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Petr Beck
MPSV, vedoucí Oddělení pomoci v hmotné nouzi
a dávek pro osoby se zdravotním postižením

státní sociální podpory. Byl rozšířen 
okruh osob, které mohou mít nárok 
na příspěvek na bydlení za stejných 
podmínek jako vlastníci bytu, o osoby 
užívající byt na základě služebnosti 
(věcného břemene) a dále (za 
stejných podmínek jako nájemci 
bytu) o osoby, které byt užívají 
na základě podnájemní smlouvy. 
Pro rok 2022 je také možné 
příspěvek na bydlení poskytnout 
vlastníkovi rekreační stavby. Dále 
byl upraven výpočet příspěvku na 
bydlení tak, aby aktuálně reagoval 
na navýšení cen energií, a k částce 
normativních nákladů na bydlení se 
pro rok 2022 připočítává stanovená 
částka, která vychází z průměrného 
zvýšení cen energií. Byla dokončena 
digitalizace žádostí o příspěvek na 
bydlení a lze využít zjednodušenou 
online žádost o tuto dávku. Byl 
připraven speciální portál, kde je 
k dispozici velmi jednoduchá 
a přehledná kalkulačka příspěvku 
na bydlení (www.energetickyprispevek.cz), 
kde si každý může spočítat, zda by 
na něj mohl mít nárok a v jaké výši. 
Součástí portálu jsou i tipy a triky 
na snížení energetické spotřeby. 
Byla zrušena povinnost podávat 
každoročně novou žádost 
o příspěvek na bydlení na období 
od 1. července do 30. června 
následujícího kalendářního roku, 
nově je příspěvek na bydlení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

je mi ctí zahájit toto číslo Zpravodaje 
sociálního bydlení, který vydává 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
v rámci projektu Podpora sociálního 
bydlení. S pojmem „sociální nebo 
dostupné bydlení“ se setkávám již 
řadu let, spolupracoval jsem na 
několika připravovaných zákonech 
k této problematice, prozatím ale 
všechny návrhy byly tzv. zastrčeny do 
šuplíku. 

I z toho lze usoudit, že otázka 
sociálního/dostupného bydlení není 
jednoduchá a nalézt konsensus mezi 
všemi příslušnými aktéry se prozatím 
nepodařilo. Přitom mít bydlení je 
základ pro celkový vývoj člověka, 
ať už z pohledu jeho zdraví, vzdělání 
nebo zaměstnání. Proto patří 
poděkování všem městům a obcím, 
která sociální/dostupné bydlení pro 
své občany začala řešit i bez podpory 
zákonné normy. 

Obrovskou roli v podpoře bydlení 
mají nepojistné sociální dávky. 
V současné nelehké pocovidové 
době, kdy se zdražují ceny energií 
a je vysoká míra inflace, se v dávkové 
oblasti provedlo mnoho legislativních 
i nelegislativních změn, které se 
bydlení dotýkají. 

Nejvíce úprav se realizovalo 
v příspěvku na bydlení ze systému

http://www.energetickyprispevek.cz/
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a třetí kalendářní čtvrtletí. Vzhledem 
k tomu, že i v průběhu kalendářního 
čtvrtletí, za které se nemusí dokládat 
příjmy a náklady na bydlení, může 
dojít ke zvýšení nákladů na bydlení 
nebo snížení příjmu, je dána 
možnost, aby příjemce příspěvku 
na bydlení do 15. dne prvního měsíce 
daného kalendářního čtvrtletí, 
konkrétně tedy do 15. ledna nebo 
do 15. července, předložil potřebné 
doklady a podle nich bude výše 
příspěvku na bydlení stanovena 
nově.

Další změny proběhly v systému 
pomoci v hmotné nouzi, kdy se od 
1. července 2022 rozšířila podpora 
prostřednictvím dávky mimořádné 
okamžité pomoci, a to definováním 
dalších zákonných situací, které 
mohou nárok na tuto dávku založit. 
Při aktuálním celospolečenském 
vývoji ovlivněném mnohými 
krizovými faktory, jako např. 
pandemická situace, energetická 
krize, vysoká míra inflace, stále více 
zaznívala potřeba revize této formy 
pomoci, neboť narůstá skupina 
zranitelných osob, které jsou přímo 
ohroženy např. ztrátou bydlení či 
nedostatkem finančních prostředků 
na živobytí. Nová podpora se díky 
úpravám dotkne osob, které nejsou 
typicky příjemci nepojistných dávek, 
resp. opakujících se dávek pomoci 
v hmotné nouzi, aktuálně se však 
ocitnou v ohrožení ztráty bydlení 
nebo jim hrozí nezajištění základních 
životních potřeb. Upravila se také 
možnost pro Úřad práce ČR 
nepřihlédnout k určitým příjmům, 
a to v rámci správního uvážení. 
S ohledem na účel, kterého má být 
dosaženo v rámci optimální podpory 
nejzranitelnějších skupin, je důvodné, 
aby k některým příjmům nemuselo 
být přihlíženo. V rámci hodnocení 
příjmů je dále změna u výše

přiznáván na dobu neurčitou. Dále 
byla zrušena povinnost rozepisovat 
náklady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu na jednotlivé položky. 
Nadále zůstává povinnost předložit 
Úřadu práce ČR rozpis nákladů 
na bydlení podle těchto jednotlivých 
položek: nájemné, náklady za plyn, 
náklady za elektřinu a jednou částkou 
náklady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu. Nárok na příspěvek 
na bydlení není nadále podmíněn 
předložením poskytovatelem služeb 
vystaveného zúčtování zálohově 
placených nákladů na bydlení. 
Povinnost v nákladech na bydlení 
uvést přeplatky a nedoplatky 
na nákladech na bydlení však zůstává 
zachována, případné přeplatky nebo 
nedoplatky se započítávají do výše 
nákladů na bydlení tak jako doposud 
v tom kalendářním čtvrtletí, kdy byly 
vráceny, nebo doplaceny. Právní 
úprava dále rozšířila způsoby 
prokazování nároku na dávky státní 
sociální podpory a jejich výši. Nově 
postačují prosté kopie dokladů 
či povinných příloh předkládaných 
k žádosti. S účinností od 1. října 2022 
se skutečnosti rozhodné pro nárok 
a výši příspěvku na bydlení budou 
povinně dokládat jen jednou za půl 
roku. Rozhodné období kalendářního 
čtvrtletí zůstává zachováno. Vždy 
bude kalendářní čtvrtletí, kdy 
se příspěvek na bydlení překlopí 
z minulého období bez toho, že by 
bylo nutné dokládat příjmy a náklady 
na bydlení (platí, že pro nárok 
na příspěvek na bydlení v prvním 
a třetím kalendářním čtvrtletí není 
povinnost dokládat rozhodné příjmy 
a náklady na bydlení za druhé a čtvrté 
kalendářní čtvrtletí). Povinně se 
budou dokládat rozhodné příjmy 
a náklady pro nárok na příspěvek 
na bydlení ve druhém a čtvrtém 
kalendářním čtvrtletí, tedy rozhodné 
příjmy a náklady na bydlení za první 
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Upravila se metodika k poskytování 
mimořádné okamžité pomoci 
na kauci na bydlení, kdy na ni již 
dosáhne více potřebných žadatelů. 

Bližší informace k uvedeným 
sociálním dávkám lze najít na 
stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí www.mpsv.cz, dále 
pak na stránkách Úřadu práce ČR 
www.uradprace.cz, kde lze také 
nalézt návodná videa, pro koho jsou 
dávky určeny, jak o ně žádat a další 
potřebné informace.

Závěrem si dovolím napsat přání, 
ať má co nejméně občanů problém 
s bydlením, a ti, kteří jej bohužel mají, 
aby nalezli co nejdříve střechu nad 
hlavou – svůj domov.

X

započitatelných příjmů u příjemců 
důchodů. Konkrétně došlo ke snížení  
procentní hranice, resp. snížení výše, 
ve které se tento druh příjmu 
započítá pro účely vyhodnocení 
nároku na dávku (z 80 % na 70 %). 
Změnila se také místní příslušnost 
krajských poboček Úřadu práce ČR 
podle skutečného pobytu (nikoliv 
podle místa trvalého pobytu). 
To znamená, že lze o dávky pomoci 
v hmotné nouzi žádat tam, kde se 
skutečně osoba nebo rodina nachází 
(bydlí). A i v tomto systému se 
rozšířily způsoby prokazování nároku 
na dávky pomoci v hmotné nouzi 
a jejich výši, kdy nově postačují 
prosté kopie dokladů či povinných 
příloh předkládaných k žádosti. 

http://www.mpsv.cz/
http://www.uradprace.cz/
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V aktuálním čísle vás jako obvykle seznámíme s novinkami z MPSV. Tentokrát 
to jsou témata jako: akce Milostivé léto II, Balíček podpory zdravotně 
znevýhodněným, Digitalizace dávek a Mimořádná okamžitá pomoc, 
která se na začátku července dočkala novely zákona.

Dále jsme pro vás připravili souhrn nové výzvy OPZ+ č. 007 na podporu a rozvoj 
sociálního bydlení, která byla vyhlášena na konci června tohoto roku a je o ni 
velký zájem mezi obcemi i neziskovkami.

Významným počinem projektu bylo spuštění osvětové kampaně Mít domov a 
na ni navazující události Podzim bezdomovectví! Níže si přečtete, proč a jak 
obě akce pomáhají a co všechno nabízejí.

Již tradičně se dočtete o tom, jak se daří obcím, které ve spolupráci s námi 
pilotovaly systémy sociálního bydlení. Tentokrát je to Štětí a Chomutov. 

Mimo jiné pak ve Zpravodaji najdete informace o nových výzvách IROP na 
sociální bydlení i možnosti zabydlovat v nich seniory, rozhovor s SKP 
Boétheia o jejich projektu Housing First, rozhovor s ředitelkou potravinových 
bank a mnoho dalšího!

Přejeme vám příjemné čtení!

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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Od 1. září 2022 opět probíhá státem vyhlášená akce Milostivé léto II, 
která je zacílena převážně na osoby, kterým během exekučního řízení 
nekontrolovatelně narostl dluh z důvodu nejrůznějších penále, poplatků 
a úroků. Díky nim se mnohým dlužníkům původní dlužná částka 
zněkolikanásobila, a právě proti tomuto nárůstu je akce Milostivé léto 
zaměřena. Milostivé léto II potrvá do 30. listopadu 2022 a nabízí možnost 
dlužníkům vypořádat se s dluhy z minulosti.

