi? 

Podpora Magistrátu města Jihlavy je 
pro naši práci velmi důležitá, zajišťuje 
potřebnou koordinaci s dalšími 
subjekty, které je potřeba v rámci 
podpory zabydlování domácností 
zapojit. Intenzivně spolupracujeme 
s koordinátorem projektu (sociální
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spolupráci se SAS, zprostředkovali 
jsme kontakty na Občanskou 
poradnu ohledně řešení dluhů a také 
poradenství ohledně Adiktologické
ambulance u nás v Jihlavě. 
Samozřejmostí je, že nabízíme také 
doprovod, pomoc při 
zprostředkování prvního kontaktu 
s danou institucí, podporu při 
jednání. Vždy respektujeme 
rozhodnutí rodiny či jednotlivých 
členů domácností.

Jakým tématům se společně 
s domácnostmi nejčastěji 
věnujete? Vnímáte v čase i nějaký 
posun v přání účastníků, co chtějí 
vyřešit nebo zlepšit?

Nejčastější témata se týkají 
samozřejmě udržení bydlení 
a finanční situace domácnosti. 
S tím souvisí další oblasti jako získání 
stálého zaměstnání, téma dluhů 
a exekucí, dobré sousedské vztahy, 
ale také jednání s úřady a pochopení 
některých procesů daných systémem 
společnosti. Ve dvou domácnostech 
řešíme nelehké téma sousedského 
soužití a sousedských sporů, obě 
domácnosti se aktivně zapojují, 
situaci řeší a chtějí si bydlení udržet. 

Postupně se témata s domácnostmi 
různě proměňují. Přicházejí na řadu 
témata ohledně zdraví, péče o děti, 
témata spojená se vztahy v rodině. 
Na počátku bylo největším přáním 
bydlení si udržet a řešit problémy 
s dluhy, což samozřejmě přetrvává. 
Po určité stabilizaci a zabydlení 
vnímáme jako významné posuny

v přání typu: rád bych se ještě naučil 
na počítači, rád bych si pronajal 
zahrádku a pěstoval zeleninu, ráda 
bych našla stálé zaměstnání a aby šla 
dcera do mateřské školy, rádi 
bychom si vyměnili podlahu na 
vlastní náklady apod. Vnímáme, 
že účastníci si přejí svoji situaci 
zlepšovat, někde to jde mílovými 
kroky a jinde malými krůčky, ale 
důležité je, že to jde.

Jihlavský projekt Housing First již 
překročil rok fungování. 
Co považujete v současné chvíli 
za největší úspěch a co se zatím 
tolik nedaří a je to pro Vás výzvou?

Za úspěch považujeme, že 
z 12 domácností je 10 domácností 
stabilně zabydlených a aktuálně se 
pěti prodlužují nájemní smlouvy. Dvě 
domácnosti v bytě ukončují nájemní 
smlouvu, v rámci podpory jsme však 
vyčerpali veškeré možnosti, které 
mohly situaci změnit. Jako v každé 
práci jsou věci, které se úplně ovlivnit 
bohužel nedají, a s určitými 
neúspěchy, s ohledem na cílovou 
skupinu, počítáme. Výzvou tedy je 
obsadit dva byty a podpořit nové 
účastníky, kteří dostanou šanci 
se do projektu zapojit.

Po roce první zabydlené domácnosti 
a konkrétních zkušenostech 
v projektu vnímáme také víc než jako 
výzvu spíš potřebu konkrétněji sdílet 
praktické zkušenosti a přístup 
Housing First srozumitelněji přiblížit 
jihlavské veřejnosti. 
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Na sociální pracovníky (a stejně tak i pracovníky 
v sociálních službách a další pomáhající v terénu) jsou 
zejména v sociálním bydlení a programech Housing
First kladeny nemalé nároky. Kromě běžných agend, 
jako je orientace v sociálních dávkách, nejrůznějších 
úředních postupech a možnostech hmotné pomoci, 
musí pracovníci zvládat i agendy spojené s bydlením, 
často se vyznat i v oblastech závislostí, duševního 
zdraví a podobně. Ze strany společnosti, politiků 
i nadřízených může být na pracovníky vytvářen tlak, 
aby své klienty co nejdříve „napravili“ a udělali z nich 
„normální lidi“.