Hlavní změny, které nová právní úprava přináší: 

• povinný bude moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů 
exekuce od 1. 9. do 30. 11. 2022,

• povinný bude nově muset ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně 
sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy Milostivého léta, 

• povinný požádá soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být 
uhrazena pro splnění podmínek Milostivého léta, nebo o sdělení, zda tato 
částka již byla vymožena přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu; soudní 
exekutor bude povinen na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od jejího 
doručení, 

• paušální náhrada nákladů exekuce soudního exekutora v rámci Milostivého 
léta se stanovila na 1 815 Kč, které povinný musí uhradit spolu s jistinou, 

• výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náležejí náklady 
exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022 a které byly před 
tímto datem vymoženy. Obdobná právní úprava se týká i nákladů 
oprávněného.

https://www.mpsv.cz/web/cz/milostive-leto-II
https://milostiveleto.cz/
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Bylo přijato i několik opatření, která zlepší podporu cílenou na zdravotně 
znevýhodněné osoby. Jde o pomoc, která reaguje zejména na současný růst cen, 
a to nejen energií. Součástí balíčku je například zvýšení příspěvku 
na mobilitu nebo úprava příspěvků na zvláštní pomůcky. MPSV se soustředí 
na pomoc formou cílených nástrojů určených sociálně ohroženým skupinám. 
Těmi jsou mimo jiné právě zdravotně znevýhodnění, ale také příjemci důchodů, 
samoživitelé a samoživitelky nebo rodiny s dětmi. Právě zdravotně znevýhodnění 
jsou jednou ze skupin, které jsou růstem cen nejvíce ohrožené. Ve většině 
případů tito lidé zůstávají odkázáni na finanční prostředky, na které mají nárok
v rámci sociálního systému. Bude se jednat o následující změny: zvýšení 
příspěvku na mobilitu pro osoby se zdravotním znevýhodněním, příspěvek na 
zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny, podpora osob s nákladnou dietou
a podpora rodičů při úmrtí miminka.

DIGITALIZACE DÁVEK MPSV
V souvislosti se zvyšujícími se náklady na bydlení je kromě tzv. energetického 
tarifu, který představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, klíčovým nástrojem 
pomoci třeba příspěvek na bydlení. Jeho průměrná výše činí 4 084 Kč, nově 
se o něj nemusí žádat každý rok, ale chodí automaticky na účet každý měsíc. 
Od července lze o něj požádat online.  

Další zjednodušený formulář, který MPSV představilo v září, se týká dávky 
přídavku na dítě. V případě, že nízkopříjmová domácnost potřebuje pravidelnou 
finanční podporu na výchovu dítěte, není třeba chodit na úřad. Stačí pouze 
elektronická identita (například BankID, Mobilní klíč eGovermentu, NIA ID 
apod.). Vše zvládne žadatel vyřídit během několika minut z domova. X
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Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi od 1. 7. 2022 nově 
definuje další situaci v rámci dávky mimořádné okamžité 
pomoci, a to tzv. jinou událost. Tato událost je definována tak, 
že ji nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí 
předejít a v jejím důsledku je osoba z důvodu nedostatku 
finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení 
nebo nezajištěním základních životních potřeb. 

poměrům a příjmové situaci osoby  
tak, aby součet dávek poskytnutých 
osobě z tohoto důvodu nepřekročil 
dvacetinásobek částky životního 
minima jednotlivce v rámci 
12 kalendářních měsíců po sobě 
jdoucích. Přestože se jedná o dávku 
jednorázovou, ze stanoveného limitu 
je patrné, že dávku lze poskytnout 
i opakovaně, jelikož je třeba vnímat, 
že důsledky určité nenadálé situace 
mohou být i dlouhodobějšího 
charakteru. I přesto je zapotřebí mít 
na zřeteli, že i když tato mimořádná 
okamžitá pomoc může být vyplacena 
opakovaně, nemůže se stát opakující 
se dávkou pomoci v hmotné nouzi. 
Poskytování této pomoci by tedy 
mělo být spojeno s možností 
vyřešení dané situace do budoucna 
tak, aby tato pomoc nebyla 
zapotřebí. 

V rámci poskytování dávky 
mimořádné okamžité pomoci 
je vhodné připomenout, že 
v souvislosti s bydlením lze také 
žádat o mimořádnou okamžitou 
pomoc v situacích, kdy osoba nebo 
rodina nemá finanční prostředky 
na vyúčtování energií, na jistotu 
(kauci) při získání nového obydlí, 
na pořízení nebo opravu 
nezbytných základních předmětů 
dlouhodobé potřeby (např. lednice, 
pračka, nábytek), na nocleh (např. 
úhrada nocleháren pro osoby bez 
přístřeší 

Jedná se o bezprecedentní 
a neočekávané případy, jež mohou 
v životě nastat a uvést zranitelnou 
osobu do bezvýchodné situace. 
Tento stav může být posuzován 
jak ze společenského hlediska, 
tak z pohledu situace jednotlivce. 
K zajištění základních životních 
podmínek osob v těchto specifických 
situacích je nutná rychlá reakce, a to 
zvláště v případech, kdy žádná další 
efektivní pomoc sociálního systému 
není pro tuto osobu dostupná. Může 
se jednat např. o pandemickou 
situaci, energetickou krizi či jinou 
událost, která může uvrhnout rodinu 
či osobu do nepříznivé sociální 
situace spojené se ztrátou bydlení. 
Osoba tak může být např. podpořena 
v případech, kdy jí prozatím nevznikl 
nárok na příspěvek na bydlení, 
ale nemá dostatek finančních 
prostředků na úhradu nákladů 
na bydlení, které se jí navýšily, nebo 
v situaci, kdy v důsledku nadměrně 
zvýšených záloh energií při ukončení 
služeb dodavatele energií nemá 
dostatek financí na jejich úhradu.

Z hlediska naplnění účelu této formy 
pomoci je přes charakter 
jednorázovosti této podpory účelem 
i její možné opakované poskytnutí, 
např. pro zmírnění nebezpečí ztráty 
bydlení. Výše této mimořádné 
okamžité pomoci se stanoví 
s přihlédnutím k majetkovým
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v zimním období). I v těchto 
případech se každá situace 
vyhodnocuje na základě příjmových, 
sociálních a majetkových poměrů 
osoby a osob s ní společně 
posuzovaných a není podstatné, 
zda tyto osoby jsou či nejsou příjemci 
opakujících se dávek pomoci 
v hmotné nouzi (příspěvku 
na živobytí a doplatku na bydlení). 

S novelou se rovněž v zákoně 
vytvořila možnost pro Úřad práce ČR 
nepřihlédnout k určitým příjmům, 
a to v rámci správního uvážení. 
S ohledem na účel, kterého má být 
dosaženo v rámci optimální podpory

nejzranitelnějších skupin, je důvodné, 
aby k některým příjmům nemuselo 
být přihlíženo. U hodnocení příjmů 
je změna výše započitatelných příjmů 
u příjemců důchodů v rámci 
důchodového pojištění. Konkrétně 
došlo ke snížení procentní hranice, 
resp. snížení výše, ve které se tento 
druh příjmu započítá pro účely 
vyhodnocení nároku na dávku 
(z 80 % na 70 %). Změnila se také 
místní příslušnost krajských poboček 
Úřadu práce ČR, kde lze o dávky 
požádat. Nově se řídí podle 
skutečného pobytu, nikoliv podle 
místa trvalého pobytu žadatele.

X

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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O NOVOU VÝZVU NA PODPORU 
A ROZVOJ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ 
V OPZ+ JE VELKÝ ZÁJEM
Na konci června tohoto roku Ministerstvo práce a sociálních 
věcí vyhlásilo dotační výzvu č. 007 na podporu a rozvoj 
sociálního bydlení v České republice. Do výzvy se mohou 
přihlásit neziskové organizace, obce, svazky obcí a příspěvkové 
organizace s projekty, v rámci kterých zajistí lidem bez 
domova nové bydlení a podporu s udržením bydlení podle 
zásad přístupu Housing Led, samozřejmě včetně Housing First. 
O výzvu dosud projevilo zájem již více než 35 subjektů, které 
zvažují poskytnout nový domov sociálně potřebným ve více než 
550 sociálních bytech.

Ke konci října bylo již schváleno 
6 projektových žádostí a dalších 
8 žádostí projednala hodnotící 
komise. Hodnota těchto 14 projektů 
přesáhla částku 300 mil. Kč, přičemž 
celková alokace výzvy je
500 000 000 Kč. Druhá výzva na 
sociální bydlení je plánována na první 
polovinu roku 2024, nyní bude 
diskutována i možnost navýšení 
aktuálně vyhlášené výzvy č. 007.

Realizátorům projektů by rádo 
ministerstvo poskytovalo 
metodickou a informační podporu 
prostřednictvím nového 
systémového projektu. Rádi 
bychom navázali na dobrou 
zkušenost konzultací s realizátory, 
neboť jak se potvrdilo, taková 
odborná podpora zvyšuje úspěšnost, 
efektivnost a přenos důležité praxe 
oběma směry. Pro zájemce jsme zde 
již nyní a snad bude během podzimu 
schválen i náš nový projekt a v lednu 
2023 budeme moct na tuto podporu 
navázat. Současně bude ministerstvo 
ve spolupráci s realizátory sbírat 
a následně vyhodnocovat data 
o dopadech projektů na domácnosti, 
které získaly bydlení a podporu.

Žadatelé mohou předkládat projekty 
s celkovou dobou realizace max. 
36 měsíců a rozpočtem v rozmezí 
1–25 milionů Kč. Každý projekt 
přitom musí obsahovat povinnou 
aktivitu (zajištění bydlení a podpory 
v bydlení minimálně 
10 domácnostem; 5 v případě 
menších obcí) a může zahrnovat další 
doplňkové aktivity zaměřené na 
rozvoj kontaktních míst pro bydlení, 
sociální realitní agentury, 
garantované bydlení, prevenci ztráty 
bydlení, plánování přechodů 
z institucí a další inovativní nástroje 
pomoci.

Každý žadatel je povinen poslat 
řídícímu orgánu OPZ+ vlastní návrh 
realizace (návrh projektu) 
a absolvovat k němu konzultaci. 
Po konzultaci může žadatel odeslat 
projektovou žádost k posouzení 
a vyhodnocení. Jeden žadatel může 
podat více projektových žádostí.

Míra spolufinancovaní projektů je 
u NNO 0 %, u obcí do 3 tisíc obyvatel 
5 %, u větších obcí 10 % a u Prahy, 
MČ Prahy a jimi zřizovaných 
organizací 23,265 %. 

Bližší informace o podmínkách výzvy najdete na webových stránkách ESF zde.

https://www.esfcr.cz/vyzva-007-opz-plus
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Pomoc existuje a není ostuda si o ni říct – tak zní hlavní motto 
naší osvětové kampaně Mít domov, která běží od začátku října 
do konce listopadu 2022. Můžete ji vidět jak v online prostoru, 
tak v tištěných médiích a ve veřejném prostoru.

stejně jako nestydět se říct si o pomoc. 

Pro vizuály kampaně si před 
fotoaparát stouply reálné osoby, které 
o své bydlení přišly. Jsou mezi nimi 
totiž prodejci časopisu Nový prostor, 
kteří již nastartovali lepší kapitolu 
svého života, včetně bydlení.

Web odkazuje také na důležité akce, 
které mohou lidem pomoci, například 
na Milostivé léto II, jak zvládnout velmi 
drahé energie Zkrotimeenergie.cz 
nebo na vládní program Deštník proti 
drahotě.

Kampaň se zabývá i přidruženými 
tématy, jako jsou finanční gramotnost, 
řešení sporů s dodavateli energií nebo 
mezi nájemníky a pronajímateli či 
domácím násilím. Součástí webu 
www.mitdomov.cz jsou i tipy, jak šetřit 
energie a neplýtvat jídlem, včetně 
odkazů na úsporné kuchařky – tipy
a triky, jak vyjít s potravinami, šetřit 
peněženku i planetu. Budeme rádi za 
rozšíření informací o kampani
a pomoci všem potřebným.

Kampaň informuje o tom, jak si 
v současné nelehké době udržet 
bydlení nebo jak jej získat. Webová 
stránka www.mitdomov.cz, která 
vznikla speciálně v rámci kampaně, 
funguje jako rozcestník. Nabízí nejen 
srozumitelný seznam možné pomoci 
a důležitých kontaktů, ale také 
informace o dávkách na bydlení, 
mimořádné okamžité pomoci 
nebo odkazy na praktické tipy.

Celou akci a stejnojmenný web 
provází pět hlavních témat: Teplo, 
Bezpečí, Jistota, Zázemí a Bydlení. 
Každé z nich představuje důležitou 
součást domova a také konkrétní 
problémy, se kterými se mohou lidé 
potýkat. Stejným tématům se budou 
věnovat i videa, která pro nás nyní 
dokončuje režisér Petr Racek.

Kampaň upozorňuje mimo jiné i na 
problematiku dostupnosti bydlení 
v Česku, možnosti obecního bydlení, 
sociálního bydlení a zamýšlí se nad 
tím, jak situaci zlepšit. Prevence 
ztráty bydlení je totiž velmi důležitá, 

Více informací se dozvíte v oficiální tiskové zprávě MPSV zde
a na FB stránce projektu Sociální bydlení v ČR.

Děkujeme časopisu Sociální práce / Sociálna práca
a Nový Prostor za jejich mediální podporu!

X

https://www.mpsv.cz/web/cz/milostive-leto-II
https://zkrotimeenergie.cz/
https://www.destnikprotidrahote.cz/
http://www.mitdomov.cz/
http://www.mitdomov.cz/
https://mitdomov.cz/teplo/
https://mitdomov.cz/bezpeci/
https://mitdomov.cz/jistota/
https://mitdomov.cz/zazemi/
https://mitdomov.cz/bydleni/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_M%C3%ADt_domov_5.10.2022.pdf/5a186303-8353-af51-3abb-e6287dc17407?fbclid=IwAR0WqZMbXh6l3LuLDv7iT6J8r1JeHqt0bgoSfC9DYycbh8PxiwOhS5Nuwzc
https://www.facebook.com/socialnibydlenivcr/
https://socialniprace.cz/
https://novyprostor.cz/
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PODZIM BEZDOMOVECTVÍ 
– AKCE NA PODPORU LIDÍ NA ULICI

Člověkem bez domova 
se může stát kdokoliv. 
Na ulici se mohou dostat 
lidé z jakéhokoliv prostředí, 
s jakýmkoliv vzdělaním, 
v jakémkoliv zdravotním 
stavu a klidně i na sklonku 
svého života. Často nemají 
přístup k základním potřebám, 
jako je čistá voda či suché 
oblečení, trápí je zima, hlad 
a nedostatek zdravotní 
i psychologické péče…

řada organizací i měst, které k tomu 
každodenní prací svých šikovných lidí 
přispívají.

V rámci této akce, která navazuje 
na Světový den bezdomovectví a naši 
kampaň Mít domov, budeme během 
podzimu zveřejňovat události, 
které pořádají obce, neziskovky
a další organizace, kterým není 
lhostejný život lidí bez domova. 
Události budeme průběžně sdílet na 
naší FB stránce Sociální bydlení
v ČR, v oficiální FB události a na 
našem webu. 

Od 10. října 2010 se ve více než 
100 zemích světa každoročně koná 
Světový den bezdomovectví. 
I my si chceme tento den v Česku 
připomenout.

V rámci kampaně Mít domov
informujeme o možnostech pomoci 
lidem ohroženým ztrátou bydlení, 
která v obtížné ekonomické situaci 
nabrala ještě na vyšší aktuálnosti. 
Bezdomovectví je jedním z velkých 
témat a je tu řada organizací, které 
jej pomáhají řešit a patří jim za to dík.

Mezi ně patří například Armáda 
spásy, Naděje, Charita, Slezská 
diakonie, Nový Prostor, Platforma 
pro sociální bydlení, S.A.D. a řada 
dalších… 

Pomoct těmto organizacím chceme i 
my v projektu Podpora sociálního 
bydlení, a tak rozšiřujeme naši 
kampaň o informování nejen o jejich 
akcích i aktivitách a startujeme 
Podzim bezdomovectví. Chceme 
poukázat na to, že je nutné 
ukončovat bezdomovectví, a že je 
zde X 14

Nejste mezi nimi i vy?

Pokud během letošního podzimu 
také plánujete obdobnou akci, dejte 
nám vědět, rádi vám pomůžeme na 

ni upozornit.

Veškeré další informace a seznam 
událostí najdete na naší FB stránce 

Sociální bydlení v ČR, v oficiální FB 
události a na našem webu 

www.socialnibydleni.mpsv.cz.

https://www.facebook.com/socialnibydlenivcr/
https://fb.me/e/2U8HQlOQz
http://www.armadaspasy.cz/
http://www.nadeje.cz/
http://www.charita.cz/
http://www.slezskadiakonie.cz/
http://www.novyprostor.cz/
http://www.socialnibydleni.org/
http://www.socialnibydleni.org/
https://fb.me/e/2U8HQlOQz
https://www.facebook.com/socialnibydlenivcr/
https://fb.me/e/2U8HQlOQz
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/
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SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PODPOŘENÉ 
Z IROP MŮŽE SLOUŽIT I SENIORŮM
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sociální bydlení podporované z IROP 
jeden výrazný pozitivní efekt, a tím je 
povinnost pronajímatele zajistit svým 
nájemníkům dostupnost sociální 
práce, a tím přispět k řešení jejich 
složité životní situace. Využití 
podpory ve formě sociální práce, 
zajištěné buď kvalifikovaným 
sociálním pracovníkem nebo 
prostřednictvím registrované 
sociální služby, je zásadně na bázi 
dobrovolnosti, tj. nesmí se stát 
například podmínkou pro uzavření, 
trvání nebo prodloužení nájemní 
smlouvy. 

Další pozitivní změnou IROP 2 je 
umožnění mírného překročení 
příjmového limitu domácnosti, 
s posuzovanou domácností je 
možné i při tomto překročení uzavřít 
nájemní smlouvu na maximálně 
2 roky, během nichž její členové 
získají čas na nalezení jiného 
nájemního bydlení, případně pro 
další zvýšení svých příjmů tak, aby 
obstáli na běžném trhu s nájemními 
byty. 

V září tohoto roku byly vyhlášeny 
první výzvy k předkládání žádosti 
o podporu soc. bydlení z IROP 2, a to 
výzvy č. 25 a 26, které přinesou 
projektům bez mála 1,5 mld. Kč. Jde
o průběžnou výzvu s příjmem žádostí 
o podporu do 29. 8. 2023 nebo do 
vyčerpání určené alokace. 

Podpora sociálního bydlení navazuje 
na shodně zaměřené výzvy 
z programového období 
2014 - 2020 (dále IROP 1) a zároveň 
přináší řadu změn. Především jde 
o rozšíření cílové skupiny, kdy 
sociální byt může být přidělen 
i osaměle žijícímu seniorovi v bytové 
nouzi, nebo seniorovi pečujícímu 
o děti do 15 let. Není nutné, aby 
alespoň polovina členů seniorovy 
domácnosti tvořily osoby 
v ekonomicky produktivním věku 
15 až 64 let, což bylo nezbytnou 
podmínkou pro přidělení bytu v IROP 
1. Při obnovení nájemní smlouvy 
se ani v IROP 1 nepřihlíželo 
k minimálnímu počtu ekonomicky 
produktivních obyvatel ve společné 
domácnosti. Nájemník byl například 
v době uzavření smlouvy ve věku 
64 let a pokud po doběhnutí doby 
první nájemní smlouvy, uzavírané 
zpravidla na 1 rok, nadále splňoval 
všechny podmínky cílové skupiny 
IROP 1, mohla mu být nájemní 
smlouva prodloužena bez ohledu 
na to, že již dovršil seniorský věk 
65 let. 

IROP 2 dále nově zavádí jako 
nezbytnou součást sociálních bytů 
bezbariérový přístup od vchodu do 
objektu až ke dveřím bytu, což bude 
pro cílovou skupinu seniorů také 
přínosem. V neposlední řadě má

Integrovaný regionální operační program Evropské unie (IROP) pokračuje 
v podpoře zvyšování kapacit sociálního bydlení i v programovém období 
2021 – 2027 (dále IROP 2). 

Pro projekty realizované v této aktivitě je v IROP 2 určeno 2,7 mld Kč. 
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Jaké další předpoklady pro získání 
dotace na pořízení sociálních bytů 
musí žadatel splnit?