Oblast, o které se možná méně 
mluví, i když je naprosto zásadní 
a dost možná důležitější než všechny 
odborné vědomosti, je schopnost 
pracovníka1 navázat s klienty 
a klientkami dobrý pracovní vztah 
založený na důvěře, správně 
balancovat mezi podporou 
a kontrolou a mít vhodně nastavené 
hranice. Všechny tyto tři dovednosti 
takto vyjmenované mohou znít jako 
fráze a málokdo přizná, že s tím měl 
nebo má problém, zatímco například 
o sociálních dávkách se spolu 
pracovníci radí poměrně často.

Mluví se o tom, že pracovník má být 
v prvé řadě profesionál a musí mít 
mezi sebou a klienty pevně 
nastavenou hranici. O tom, jak toho 
dosáhnout, se příliš konkrétních rad 
dočíst nedá. Většinou se odkazuje na 
supervizi a psychohygienu. Řada 
pracovníků, a někdy i celých 
organizací, ale ani nedojde 
k myšlence, že v nastavení vztahů, 
hranic, podpory a kontroly by mohli 
něco měnit. Tyto schopnosti 
a dovednosti jsou totiž úzce 
provázané s osobností pracovníka, 
jeho osobní minulostí, 

>>>

Mgr. Alena Stašková Augustová

Poradkyně podpory zavádění Housing First
Platforma pro sociální bydlení

1 Pro plynulost textu slovo pracovník zahrnuje všechny sociální pracovníky a pracovnice, 
terénní pracovníky a pracovnice, pracovníky a pracovnice v sociálních službách a všechny 
další členy a členky podpůrných týmů klientů a klientek v sociálním bydlení. 
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Přílišná péče pracovníka energeticky 
vysává a klienta udržuje ve stavu, kdy 
má méně zodpovědností za své 
záležitosti, zároveň také méně 
potenciálu rozvíjet svoje dovednosti 
a budovat často ztracené 
sebevědomí. Za dosažené úspěchy 
totiž „slízne smetanu“ příliš pečující 
pracovník.

Svalovat nefunkční spolupráci 
na klienta, který „nechce 
spolupracovat“ a „málo se snaží“, je 
jen cestou k upevnění návyků
a kultury organizace, která 
pravděpodobně povede jen k dalším 
„nemotivovaným“ klientům 
a klientkám. Stejně tak přehlížení 
nebo nedostatečná pozornost tomu, 
kolik péče pracovník klientům 
a klientkám dává, případně 
označování a bagatelizace péče 
jakožto „rozmazlování“, může 
v dlouhodobém horizontu vést ke 
zneschopňování klientů, sporům 
v týmu a vyhoření pečujícího 
pracovníka. Pod tlakem snahy plnění 
indikátorů projektů nebo udržení 
klientů a klientek v bydlení může 
pracovník snadno zapomenout na to, 
že výsledek spolupráce s klientem 
není jeho zodpovědnost. Vždy by to 
měl být klient, kdo rozhoduje o svém 
životě, o tom, kam půjde nebo co 
bude dělat a jaké to bude mít 
důsledky. Pracovník za nic z toho 
zodpovědnost nemá a ani mít 
nemůže. Jeho zodpovědností je 
naopak pomáhat klientovi, aby se ve 
svých životních situacích orientoval 
a uměl nalézat své zdroje a motivace. 
Pracovník v sociálním bydlení by měl, 
jednoduše řečeno, klienta 
podporovat, a právě za to, jakým 
způsobem klienta podporuje, má 
zodpovědnost. 