Vzhledem k absenci speciálního 
zákona definují parametry sociálního 
bydlení, podporovatelného z IROP, 
specifická pravidla pro žadatele 
a příjemce konkrétní výzvy. 
V současné době jsou to tedy 
pravidla výše uvedených výzev 
č. 25 a 26. V nich se dočteme, 
že sociálním bytem se rozumí 
standardní bytová jednotka se 
základním vybavením včetně 
možnosti pořízení nábytku. Je určen 
osobám v bytové nouzi nebo jí 
bezprostředně ohroženým 
a splňujícím limit příjmů daný 
násobkem průměrné mzdy ve výši 
0,6 až 1,2 podle počtu členů 
domácnosti. Sociální byt musí být 
umístěn v zastavěném nebo 
zastavitelném území podle územního 
plánu a v lokalitě s dostupným 
občanským vybavením. Jeho 
umístění nesmí vést k segregaci 
nájemníků, proto jsou nastaveny 
limity pro pořízení nových kapacit 
v lokalitách s extrémní nebo vysokou 
mírou rezidenční segregace (danou 
koncentrací společně posuzovaných 
osob pro přiznání příspěvku na 
živobytí). Tyto lokality rezidenční 
segregace byly identifikované v rámci 
projektu „Vývojová dynamika 
segregace a sociálního vyloučení 
v území“ podpořeného 
Technologickou agenturou ČR 
v rámci programu Éta. Jedním 
z výstupů projektu je online mapová 
a datová aplikace „Lokality sociálního 
vyloučení a segregace“, která pomocí 
barevně znázorněných území 
základních sídelních jednotek 
zobrazuje lokality s 3 stupňovou

mírou rezidenční segregace – od 
extrémní (červené ZSJ), přes vysokou 
(oranžové ZSJ) až po střední (žluté 
ZSJ). V červených a oranžových 
lokalitách IROP 2 vylučuje novou 
výstavbu sociálních bytů a umožňuje 
nákup objektů, domů, bytů 
a pozemků; nákup a dostavbu 
nedokončených staveb, rekonstrukce 
a úpravy objektu, domu nebo bytu, 
nákup nezbytného základního 
vybavení a rekonstrukce a úpravy 
společných částí za předpokladu, 
že žadatelem je obec, kraj, 
organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi/kraji nebo PO OSS. Žadatel 
se dále zaváže, že od ukončení 
realizace projektu bude po dobu 
trvání závazku poskytovat službu 
obecného hospodářského zájmu 
sociálního bydlení, tj. po dobu 20 let 
od vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, dodržovat podmínky pro 
nakládání se sociálními byty. Těmito 
podmínkami jsou například 
nepodmínění uzavření smlouvy 
o nájmu složením finančních 
prostředků (tzv. kauce), limitované 
nájemné za 1 m2 podlahové plochy 
sociálního bytu, uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou, minimálně 
na jeden kalendářní rok a nejdéle 
na 2 roky s možností jejího 
opakovaného prodloužení podle 
konkrétní situace nájemce, a již 
zmíněná povinnost zajistit cílové 
skupině podporu ve formě sociální 
práce. Objekt, v němž je umístěn 
sociální byt, musí respektovat limity 
koncentrace, tj. určitý poměr počtu 
sociálních bytů k celkovému počtu 
všech bytů v objektu. Například 
v domě s jedním číslem popisným, 
který má celkem 11 bytů, může být 
maximálně 6 z nich sociálních. 

>>>
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Více informací je k dispozici zde.  

Na závěr je potřeba upozornit, 
že sociální byty z dotačních výzev 
IROP jsou určeny primárně pro 
řešení bytové nouze nebo přímého 
ohrožení bytovou nouzí, nikoli pro 
řešení snížené soběstačnosti 

z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního 
postižení. Tyto životní situace jsou 
řešeny prostřednictvím jiných výzev 
podporujících sociální služby, 
například domovy pro seniory nebo 
domy s pečovatelskou službou.

X

NĚCO O CENTRU PRO REGIONÁLNÍ 
ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY:
Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky (Centrum) je státní 
příspěvková organizace zřízená 
zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, a řízená 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Centrum vykonává v určeném 
rozsahu činnosti zprostředkujícího 
subjektu pro vybrané operační 
programy financované z Evropských 
strukturálních a investičních fondů, 
zejména pro Integrovaný regionální

operační program pro období 
2014–2020 a nové programové 
období 2021–2027. Zajišťuje 
administraci a kontrolu čerpání 
evropských fondů. Poskytuje 
poradenství pro žadatele, například 
dotazy k výzvám a přípravě 
projektových žádostí je možné 
podávat přes Konzultační servis IROP 
(https://ks.crr.cz/).

X

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027
https://ks.crr.cz/).
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Odkud získávají potravinové 
banky finance na svůj provoz? 
Spolupracujete s kraji a obcemi?

Potravinové banky jsou z velké části 
financovány ze státních dotací. I když 
jsou to organizace nestátní 
a nezávislé, získávají finance zejména 

Kolik je v České republice 
potravinových bank a kde se 
nachází?

V tuto chvíli je v ČR 15 potravinových 
bank – v každém kraji jedna. V Praze 
pak máme kromě potravinové banky 
ještě velké logistické centrum.

Potravinová banka je logistické centrum pro přebytečné a darované 
potraviny pro osoby v nouzi. Potravinové banky shromažďují, třídí, 
skladují a distribuují potraviny, získané dary, přebytky nebo potraviny 
ze sbírek. Ty jsou následně poskytovány organizacím, které pečují o lidi 
v nouzi. V ČR fungují od roku 1994 v tzv. francouzském modelu. Každý 
region má svou potravinovou banku, která obsluhuje své území. Všechny 
banky pak zastřešuje jejich národní federace.

Veronika Láchová
ředitelka České federace
potravinových bank, z. s.
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z Ministerstva zemědělství na tu část 
své činnosti, která se zabývá 
shromažďováním přebytků a jejich 
následnou distribucí. Část nákladů 
na provoz hradí i města, obce či 
kraje, dle dané lokality.

Jak potravinové banky získávají 
jídlo a jaké potraviny přijímáte? 
Spolupracujete se supermarkety?

V tuto chvíli sváží potravinové banky 
potraviny ze všech velkých 
obchodních sítí. Tyto potraviny jsou 
zejména přebytky, které jsou stále 
vhodné pro lidskou spotřebu, ale 
jsou už neprodejné. Přibližně 20 % 
potravin přichází z přebytků od 
producentů nebo zemědělců 
a zhruba 15 % potravinových zásob 
je ze sbírek a od dárců.

Přijímáme všechny potraviny, které 
jsou bezpečné, nekontaminované 
a vhodné pro lidskou potřebu, včetně 
potravin po datu minimální

trvanlivosti. Nepřijímáme potraviny 
po datu spotřeby a domácí produkce, 
jako třeba marmelády nebo 
zavařeniny.

Jak tato spolupráce probíhá 
a v čem je pro obchodní řetězce 
výhodná?

Spolupráce začínala hlavně 
na základě povinnosti deklarované 
v „Zákoně o potravinách“ – darovat 
potraviny charitativním organizacím, 
pokud jsou vhodné pro lidskou 
spotřebu. Nyní jde již spíše 
o všestranné partnerství 
a spolupráci. Obchodní řetězce 
mohou nejen plnit své nastavené 
enviromentální, sociální a odpadové 
normy, ale často mají spolupráci 
s bankami jako firemní strategii 
a filozofii.

Výhodou je pro ně i to, že 
z darovaných potravin nemusí platit 
DPH, nebo si jejich hodnotu mohou

>>>
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odečíst z daňového základu. 
Potravinové banky svážejí potraviny 
pravidelně a zdarma, ušetří tedy 
i za jejich likvidaci.

Daří se získávat více potravin než
v minulosti?

Momentálně máme potravin spíše 
méně. Celková krize se samozřejmě 
podílí na menších přebytcích 
i menších darech.

Z dlouhodobého hlediska ale 
množství rozdaných 
a shromážděných potravin spíše 
stoupá. Je to zejména díky stále 
intenzivnější práci s dárci.

Kolik tun potravin běžně získáte 
a kolika lidem v nouzi tím 
pomůžete?

Minulý rok jsme rozdali přes 9 000 
tun. Letos předpokládáme, že to 
bude něco okolo 11 000 tun potravin.

V tuto chvíli pomáháme průměrně 
více než 270 000 lidem. Těžko se to 
počítá, protože někdo přijde jednou 
za rok, někdo potřebuje pomoci 
každý druhý týden…

Poskytujete i jiné věci kromě 
potravin?

Snažíme se čím dál tím více pomáhat 
i hygienickým a drogistickým zbožím. 
To děláme už dlouhodobě a snad se 
nám brzy podaří tuto pomoc ještě 
rozšířit. Ve spolupráci s oděvní 
bankou také pomáháme s distribucí 
balíčků textilu.

Kdo může získat jídlo 
z potravinové banky a co pro to 
musí udělat?

Potraviny může získat každý, kdo má 
nějaký problém – je v situaci, kdy mu 
pomoc od nás může ulehčit. Velmi 
důležité je ale to, že tuto potřebu 
neurčují lidé v potravinových 
bankách. My jsme logistici, skladníci, 
řidiči, kontroloři kvality. Nejsme 
sociální pracovníci a není na nás 
soudit situaci člověka. Potřebnost 
vyhodnocují ti, kteří jsou v našich 
odběratelských organizacích: 
pracovníci městských nebo obecních 
úřadů, ÚP ČR, charit, neziskových 
organizací atd.

Správná cesta tedy nevede přímo 
do potravinové banky, ale třeba 
na místní městský úřad nebo do 
nějaké neziskové organizace. Tam 
je možné potravinovou pomoc buď 
okamžitě získat, nebo se dozvědět, 

>>>
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kde je možné si ji vyzvednout. 
V některých případech sice 
provozujeme výdejny pomoci, ale 
nevydáváme ji každému, kdo přijde. 
I tam je nutné mít „doporučení“ od 
nějaké z odběratelských organizací.

Často se nás lidé ptají, jaké 
dokumenty musí odevzdat pro to, 
aby mohli pomoc získat. Odpovědí je, 
že žádné. Potravinová pomoc není 
žádná „dávka“. Jde o dobrovolnou 
a nenárokovou pomoc poskytovanou 
organizacemi, které se snažíme 
zásobovat. Ať je tedy situace 
jakákoliv, první cesta by měla vést do 
některé z organizací, které 
zásobujeme.

Jak se může stát obec či nezisková 
organizace odběratelem potravin 
pro své klienty?

Velice snadno. Stačí kontaktovat 
regionální potravinovou banku. 

Většina potravinových bank je 
schopna přijmout organizaci do 
odběratelství v řádech dnů. Je ale 
třeba počítat s tím, že nám nepřísluší 
kontrolovat nárok konečných 
odběratelů, ale kontrolujeme 
průběžně naše odběratelské 
organizace.

Všechna pomoc od nás musí být 
distribuována zdarma, s potravinami 
musí být zacházeno dle určení 
a zároveň šetrně a svědomitě, aby 
nedošlo k jejich znehodnocení 
a plýtvání nebo zneužití.  V případě, 
že je nějaké zneužití zjištěno, může 
být stejně rychle odběratel vyřazen. 
Pokud o odběratelství žádá třeba 
komunita nebo nějaká malá 
organizace, je vždy vyžadována 
reference např. od obce nebo 
od města.

Je centrálně stanovené, pro koho 
je potravinová pomoc určena, 
nebo si to každá organizace 
přerozdělující potraviny určuje 
sama?