Obnovovat narušený vztah s klienty 
a klientkami je obtížné, ale možné. 

vztahy v soukromém životě, vzorci 
chování, sebevědomím, komplexy 
a traumaty. Rozkrývání jejich 
spojitosti s podobou vztahů s klienty 
a klientkami může být velmi náročný 
a někdy i bolestivý proces. Zároveň 
ale vynesení těchto témat na světlo 
může pracovníkovi pomoct k tomu, 
aby byl vůči klientům a klientkám více 
vnímavý, dokázal opravdu naslouchat 
a byl v rozhovoru vědomý 
a přítomný. Zpracování osobních 
traumat a komplexů může 
pracovníkovi přinést schopnost lépe 
vnímat svoje i klientovy emoce, 
pojmenovávat je a dále s nimi 
pracovat.

Na rozdíl od počtu sestavených 
individuálních plánů, prodloužených 
nájemních smluv nebo odeslaných 
životopisů nelze kvalitu vztahu 
kvantitativně měřit. Měřitelné 
součásti spolupráce ale mohou 
(a také nemusí) být indikátorem toho, 
že ve vztahu mezi pracovníkem 
a klientem něco drhne. Ruší klient 
nebo klientka opakovaně schůzky? 
Nechce členy týmu pustit do bytu? 
Nechává si ty opravdu důležité 
informace pro sebe? To vše a mnoho 
dalšího může (a někdy taky nemusí) 
ukazovat na to, že klient nebo 
klientka pracovníkovi nevěří, bojí se 
jich nebo k nim má jinak negativní 
vztah. Pro pracovníky taková situace 
bývá frustrující, objevují se pocity 
bezradnosti, možná i rozzlobenost, 
averze vůči klientovi a nechuť ve 
spolupráci pokračovat.

Na pomyslném druhém pólu špatně 
nastaveného vztahu a hranic může 
být pracovník, který je vyčerpaný, na 
nic nemá čas a nic nestíhá. S klienty 
tráví dost času, někdy až příliš, 
doprovází je prakticky všude, často 
jim nosí potravinovou pomoc nebo 
oblečení a nikdy si nevypíná telefon. 
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Zodpovědnost (to ale neznamená 
rezignaci a práci s klientovou 
motivací). Mohou si připustit, 
že ačkoliv nemůžou ovlivnit svoje 
emoce vůlí, mají zodpovědnost za to, 
jak budou tyto emoce zpracovávat 
a jak se budou chovat. Mohou se více 
zamýšlet nad vlastními prožitky při 
jednáních s klientem a pokud zjistí, 
že je kvalita jejich práce ovlivněna 
osobními problémy a komplexy nebo 
je práce příliš vyčerpává, mohou 
vyhledat pomoc na supervizi nebo 
terapii. Pomohou tak sami sobě, ale 
nepřímo i svým klientům. Stejně tak 
celé týmy a jejich vedení může začít 
být více citlivé k tomu, jakou podobu 
a kvalitu má spolupráce s klienty a co 
prožívají a cítí kolegové v týmu. 
Užitečné může být seznámení se 
alespoň se základy přístupu Trauma 
Informed Care a Psychologically
Informed Environment. Péče 
o pomáhající pracovníky je totiž 
nepřímo péčí i o klienty.

Někdy to pracovník zvládne sám, 
může pomoci i změna pracovníka, 
někdy i změna celého podpůrného 
týmu. Výhodnější je ovšem takovýmto 
situacím předcházet. Vyžaduje to ale 
spolupráci celého týmu, včetně 
vedoucího, a zejména optimální 
rozložení vytíženosti jednotlivých 
členů týmu. Vhodné nastavení 
podpory, kvalitu vztahu i podobu 
hranic nejsnáze pracovník odhalí díky 
sebereflexi nebo zpětné vazbě svých 
kolegů. Dalším užitečným nástrojem 
může být supervize.

Jednoduchý návod pro to, jak si 
správně nastavit hranice, balancovat 
podporu a kontrolu a jak s klientem 
vybudovat kvalitní pracovní vztah, 
neexistuje. Pomyslný míč je 
na pracovnících, jejich týmech 
a vedoucích. Pracovníci si mohou 
přiznat, že nejsou vševědoucí a řadu 
věcí zkrátka nemohou ovlivnit 
a nemohou si za ně brát
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52>>>

Josefína Schneiderová, DiS.

vedoucí přímé práce
Armáda spásy

Rozhovor vedl Josef Hawel

„Zdravotní stav a životní spokojenost klientů programu Housing First
bývají zajišťovány za užití jednoho či dvou hlavních přístupů. 

Intenzivní case management (ICM) nebo podobná forma vysoce 
intenzivního case managementu, který poskytuje jistou podporu
a vytváří spojení mezi klienty a léčbou a podporou poskytnutou jinými 
poskytovateli lékařských, podpůrných a sociálních služeb.

Tým asertivní komunitní podpory (ACT) nebo jiný multidisciplinární 
tým, který přímo poskytuje péči v souvislosti s mnoha potřebami, včetně 
problémů v oblasti duševního zdraví, problémů s drogami a alkoholem 
či špatným zdravotním stavem, a poskytuje case management nezbytný 
pro zajištění přístupu k pomoci z jiných zdrojů.“

Evropská příručka Bydlení především, s. 51-52
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výhodou, že se mohou se vším 
obracet na konkrétního terénního 
pracovníka, ke kterému mají důvěru 
a dobře ho znají. Také mají jistotu, že 
má jejich klíčový pracovník všechny 
informace, které mu v průběhu času 
předali, a dobře jejich situaci zná.

Co pro Tebe bylo impulsem 
k tomu, začít přemýšlet o změně 
fungování týmu?

Práce zaměřující se na podporu 
v bydlení, která respektuje principy 
Housing First, klade velké nároky 
na terénní pracovníky. V našem týmu 
máme pravidelně porady, supervize 
a intervize, do kterých se promítala 
náročnost práce. Kolegové mluvili 
o únavě, psychické zátěži a pocitu 
velké zodpovědnosti. Druhým 
dechem dodávali, jak mají svoji práci 
rádi. Zároveň se nám dlouhodobě 
nedařilo nastavit funkční systém 
zastupitelnosti v týmu. Věděla jsem 
tedy, že je potřeba něco změnit, 
abychom zabránili fluktuaci v týmu. 
Nechci přicházet o kolegy, kteří jsou 
v práci skvělí a mají ji rádi.

Nyní chceš zkusit vybudovat tým 
asertivní komunitní podpory. 
Můžeš nám vysvětlit o co se jedná, 
kde jsi na to narazila a jaké 
výhody od toho očekáváš (pro 
sociální pracovníky a pro klienty)?

O způsobu podpory uživatelů 
v bydlení formou ACT jsem se 
dozvěděla na semináři, kde svoji 
práci představovali kolegové 
z Francie. Způsob, jakým sociální 
službu poskytovali, mi na první 
dobrou připadal skvělý, v rámci další 
diskuze jsem se pak doptávala 
na konkrétní věci ohledně fungování 
služby a došla k závěru, že by nám 
podobný přístup mohl sednout a že 
by vyřešil část problémů, se kterými

Jsi vedoucí týmu Terénního 
programu – prevence 
bezdomovectví v Armádě spásy, 
mohla bys nám popsat vaši 
službu? Pro koho je určená 
a jak doposud fungovala?