Není, toto je vždy na posouzení dané 
organizace. Pokud zjistíme nějaké 
etické pochybení, může být 
organizace z odběratelství vyřazena.

Spolupracujete s ostatními 
potravinovými bankami ve světě?

Samozřejmě. Jsme členy Evropské 
federace potravinových bank (FEBA)
a také mezinárodního společenství 
The Global FoodBanking Network. 
Několik potravinových bank se 
účastní mezinárodních programů 
a neobvyklá není ani účast 
na zahraničních seminářích nebo 
sdílení dobré praxe v Evropě.

>>>
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Máte nějak propojené téma 
poskytování potravin lidem 
v nouzi s neplýtváním a dalšími 
ekologickými tématy?

Určitě ano. Uvědomujeme si 
souvislost mezi prevencí odpadu 
a klimatickými změnami a dalšími 
enviromentálními aspekty. Zabýváme 
se např. úsporou CO2 při „záchraně

potravin“, dokonce máme s jedním 
z obchodních řetězců propojenou 
aplikaci, která to umí spočítat. Jako 
držitelé ceny SDGs jsme zapojeni
do celé řady diskuzí cirkulární 
ekonomiky na národní i mezinárodní 
úrovni.

To je skvělé. Moc děkujeme za 
rozhovor a ať se všechno nadále daří.

X
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ale kontrolovat, že se jednotlivé 
projekty neodchýlí od původního 
záměru, kterým je zajištění trvale 
udržitelného dostupného 
komunitního bydlení. 

Zároveň je to skupina asi deseti lidí, 
která se rozhodla přijít aktivně
s návrhem vlastního modelu bydlení. 
Jedná se o lidi nejrůznějších profesí, 

Kdo a co jsou Sdílené domy? 
Proč jste se rozhodli založit 
kolektiv Sdílené domy?

Technicky vzato jsou Sdílené domy 
zapsaný spolek. Ten má za cíl 
zastřešovat jednotlivé bytové 
projekty – zajišťovat jejich podporu, 
vzájemnou komunikaci, 
centralizované aktivity. Zároveň má 

Cílem kolektivu Sdílené domy je zajistit 
trvale udržitelné dostupné komunitní 
bydlení pro jeho členky a členy a vytvoření 
sítě solidárního bydlení. 
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ale jedná se o povolání, která
s nemovitostmi nemají nic 
společného. Snaží se prosadit 
takovou možnost, která je neuzavře 
ani do nejistoty nájmu, ani do tísně 
hypotéky, na kterou tak jako tak 
žádný z členů a členek kolektivu 
nedosáhne. Chtějí si vybrat své 
pohodové sousedy a sousedky a žít 
víc propojeně ve skupině. Zároveň 
ale s pohodlím vlastního bytu, 
vlastního soukromí. Původně projekt 
vznikal jako víceméně volnočasová 
aktivita, ale postupně se stal spolu se 
zhoršující se situací ohledně bydlení
v Praze pro mnohé z nás jedinou 
cestou, jak si reálně zajistit stabilní, 
neprekérní bydlení. Velmi důležitá je 
pro nás vzájemná solidarita nejen 
uvnitř jednoho projektu, ale také 
mezi projekty navzájem. A právě to 
by měla umožňovat a usnadňovat 
struktura sítě.

Na svých stránkách píšete, že jste 
sociální družstvo. Proč jste se 
rozhodli pro tuto právní formu? 
Jaké vidíte výhody sociálního 
družstva oproti vlastnickému 
a nájemnímu bydlení nebo oproti 
klasickému bytovému družstvu? 

Pro nás bylo zásadní, aby se 
s jednotlivými byty, ale především 
pak s celým domem nemohlo dále 
obchodovat a aby sloužil již trvale 
k účelu bydlení. To bytové družstvo 
neumožňuje, u něj není možné ve 
stanovách zakázat převod a přechod 
podílu. Logickou volbou bylo tudíž 
právě družstvo sociální, které toto 
umožňuje. Často říkáme, že vlastně 
vykupujeme dům z trhu
s nemovitosmi tak, aby se tam již 
nikdy nevrátil, což zaručuje právě 
naše poměrně složitá právní 
struktura. Nájemné si stanoví 
kolektiv a dále se případně bude 
zvyšovat jen po vzájemné shodě. 
Samozřejmě ale musíme vycházet 

z určitých reálií jako je cena, za 
kterou jsme dům koupili, nebo cena 
rekonstrukce. Zároveň nevznikne tlak 
na zvyšování nájmu způsobené 
růstem cen v dané lokalitě, neboť 
družstvo nepotřebuje na rozdíl 
od jiných vlastníků generovat zisk. 
Pokud někdo z projektu odejde, bude 
si kolektiv hledat někoho jiného – tak, 
aby to byl někdo, kdo do skupiny 
zapadne a bude s námi souznít. 
To se také liší od klasického bytového 
družstva. 

V nájemním bydlení platíte majiteli 
bytu. V našem případě půjdou nájmy 
zpátky do projektu - nejdříve 
na splátky a později na podporu 
a rozvoj celé sítě podobných 
projektů. 

Kde jste hledali inspiraci?

Hlavně u německého Syndikátu 
nájemních domů (Miethäuser
Syndikat). Jsme jim opravdu vděční 
za velmi vřelou podporu a podrobné 
sdílení zkušeností. Další inspirací pro 
nás byly nově vznikající projekty 
v Rakousku. 

Důležitá je pro nás i sounáležitost 
s dalšími projekty a skupinami po 
celé Evropě. Neméně důležitým 
zdrojem inspirace je pro nás ale také 
síť skupin MOBA sdružující podobné 
skupiny a projekty z prostoru středo-
východní Evropy. Je hezké se jezdit 
dívat na existující projekty a sítě do 
západní Evropy, ale nakonec se vždy 
musíme vrátit k našemu kontextu, 
kde narážíme na finanční, právní 
a jiné problémy, kterým podobné 
projekty na západ od našich hranic 
čelit nemusí. A právě v tom si 
můžeme s ostatními skupinami 
ze zemí s podobnou historicko-
politickou zkušeností vzájemně 
hodně pomoci.

>>>
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Váš první dům se jmenuje “První 
vlaštovka”. Jak jste ho hledali? 

Když jsme po dlouhých průtazích 
konečně našli vhodnou právní formu 
a díky dlouhodobému úsilí na 
různých frontách se nám podařilo 
získat i příslib půjčky, mysleli jsme si, 
že máme vyhráno. Najít vhodný dům 
v Praze ale nebylo tak jednoduché. 
Takový, který by odpovídal našim 
požadavkům, se prodával v ceně 
minimálně dvojnásobné, než byly 
naše možnosti. 

Jaké jste měli požadavky a bylo 
těžké sehnat dům, který by jim 
odpovídal? 

Potřebovali jsme dům dobře 
dostupný, jelikož v něm chceme 
provozovat také veřejný prostor. 
Zároveň dostatečně velký, abychom 
se do něj vešli. Hledali jsme téměř 
rok, prošli jsme celou řadu 
nemovitostí. Někdy už jsme byli 
rozhodnuti pro koupi, ale předběhl 
nás svým rychlým jednáním 
a připravenými financemi zahraniční 
investor. Nakonec už nastal čas, kdy 
jsme se opravdu museli rozhodnout. 
Volba tedy padla na bývalou 
restauraci na Břevnově. K podpisu 
smlouvy došlo na konci roku 2021. 

Výhodou je, že je dům dobře 
dostupný, hned u zastávky tramvaje, 
docházkovou vzdáleností na 
konečnou metra. Také lokalita 
se nám moc líbí, je to kousek od 
obory Hvězda i další zeleně. Dům je 
dostatečně velký, bude možné tam 
mít i oddělený veřejný prostor. 
Nevýhodou je, že část oken míří 
na velmi prašnou a hlučnou ulici 
Břevnovská a po nejdelší hraně 
domu není vůbec možné udělat 
okna. 

Kolik bude v domě bytů?

Dům bude muset projít celkovou 
rekonstrukcí, na kterou musíme 
sehnat další finanční prostředky. Po 
rekonstrukci by v něm mělo být
9 bytů, celkem pro asi 20 lidí. 

Veřejný prostor, který bude v přízemí 
domu, by měl sloužit jako kavárna, 
místo pro veřejné a kulturní akce, 
jako například debaty, promítání, 
různé kurzy či zájmové skupiny. Měl 
by sloužit všem věkovým skupinám. 
Pokud to bude možné, rádi bychom 
nabídli prostor i pro nějaké fyzické 
aktivity: cvičení, jóga, posilování. 
Podle aktuálních plánů etapizace 
stavby by veřejný prostor mohl být 
dokončen dříve než některé byty. 
Doufejme tedy, že bude fungovat 
co nejdříve. Fungování veřejného 
prostoru by měla zajišťovat oddělená 
právnická osoba tak, aby byla 
zajištěna ekonomická stabilita. 

Jak jste financovali pořízení 
a rekonstrukci svého prvního 
domu?

Vždy jsme věděli, že chceme 
vícezdrojové financování. Část jde 
z našich členských vkladů, část 
z půjček od jednotlivců a největší část 
z jedné velké půjčky. Nejprve jsme 
chtěli ten největší podíl získat formou 
půjčky od banky. Ukázalo se ale, 
že české banky nejsou na podobný 
projekt zatím připravené. Neměly 
s tím zkušenosti, neměly na nás 
kolonky. Po mnoha neúspěšných 
pokusech se na nás nakonec obrátilo 
štěstí, když jsme oslovili německou 
nadaci Umverteilen!, která podporuje 
projekty různě po světě. Zřejmě 
je nadchl fakt, že se jedná o pilotní 
projekt svého druhu v ČR, který může 
mít významný vliv na rozšíření 
modelu komunitního dostupného 
bydlení. Proto nás podpořili úvěrem
v hodnotě 80 % kupní ceny domu. 

>>>
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Do budoucna nicméně plánujeme 
další jednání s českými bankami, již 
na základě zkušeností z našeho 
pilotního projektu.

Další část potřebných financí sbíráme 
z půjček od jednotlivých 
podporovatelů a podporovatelek. 
Je možné půjčit již od 5 000 Kč, 
s úrokovou sazbou 0-5 %, minimálně 
na jeden rok. Jsme vděční každému, 
kdo nás podpoří. Už jsme vyčerpali 
možnosti v našich rodinách, 
u známých a kamarádů. Podporují 
nás ale i neznámí lidé, kteří věří v náš 
projekt, chtějí podpořit tento model 
bydlení, chtějí investovat s jinou 
motivací než ziskem nebo prostě 
chtějí podpořit budoucí veřejný 
prostor, který budou sami využívat. 
Takové půjčky stále sháníme. 
Budeme je potřebovat na 
rekonstrukci.

Proč jste se rozhodli koupit starší 
dům namísto stavby nového? 
Umíte si představit, že by nějaký 
podobný kolektiv dům i postavil?

Starší dům jsme koupili především 
z toho důvodu, že byl jediný cenově 
dostupný. Samozřejmě bychom 
si klidně odpustili starosti 
s rekonstrukcí. Dokážeme si 
představit, že by podobný kolektiv 
dům i postavil, pokud by za 
výhodných podmínek získal vhodný 
pozemek. Podobné projekty se 
v zahraničí objevily. Zároveň je 
ale nutné říct, že jsme také chtěli 
v projektu bydlet spíš dřív než 
později a nechtěli jsme být hned s 
naším prvním projektem vydáni 
na pospas dlouhým schvalovacím 
procesům či změnám cen materiálů 
či dostupnosti stavebních firem. 

Jak probíhá rekonstrukce vašeho

domu? Spolupracujete s nějakým 
architektem/architektkou nebo si 
prostor utváříte sami?

Ke spolupráci jsme si vybrali 
architekta Jana Soukupa ze studia 
Second Nature. Výhodou je, že má 
živý zájem o podobné projekty a již 
dříve nás sledoval. Zajímají ho 
i procesy uvnitř kolektivu a udržuje 
s námi přátelský vztah. 

V současné době chystá žádost 
o stavební povolení. Doufáme, že vše 
hladce proběhne a s rekonstrukcí 
bude možné začít co nejdříve.

Co všechno je ve sdílených domech 
sdílené? 

V budoucím domě by měl mít každý 
svůj byt, kde bude vše podle jeho 
představ. Zároveň budeme mít 
společný komunitní prostor, tam 
se budeme moct scházet, pořádat 
schůze, společně vařit a jíst. Bude 
tam koutek pro děti, pokoj pro hosty, 
společná knihovna, možná i piano. 
Využije se tak prostor, který by byl 
pro bydlení z důvodu nedostatku 
slunečního světla nepoužitelný. 

Dále se chystáme sdílet prádelnu, 
dílnu a sklepy. Možná se podaří 
zprovoznit i nějaký společný prostor 
na cvičení. Společnou chceme mít 
garáž pro kola a koloběžky. Rádi 
bychom sdíleli například i potraviny 
nebo spotřební zboží nakoupené 
ve větším objemu. 

Sdílet chceme ale například 
i dovednosti a vědomosti. Někdo 
mi třeba pomůže s počítačem a já 
jemu zase s korekturou textů nebo 
se zahradničením. Hlavně ale bude 
sdílená zodpovědnost, sdílená 
radost, sdílená péče…

>>>
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Sousedské neshody a neshody ve 
spolubydlení jsou poměrně časté. 
Máte dohodnuté nějaké postupy, 
jak je řešit nebo je budete řešit 
operativně?

Neshody samozřejmě míváme 
už teď, a to spolu ještě nebydlíme. 
Trávíme už roky poměrně hodně 
času společnou komunikací, 
schůzemi a zařizováním. Už se tedy 
docela známe a víme, co od sebe 
čekat. 

Konfliktům nelze úplně zamezit, ani 
by to nebylo ku prospěchu. Pokud se 
nějaký objeví, někdy pomůže už jen 
vědomí toho, že jsme na jedné lodi, 
máme společné cíle a že napětí mezi 
jednotlivci ubírá sil celému kolektivu. 

Snažíme se pečovat o kolektiv, trávit 
spolu i příjemný volný čas bez úkolů 
a starostí, chodit na výlety, relaxovat, 
bavit se. Každou schůzi začínáme 
kolečkem, kdy si řekneme, jak se kdo 
má, kolik má sil, jestli se mu zrovna 
nestalo něco nepříjemného. 
Pravidelně pořádáme také supervize 
s externí psycholožkou, kde 
otevíráme složitější problémy 
kolektivu. 

Máte/budete mít ve svém domě 
domovní řád?

Něco takového v domě určitě mít 
budeme, nicméně se bude jednat 
spíš o pomocný a otevřený 
dokument. Zásadní je pro nás 
osobní, pokud možno konsensuální 
domluva.  

Jak byste postupovali v případě, 
že by někdo z vašeho kolektivu 
měl finanční výpadek a nemohl 
platit nájemné?

Při nakládání s financemi z nájmů 
se opět můžeme inspirovat 

u německých projektů a převzít jejich 
odzkoušenou praxi. Máme k dispozici 
přesné kalkulace toho, jaký poměr 
nájmu dát na splátku, jaký na pokrytí 
provozu, jaký na rezervy – jako je 
třeba výpadek příjmu z nájmu, a jaký 
do solidárního fondu na podporu 
dalších projektů. 

Počítá se tedy s tím, že taková 
situace, kdy někdo dočasně nemůže 
platit nájem, může nastat. Stejně tak 
se může stát, že se někdo odstěhuje 
a bude chvíli trvat, než se byt obsadí. 
Pro takové případy by sloužil rezervní 
fond.

Jak budete postupovat v případě, 
že se někdo bude chtít z vašeho 
domu odstěhovat? Dostane zpět 
členský vklad? Bude moct svůj 
podíl prodat a pokud ano, za 
jakých podmínek?

Pokud se někdo bude chtít 
odstěhovat, bude mu či jí vrácen 
členský vklad. V případě, že daný 
člověk poskytl projektu i půjčku, 
bude mu splacena podle smluvních 
podmínek. V žádném případě není 
možné svůj podíl prodat, tomu právě 
brání tak dlouho budovaná právní 
struktura.

Jak máte ve stanovách ošetřeno 
dědictví družstevního podílu?

Pouze v případě úmrtí má dědic 
právo na vypořádací podíl, který je 
ale opět roven výši členských vkladů. 

Jak by podobné projekty, jako je 
ten váš, mohly podpořit obce? 
Stáli byste o takovou spolupráci?

Spolupráci s obcemi bychom přivítali 
s nadšením. Ostatně jsme takovou 
spolupráci pokoušeli vyjednat se 
stranami pražské koalice, bohužel 
takové pokusy ztroskotaly

>>>
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zejména kvůli špatné komunikaci 
a podle všeho i nezájmu ze strany 
politiků a političek, se kterými jsme 
jednali. Bylo by možné, aby 
podobným skupinám byly nabídnuty 
k prodeji nepoužívané obecní budovy 
nebo pozemky, tak jako se to děje 
u projektů například v Německu. 
Mohly by navrhnout specifické 
podmínky splácení nebo by bylo 
možné se dohodnout 
na podmínkách, které by byly 
výhodné pro obě strany. Obce by 
mohly rovněž pomoci v jednáních 
s bankami. Spolupráce může 
samozřejmě nabýt mnoha různých 
forem, vždy je pro nás ale důležité, 
aby byly zachovány všechny důležité 
mechanismy našeho systému, jakou 
je právě například nemožnost dále 
v budoucnu obchodovat s podíly, 
byty či celými domy. 

Umíte si představit, že by část 
bytových jednotek v domě sloužila 
jako sociální byty? 

Určitě si to umíme představit. 
Na tento aspekt odkazuje také právní 
forma sociálního družstva. Jde nám 
hodně o to, aby existovalo dostupné 
bydlení pro lidi ve znevýhodněné 
situaci. Samozřejmě by pak bylo 
k řešení, za jakých konkrétních 
podmínek by taková synergie 
fungovala. 

Na vašich stránkách mluvíte 
o síti družstev. O co jde a proč je 
výhodné se do takové sítě zapojit? 
Jsou už teď na obzoru nějaké další 
kolektivy, které by se se svými 
projekty/domy zapojily do sítě?

V tomto ohledu opět vycházíme 
z ověřené praxe. V Německu funguje 
v podobné síti už téměř 180 domů. 
Zastřešující organizace funguje nejen 
jako brzda pro případ, že by se

jednotlivý kolektiv rozhodl dům 
prodat. Má také funkci podpůrnou -
je možné sdílet postupy a navzájem 
se podporovat finančně. 

V ČR již existuje jeden další projekt, 
který kolektivně vlastní dům a chce 
se do sítě Sdílených domů zapojit. 
Další dvě skupiny zatím dům 
nekoupily, ale snaží se o to a jsou 
s námi v kontaktu. Do budoucna ale 
máme velké plány a věříme, 
že se díky vzájemné solidaritě mezi 
projekty bude naše síť dále 
rozšiřovat. Všem skupinám, které 
mají zájem se zapojit, samozřejmě 
nabídneme veškeré naše dosud 
nashromážděné know-how – jak 
třeba text stanov, tak poradenství 
pro konkrétní situace. S tím jsme 
ostatně začali již letos, kdy se z peněz
z grantu sítě MOBA uspořádala série 
workshopů na různá témata týkající 
se realizace takovýchto projektů…

X

Děkujeme 
za rozhovor.
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V předešlých vydáních Zpravodaje sociálního bydlení jsme 
vás seznamovali s projekty Housing First („Bydlení 
především“), které v ČR fungovaly v rámci výzvy č. 108 OPZ 
Podpora programu Housing First od roku 2019 do září 2022.

Ještě dříve jsme ale zpovídali města a obce zapojené do 
našeho projektu Podpora sociálního bydlení. Ty v rámci 
projektu několik let pilotovaly zavádění sociálního bydlení 
v ČR, a to i přes absenci zákona o sociálním bydlení. 
A většina z nich úspěšně.

Nyní vám přinášíme rozhovory nové, chvíli po tom, 
co původní projekty pilotáže sociálního bydlení skončily. 
Zajímá nás, zda v tomto přístupu pokračují, jaké byly ohlasy, 
překážky, co se povedlo a co by naopak projekty změnily 
atd.

Na naše dotazy odpověděla paní Mária Šťastná 
z Chomutova, pan Tomáš Ryšánek ze Štětí a Filip Marek 
z Housing First projektu organizace SKP Boétheia. X

http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/co-je-socialni-bydleni/housing-first-v-cr
http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/o-projektu/projekty-obci-a-interaktivni-mapa
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Sociální bydlení v Chomutově bylo realizováno dvěma projekty, 
cílem prvního projektu bylo pilotní ověření implementace 
systému sociálního bydlení v Chomutově na lokální úrovni. 
Pilotnímu ověření implementace předcházelo zpracování 
Lokální koncepce sociálního bydlení v Chomutově, zahrnovalo 
ověření navrhovaných kritérií výběru oprávněných cílových 
skupin, tvorba nových metod sociální práce v oblasti bydlení. 
Cílem druhého projektu v oblasti sociálního bydlení bylo 
navázání na předchozí projekt a podpora osob v přístupu 
k bydlení v Chomutově se zaměřením na podporu domácností 
jednotlivců i rodin v bytové nouzi, jež jsou bez bydlení, 
v nevyhovujícím či v nejistém bydlení anebo ohrožené ztrátou 
bydlení.