Náš terénní tým poskytuje 
podporu lidem se zkušeností 
s bezdomovectvím nebo 
substandardním bydlením. Lidé, 
kteří využívají naši službu, chtějí 
spolupracovat s NNO, aby si udrželi 
sociální, obecní nebo městský byt. 
Každý klíčový pracovník spolupracuje 
s 8–10 lidmi, kterým poskytuje 
komplexní podporu. Naším hlavním 
cílem je pracovat společně na 
udržení si bydlení a zlepšování pocitu 
životní spokojenosti uživatelů naší 
služby. Zakázky, na kterých s uživateli 
služby spolupracujeme, jsou tedy 
různorodé, placením nájmu počínaje, 
pořízením křečka konče. Klíčoví 
pracovníci zároveň fungují jako case 
manager, který pomáhá uživateli 
nasíťovat další specializované služby, 
pokud je to potřeba.

Myslíš, že by se fungování vašeho 
týmu dalo popsat jako ICM 
(Intenzivní case management)?

Přesně tak, v současné chvíli službu 
poskytujeme formou ICM.

Jaké vidíš výhody vašeho 
dosavadního fungování pro tým 
a pro klienty a jaké vidíš 
nevýhody?

Myslím, že terénní pracovníci mají 
s lidmi, se kterými spolupracují, 
navázané pevné vztahy, na kterých 
spolupráce stojí a ze kterých čerpají. 
Zpětnou vazbu, kdy se ve spolupráci 
něco podaří, nebo jednotlivé radosti 
uživatelů služby, s nimi kolegové sdílí. 
Pro uživatele služby je určitě
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a mít možnost výběru s kým se 
o čem bavit. Služba bude flexibilnější, 
protože její poskytování nebude stát 
na možnostech konkrétních členů 
týmu, společně jsme schopni vyjít 
uživatelům víc vstříc. Zároveň jde 
o další “pojistku” toho, že jako tým 
respektujeme volbu uživatele, jdeme 
jeho tempem a necháváme ho dělat 
vlastní rozhodnutí. 

Když jsme s týmem dávali 
dohromady koncepci transformace, 
věnovali jsme se mimo jiné i analýze 
rizik, která jsou se změnou spojená 
(například jak bude služba prakticky 
fungovat, ztráta pracovní flexibility 
pro pracovníky, obavy z narušení 
vztahů s uživateli, zatížení uživatelů 
kvůli špatnému předávání informací 
a podobně.). Většinu z nich se nám 
daří za chodu eliminovat. Vypracovali 
jsme také plán toho, jak o změně 
uživatele služby informovat a na co 
se při předávání informací zaměřit. 
I přes to samozřejmě v některých 
případech narážíme na to, že se 
lidem, kteří jsou s námi ve spolupráci, 
změny nelíbí. Snažíme se k tomu 
přistupovat individuálně a být 
v rámci transformace flexibilní.

O změnách se pravidelně bavíme 
a reflektujeme, jak vše probíhá 
a co se dá dělat lépe.

Snažíme se připravit i na variantu, 
že pro někoho může být nový způsob 
poskytování služby nepřijatelný 
a budeme muset nabídnout navázání 
na jinou NNO. 

V některých organizacích oba 
druhy fungování týmu kombinují, 
klienti s potřebou intenzivnější 
podpory jsou podporováni ACT 
týmem a klienti, kteří již tak 
vysokou míru podpory 
nepotřebují, mají své klíčové

se tým potýká. Na rozdíl od 
poskytování služby formou ICT, kde 
uživatelé spolupracují s klíčovým 
pracovníkem, v ACT týmu podporu 
poskytuje celý tým. 

Běžné bývá zaměření na zotavení, 
které je červenou linkou propojující 
jednotlivé oblasti fungování týmu. 
Poskytování služby také směřuje 
k větší integraci uživatelů do jejího 
fungování. Uživatelé mají absolutní 
kontrolu nad způsobem využívání 
služby, neboť jsou sami case 
managerem svého „případu“.
V naší praxi to bude znamenat, že 
je uživatel služby přítomen 
a rozhoduje ve všech momentech, 
které se ho týkají. Prakticky tedy 
vedení uživatelské dokumentace, 
výběr času a místa schůzky, její 
obsah, definování cíle, na kterém se 
pracuje, nastavování spolupráce, jak 
bude vypadat spolupráce se třetími 
subjekty a cokoliv dalšího. Pracovníci 
bez uživatele nejednají.