>>>

problematiku a podporu ohrožených 
rodin.

Připravujeme další navazují projekt 
Sociální bydlení v Chomutově 
(11/2022-10/2025), který bude 
financován z OPZ+. Pokračování je 
pro město velmi důležité, jelikož je 
potřeba nejen pokračovat v podpoře 
osob v bytové nouzi či bytovou nouzí 
ohrožených, ale zajistit sociální práci 
i ve stávajících sociálních bytech 
a udržet si zkušený tým sociálních 
pracovníků.

Na co jste ve vašem systému SB 
nejvíc pyšní? Co se z původního 
udrželo?

Pokračuje sociální bydlení ve vaší 
obci dál? ANO: Z jakých prostředků 
je podpora klientů SB 
financována? / NE: Na čem 
pokračování selhalo?

Město Chomutov intenzivně řeší 
sociální problematiku osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených realizací podpůrných 
projektů z dotací z Evropské unie 
zaměřených na sociální oblast. 
Po skončení pilotního projektu 
realizovaného v letech 2017-2020 
jsme navázali rozšířeným projektem
z výzvy 052 z OPZ (7/2019-10/2022), 
který se zaměřil mimo sociální 
bydlení také na dluhovou

Mária Šťastná
projektová a finanční manažerka odboru 
sociálních věcí 
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Město Chomutov plánovalo v prvním 
projektu zajistit 10 sociálních bytů. 
Nakonec se podařilo navýšit kapacitu 
na 12 bytů. Ve druhém projektu se 
podařilo vykoupit 19 nových 
sociálních bytů a další jsme získali 
díky spolupráci s Chomutovskou 
bytovou, a. s. V současné chvíli město 
disponuje 33 sociálními byty. Při 
zabydlování byla praktikována 
metoda Housing First a přes 70 % 
domácností si bydlení udrželo. Bylo 
zabydleno celkem 67 rodin, v nichž 
bylo 114 dětí.

Mimo jiné byla vytvořena Lokální 
koncepce sociálního bydlení 
v Chomutově, která definovala 
problémy a bariéry sociálního 
bydlení a cíle koncepce. Vzniklo také 
pět metodik: Hodnocení intenzity 
bytové nouze, Sociální práce 
v sociálním bydlení, Spolupráce 
relevantních aktérů sociálního 
bydlení na lokální úrovni, 
Vyhodnocení úspěšnosti modelů 
sociálního bydlení a Návrh metod 
prevence ztráty bydlení. Dále jsme 
definovali cílovou skupinu osob 
v bytové nouzi či ohrožených 
bytovou nouzí a byl vytvořen systém 
kritérií pro výběr žadatelů o sociální 
byt. Na základě sociálního šetření 
byly zpracovány anonymní kazuistiky 
možných nájemníků do sociálních 
bytů, které vybírá hodnotící komise 
sestavená ze zástupců realizačního 
týmu, vedení města, organizací 
města a neziskových organizací 
na území města Chomutova. 
Původní, již zkušený tým přešel 
do navazujícího projektu a plánujeme 
ho dále využít i v dalším projektu.

Od čeho jste naopak ustoupili, 
co se neudrželo?

Pozice garanta sociálního bydlení 
skončila po realizaci prvního

projektu. Zabydlení metodou 
Housing First bude v novém projektu 
nahrazeno metodou Housing Led, 
která více odpovídá naší cílové 
skupině. Z nájemních smluv byla 
odstraněna podmínka spolupráce se 
sociálním pracovníkem a byla 
vytvořena samostatná dohoda
o spolupráci se sociálním 
pracovníkem.

Jaké problémy při realizaci SB 
řešíte?

Přehled o osobách ohrožených 
ztrátou bydlení, bez bydlení – ve 
spolupráci s aktéry v oblasti bydlení 
jsme zaevidovali osoby bez střechy, 
bez bytu, v nejistém či nevyhovujícím 
bydlení do přehledného registru.

Kapacita sociálních bytů –
vzhledem k počtu žádostí je aktuální 
kapacita sociálních bytů (33) nízká. 
Obzvlášť v poslední době, kdy 
dochází ke zdražování všeho, se na 
nás obrací čím dál víc občanů města 
Chomutova, kteří se nachází v bytové 
nouzi. V rejstříku žadatelů o sociální 
byt máme přes 400 žádostí. I proto 
podporujeme výkupy bytů.

Cílové skupiny – v pilotním projektu 
se podařilo zabydlovat napříč všemi 
cílovými skupinami. Vzhledem 
k tomu, že je málo volných sociálních 
bytů a velká část domácností 
v sociální bydlení setrvává, jsou 
nejčastěji zabydlovány 
nejohroženější domácnosti s malými 
dětmi.

Rychlost zabydlení – vzhledem 
k vysokému počtu žádostí se 
prodlužuje doba k prošetření 
domácností vhodných k zabydlení. 
Významný vliv má i stav předávaného 
bytu. Vyskytují se nutné opravy před 
následným zabydlením, což proces

>>>
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prodlužuje. Navíc u bytů 
vykoupených z IROP je nutno 
zabydlet byt do tří měsíců. Proces 
zabydlení je v ostatních případech 
cca jeden měsíc.

Stížnosti – máme stanoven postup 
na řešení stížností, což významně 
pomáhá ve vyhodnocení 
oprávněnosti stížnosti jak v rámci 
odboru sociálních věcí, tak u správce 
bytů. Navázali jsme také spolupráci 
se správci SVJ pro oboustranné 
zlepšení komunikace a včasnou 
diagnostiku případných problémů.

Personální zajištění – je důležité 
udržet tým zkušených sociálních 
pracovnic a pracovníků, se kterými 
mají klienti navázané dobré vztahy. 
Budování oboustranné důvěry je 
v procesu sociálního bydlení velmi 
důležité. V budoucím projektu je již 
plánovaná udržitelnost.

Politická podpora sociálního 
bydlení – město má zájem 
o budování sociálního bydlení 
a plánuje další rozšíření kapacity 
sociálních bytů (předpokládáme 
výkup dalších bytů v roce 2024). 
Brání se hromadným nákupům 
bytů spekulanty, a proto vykoupilo 
prostřednictvím Chomutovské 
bytové, a. s.  84 bytů v centru města. 
Tyto výkupy jsou jednou z možností, 
jak zabránit obchodu s chudobou.

Dodržování podmínek nájemní 
smlouvy klienty v sociálních 
bytech – motivace klientů k včasným 
úhradám nákladů za bydlení 
a energie, zvyšování příjmů rodiny, 
zlepšování finanční gramotnosti, 
podpora dobrých sousedských 
vztahů apod. Jedná se o individuální 
podporu zaměřenou na zotavení 
klientů a aktivní řešení jejich

problémů tak, aby domácnost nebyla 
pouze pasivním příjemcem.

Jaké byly názory veřejnosti 
v průběhu projektu? Změnily 
se nějak k této době?

Názory veřejnosti byly zpočátku spíš 
odmítavé. Během realizace projektu 
se však začaly měnit. Sousedé 
sociálních bytů chválí sociální práci. 
V případě problémů s nájemníky 
v sociálních bytech se mají na koho 
obrátit (ne jako u bytů ve vlastnictví 
spekulantů). Problémy se s nimi 
aktivně řeší. Většinou dochází 
k vyřešení problémů ke vzájemné 
spokojenosti. To má i „výchovný“ 
dopad na klienty, pokud si chtějí 
bydlení udržet.

Zároveň díky cílené kampani získalo 
město na svou stranu prodávající 
a vykoupilo od nich 19 bytů na 
sídlištích. Články v novinách se 
snažíme zvýšit povědomí jak 
o sociálním bydlení, tak o klientech 
žijících v sociálních bytech.

Co jsou největší výzvy pro udržení 
SB pro další období?

Největší výzvou je udržet 
motivovanost klientů a jejich setrvání 
v sociálním bydlení nebo přesun 
na volný trh s byty, ale také udržení 
bydlení nízkopříjmových domácností 
s ohledem na vývoj cen energií 
a plynu. Dále zajistit finanční 
prostředky z fondů ESF na rozvoj 
sociálního bydlení a zároveň udržet 
stávající tým sociálního bydlení, který 
plánujeme rozšířit o tým prevence 
ztráty bydlení. Problematika 
prevence měla nižší prioritu 
vzhledem ke kapacitám sociálních 
pracovníků.

X
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Hlavním cílem projektu bylo pilotní ověření implementace 
systému sociálního bydlení vytvořeného ve Štětí dle hlavních 
principů Koncepce sociálního bydlení České republiky 
2015–2025. Osobám byla poskytnuta podpora prostřednictvím 
programu prevence ztráty bydlení a zadlužení realizovaného 
dle metodiky prevence ztráty bydlení a zadlužení v rámci 
ověřování vytvořené „Koncepce sociálního bydlení ve Štětí“.

Motivem pro zpracování Koncepce sociálního bydlení ve městě 
Štětí byla potřeba komplexního řešení bytové situace pro 
ohrožené skupiny obyvatel, které měly ztížený přístup na volný 
trh s byty. Hlavním cílem projektu bylo zajistit dostatečné 
kapacity různých forem bydlení pro jednotlivé identifikované 
cílové skupiny.

>>>

Náklady související s pokračováním 
systému sociálního bydlení jsou 
z části hrazeny z rozpočtu města. 
Po ukončení projektu se navíc 
podařilo navýšit počet kmenových 
sociálních pracovníků Odboru 
sociálních věcí MěÚ Štětí ze dvou 
na tři, takže některé činnosti 
sociálního pracovníka projektu 
zajišťují nyní sociální pracovníci 
v rámci své působnosti, kdy náklady 
na jejich plat jsou z vetší části 
hrazeny z dotace na výkon činnosti 
sociální práce.

Na co jste ve vašem systému SB 
nejvíc pyšní? Co se z původního 
udrželo?

Pokračuje SB ve vaší obci dál? 
Z jakých prostředků je podpora 
klientů SB financována?
Po ukončení projektu "Pilotní ověření 
implementace systému sociálního 
bydlení na lokální úrovni v obci Štětí", 
které město realizovalo od dubna 
2017 do konce března 2020, se 
vedení města rozhodlo, resp. Rada 
města Štětí přijala usnesení, že i po 
ukončení projektu bude pokračovat 
ve vyčleňování sociálních bytů 
a hospodaření s nimi v souladu 
s Koncepcí sociálního bydlení ve 
Štětí, která byla v rámci projektu 
zpracována a Radou města Štětí 
schválena.