Benefitem pro kolegy bude určitě 
přenesení odpovědnosti 
a rozhodování zpět směrem 
k uživatelům služby v případech, kdy 
bychom mohli mít tendence je 
přebírat. Práce ve dvojicích, což je 
pro nás také novinka, se už teď 
ukazuje jako funkční změna, se 
kterou jsou kolegové spokojení 
a nabízí možnost okamžité intervize 
po psychicky náročné schůzce. 
Vyřešíme tím zastupitelnost v týmu. 
To, že na další schůzku přijde jiný 
kolega, nám dává možnost 
automatické korekce, můžeme se 
od sebe také navzájem víc učit... Těch 
benefitů pro nás tam vnímám 
skutečně hodně.

Směrem k uživatelům naší služby by 
to pak byla možnost poznat víc lidí 
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měl figurovat terapeut, psychiatrická 
sestra, peer pracovník a „strejda 
údržbář“ (kolega, který se bude 
zaměřovat na předávání kompetencí 
spojených s péčí o byt).

Dál bychom se rádi vydali cestou 
specializace jednotlivých sociálních 
pracovníků, aby byl každý 
odborníkem na konkrétní téma. Když 
bude všechno fungovat tak, jak má, 
rádi bychom časem sehnali 
adiktologa. A pak samozřejmě 
terénního psychiatra, to bude asi 
trochu oříšek.

Kde při novém nastavování 
podoby Vaší služby čerpáš 
inspiraci a informace?

Hlavní zdroj inspirace a informací 
jsou moji kolegové, kteří se mnou 
vytváří novou podobu týmu, dávají 
připomínky k jeho praktickému 
fungování, jsou skvěle skeptičtí 
i otevření novým věcem, což je 
všechno potřeba k tomu, aby 
transformace proběhla co nejvíc 
hladce.

V rámci vytváření koncepce jsem byla 
v pravidelném kontaktu s kolegy 
z francouzské organizace Un Chez-
soi d'abord, kteří nám poskytují svoje 
know-how ohledně praktického 
fungování ACT týmu. Změnu jsem 
konzultovala také s kolegy 
z plzeňského Ledovce. A pak vlastně 
s každým, na koho jsem narazila. 
O tématu vyhoření u sociálních 
pracovníků v Housing First
projektech se bavím s kolegy 
z dalších NNO a je obohacující slyšet, 
jak s tím bojují jinde. 

Jako velkou součást transformace 
vnímám také větší zaměření na 
zotavení a téma zplnomocňování 
uživatelů služby, k tomu už je dnes 
dost dostupné literatury.

pracovníky a jsou nasíťováni
na jiné služby. Přemýšleli jste i Vy 
o nějaké takové kombinaci?

Popravdě myslím, že konečná 
podoba způsobu poskytování bude 
spíše formou FACT1, než ACT. Rozdíl 
vnímám v tom, že uživatelé nemusí 
mít potřebu robustní podpory, aby 
s nimi služba spolupracovala. Mnoho 
lidí, kteří podporu naší služby 
využívají, nepotřebují sociální práci 
v takové intenzitě, v jaké jí ACT týmy 
poskytují. Tým FACT umí flexibilně 
přepínat u jednotlivých uživatelů 
služby mezi intenzivní podporou 
a méně intenzivní podporou tak, 
jak je to zrovna potřeba.

S kolegy jsme se samozřejmě 
zamýšleli, jestli nezvolit něco mezi 
FACT/ACT a ICT týmem. Vzhledem 
k tomu, že pro mě, jako pro vedoucí, 
bylo hlavní motivací zlepšení 
pracovní náplně pro kolegy, kteří 
se cítili přetížení, nedokázala jsem si 
představit, že by plnili dvě různé role. 
Zároveň jsme nechtěli tým dělit 
na dvě části. 

ACT týmy hodně fungují 
v organizacích, které pomáhají 
duševně nemocným lidem. 
Součástí týmu jsou tak běžně 
kromě mužů a žen na pozicích 
sociálních pracovníků, peer 
pracovníků i zdravotní sestry, 
lékaři, psychiatři, adiktologové
atd. Jaké složení týmu plánujete 
mít vy?

90 % terénních pracovníků budou 
sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách. Zároveň se 
nám podařilo zajistit na příští rok 
finance, abychom si mohli do týmu 
najmout na DPP externisty z řad 
odborníků, kteří podpoří kolegy. Od 
ledna 2021 tak budeme pilotovat 
multidisciplinární tým, ve kterém by 

1 FLEXIBLE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (FACT), více o FACT se můžete dočíst 
v českém překladu práce J. Remmerse van Veldhuizena a Michiela Bählera, zde.

http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/FACT_manual_CZ_final_s_obalkou.pdf?fbclid=IwAR2rnsCRfTNC7I1zw0X01ICQvs7qqsVhC31fJaru6UhOcRhZbUwKIGdOz54


Metodika pro spolupráci 
orgánů veřejné správy

při realizaci sociálního bydlení

Projekt Podpora sociálního bydlení představuje nový metodický materiál
s názvem Metodika pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci
sociálního bydlení.

Cílem tohoto textu není pouze seznámit čtenáře s orgány veřejné správy a dalšími
aktéry bytové politiky a poskytování sociálního bydlení, ale především zdůraznit
přínosy a význam účinné spolupráce těchto aktérů jako efektivní řešení bytové
problematiky občanů.

Metodika vychází z předpokladu, že jedním z hlavních aktérů poskytující sociální
bydlení je obec a sociální pracovník obce je hlavním koordinátorem při poskytování
podpory v sociálním bydlení na místní úrovni. V potaz byla brána již existující „dobrá
praxe“ spolupracujících obcí s projektem MPSV Podpora sociálního bydlení, která
doplňuje texty.

Na závěr je nutno také zmínit, že tento dokument doplňuje mnohem obsáhlejší
Metodiku sociální práce v sociálním bydlení, která se zaměřuje na celý proces od
vyhledání osob ohrožených ztrátou bydlení, přes podporu před a při vstupu do
sociálního bydlení, až po ukončení spolupráce s klientem.

Celou metodiku a další výše zmíněné naleznete na webu projektu.
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WEBINÁŘE
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Webináře můžete sledovat na našem 
YouTube kanálu.

Dosud jsme pro Vás společně s Platformou pro sociální 
bydlení připravili webináře na tato témata:

• Case management v Housing First

• Dávky na bydlení I

• Dávky na bydlení II

• Dokumentace a individuální plánování v Housing First

• Duální diagnózy

• Evaluace projektu Podpora sociálního bydlení, zpráva B

• Hledání sociálních bytů na soukromém trhu

• Housing First a podpora lidí s duševním onemocněním

• Hranice práce s klientem a prevence proti vyhoření

• Kde může klient ušetřit?

• Krizová intervence v Housing First

• Krizové fondy

• Nábytkové banky

• Otevřený dialog (praktická ukázka intervize + teorie a praxe)

• Párování sociálních pracovníků a klientů

• Péče o tým

• Podpora lidí se zkušeností s násilím v blízkých vztazích

• Podpora mladých lidí opouštějících náhradní péči

• Práce s lidmi se závislostí na alkoholu

• Principy Housing First a jak je dodržovat při COVID?

• Podpora v bydlení v době krizových opatření

• Sousedské vztahy

• Trojdohoda mezi klientem, službou a majitelem bytu

• Zabydlování rodin v rámci Housing First

• Zabydlování v době krizových opatření

• Závislost, domov a podpora

https://www.youtube.com/channel/UCtFfiN-gIyTTX1igB0DbZ2g


ZPRAVODAJE SOCIÁLNÍHO 
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