Tomáš Ryšánek
Starosta (do 10/2022)
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Pyšní jsme zejména na to, že se 
podařilo systém sociálního bydlení, 
byť nyní již v omezené míře, udržet 
a že stále funguje. Několik klientů 
se dokonce podařilo dostat ze 
systému SB do standardního bydlení 
a část takto uvolněných bytů byla 
obsazena novými nájemníky, a to 
v souladu s Koncepcí sociálního 
bydlení ve Štětí.

Od čeho jste naopak ustoupili, 
co se neudrželo? 

Nepodařilo se udržet počet 
vyčleněných bytů pro sociální 
bydlení. Z původně osmi vyčleněných 
bytů je jich nyní vyčleněno pouze 
sedm. Dne 29. 6. 2022 rozhodla Rada 
města Štětí na návrh Odboru 
majetku a investic MěÚ Štětí 
o vyjmutí jednoho z vyčleněných bytů 
z režimu sociálních bytů a jeho 
začlenění zpět mezi běžné nájemní 
byty.

Jaké problémy při realizaci SB 
řešíte?

Problémy, které se řeší v těchto 
bytech, se nevymykají problémům, 
s nimiž se potýkáme v běžném 
nájemném bydlení, tzn. občas 
opožděné platby za nájem a služby či 
úplné neuhrazení, úklid, chování 
nájemníků a sousedské soužití. 
Nespornou výhodou je, že nájemci 
sociálních bytů jsou v úzkém 
kontaktu se sociálním pracovníkem, 
je tedy možné reagovat na problémy

již z počátku. Předpokladem je však 
ochota ke spolupráci ze strany 
nájemců, pokud ti odmítají 
spolupracovat, což se bohužel také 
stalo, situace může skončit až 
výpovědí z nájmu bytu.

Jaké byly názory veřejnosti 
v průběhu projektu? Změnily 
se nějak k této době?

V rámci projektu bylo vydáno několik 
tiskových zpráv ve Zpravodaji města 
Štětí, proběhly dva workshopy, 
přičemž výstupy z nich byly 
zveřejněny na webových stránkách 
města Štětí. Informace o projektu 
se opakovaně objevily i v TV, přesto 
nelze říct, že by se veřejnost o projekt 
nějak zajímala. Docházelo k tomu 
pouze v situacích, kdy se jich to 
bezprostředně týkalo, tzn. když měli 
občané sami zájem o nájem bytu. Ti 
pak realizaci tohoto projektu vítali.

Co jsou největší výzvy pro udržení 
SB pro další období?

Nejdůležitější bude pohled nového 
zastupitelstva a zejména pak vedení 
města, které vzejde z nových voleb. 
Ne všechny politické subjekty mají 
na SB stejný pohled jako současná 
garnitura, ale věřím, že to je pouze 
nedostatkem informací, resp. 
nedostatečným zájmem o tuto 
problematiku. Pevně doufám, že 
v tomto, dle mého názoru, 
smysluplném projektu, bude město 
Štětí i nadále pokračovat.

X

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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výsledek. Co vnímáte jako hlavní 
podpůrné aktivity, které tomu 
pomohly?

Z mého pohledu klíčového 
pracovníka vnímám jako 
nejvýraznější podpůrné aktivity 
zejména možnost využívat jeden 
z pilířů přístupu HF – volba a kontrola 
na straně klienta. Díky tomu 
podporovaná osoba velmi pozitivně 
přistupovala k novým možnostem 
realizace formou podpůrných aktivit. 
Zejména se jedná o vlastní iniciativu 
v rámci sousedského života, 
komunitní život, možnost rozvíjet 
vlastní schopnosti a dovednosti. 

Cílovou skupinou jsou v Housing
First osoby v bytové nouzi, které 
potřebují komplexní podporu, 
protože mají více životních

Máte za sebou realizaci projektu, 
který se věnoval řešení bytové 
nouze přístupem Housing First.
Jak vnímáte tento přístup?

Z mého pohledu, jako začínajícího 
sociálního pracovníka, mě přístup HF 
zaujal ihned po seznámení se s ním. 
Jednak velmi oceňuji možnost 
efektivně rozvíjet individuální 
potřeby podpořených osob a také, 
a to je z mého pohledu velmi důležité 
zmínit, oceňuji to, že jsem po celou 
dobu realizace projektu mohl rozvíjet 
svůj vlastní individuální přístup 
k podpořeným osobám.

V rámci projektu jste zajistili pět 
bytů, kde jste devíti zabydleným 
osobám poskytovali podporu 
v bydlení. Všem se podařilo 
bydlení udržet, což je úžasný

„Jako klíčový pracovník si 
odnáším obrovské zkušenosti 
s přímou prací, kontaktem 
s lidmi bez domova, kteří dostali 
druhou šanci a dokázali si i přes 
všechny možné nástrahy nové 
bydlení udržet …“ 

Filip Marek
klíčový pracovník v projektu HF
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komplikací. O jaké se jednalo 
u Vašich klientů?

Z velké části se jednalo o komplikace 
v oblasti zdravotního stavu – duševní, 
fyzický. Dále se jednalo o oblast 
vlastní seberealizace ve společnosti, 
jistá forma socializace (podpořená 
osoba se dlouhodobě potýkala 
s jistou formou zavržení ze strany 
veřejnosti). Dále se jednalo 
o možnost uplatnění na pracovním 
trhu a zlepšení vztahu se sociálními 
pracovníky odborů či ÚP ČR.

Vedla stabilizace bytové situace 
k tomu, že získali klienti vhodné 
podmínky pro jejich řešení? 
K jakým zlepšením v jejich 
životech došlo?

Rozhodně vedla:

• U podpořených osob se výrazně 
zlepšil fyzický zdravotní stav. 

• Došlo k zajištění dlouhodobé 
zdravotní péče. 

• Díky zabydlení se u některých 
klientů podařilo zajistit bezpečné 
sociální zázemí – uznání 
invalidního důchodu.

• Dále se jednalo
o „zkompetentnění“ klientů. Klienti 
jsou samostatní – v případě vzniku 
krizové situace vědí, jak ji řešit, 
popřípadě na koho se obrátit.

• Došlo k navázání spolupráce 
s dalšími sociálními organizacemi, 
které pomáhají podpořeným 
osobám v různým životných 
situacích.

• Díky zabydlení někteří klienti získali 
zaměstnání nebo brigády.

• Podpořené osoby jsou mnohem

• sebevědomější, co se týká života 
ve společnosti – nepřipadají si 
„druhořadně“ jako na začátku 
projektu.

Jak zapojení do projektu Housing
First vnímali sami klienti? Co si 
nejvíce chválili a co jim případně 
nevyhovovalo?

Ze začátku převažovala u téměř 
všech klientů skepse. Bylo to tím, 
že nikdy nepoznali takovou formu 
spolupráce a možnosti rozvíjení 
vlastního života bez využívání 
represivních nástrojů. Klienti byli 
negativní v oblasti finančního 
zajištění – bydlení s sebou přináší 
míru zodpovědnosti a také vlastní 
iniciativy, což znamená zvýšení 
nákladů na bydlení oproti bydlení 
třeba v azylovém dome nebo 
na ubytovně. Avšak po krátkém 
úvodním „šoku“ začaly podpořené 
osoby vnímat nová pozitiva –
zejména osobní svobodu, klid, 
soukromí, bezpečí… Do zabydlení 
tyto pocity téměř neměly, spíše jen 
vzpomínky.  

Samozřejmě se během projektu 
situace neustále vyvíjela a pozitivní 
vnímání střídalo negativní vnímání. 
Z mého pohledu se to nyní jeví tak, 
že šlo o zcela přirozený proces.

Co pro vás bylo během realizace 
projektu nejnáročnější a co by 
vám pomohlo to překonat?

Nejtěžší z mého pohledu byl 
negativní nebo neutrální pohled 
určitých skupin profesionálů a také 
laiků. Skepse či negativní pohled 
na budoucnost podpořených osob 
byla znát u sociálních pracovníků, 
pracovníků na úřadech, odborech, 
sousedů, širší veřejnosti.

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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S odstupem času vnímám, že nástroj 
pomoci pro nás nebyl úplně 
k dispozici. My jako pilotní projekt
v Jeseníku jsme si do jisté míry museli 
projít úskalím počátečního 
nepochopení a negativního postoje.

Jak vnímáte získané zkušenosti 
v rámci pilotního projektu Housing
First v Jeseníku a jaké bude Vaše 
další směřování po konci projektu? 
Ponecháte ve své praxi některý 
z principů Housing First?

Jako klíčový pracovník si odnáším 
obrovské zkušenosti s přímou prací, 
kontaktem s lidmi bez domova, kteří 
dostali druhou šanci a dokázali si 
i přes všechny možné nástrahy nové 
bydlení udržet a stále mají sílu 
bojovat a jsou stále obdařeni tím 
nejdůležitějším nástrojem, který 
vlastní, a to že chtějí a mají stále 
pevnou vůli. Bez vlastního „chci“ není

možné situaci bezdomovectví na 
osobní úrovni každého jednotlivce 
vyřešit.

Co byste vzkázali nebo doporučili 
začínajícím či budoucím 
realizátorům projektů Housing
First, respektive Housing Led 
(v rámci nové dotační výzvy 
č. 007 v OPZ+)?

Budoucím klíčovým pracovníkům 
přeji, aby je po celou dobu práce 
s podpořenými osobami neopustila 
empatie, umění naslouchat a aby se 
snažili o rovnocenný vztah, který 
otevře dveře do života klienta. Díky 
takto nastavenému upřímnému
a přirozenému vztahu se dá začít 
pracovat na celkové změně života 
podpořené osoby. Důvěra umožnuje 
u podpořené osoby „chtít“ a být 
schopen udržovat a pěstovat pevnou 
vůli, bez které se po osamostatnění, 
na konci projektu, neobejdou.

X
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Ve dnech 23. 8. 2022 až 30. 9. 2022 proběhla výstava pořádaná projektem 
Podpora sociálního bydlení MPSV ve spolupráci s galerií Národní technické 
knihovny. Výstava se věnovala různým aspektům sociálního a dostupného 
bydlení. Svůj osobní pohled na toto téma představili současní umělci, z nichž 
většina vytvořila svá nová umělecká díla speciálně pro tuto výstavu: Epos 257, 
Vladimír Turner, Ivan Vosecký, Eva Koťátková, Štěpán Řehoř. Formou 
fotografií byly představeny architektonické realizace přibližující projekty 
hromadného sociálního bydlení chilského architekta Alejandra Araveny, který 
za ně získal v roce 2016 prestižní Pritzkerovu cenu.

Záměrem výstavy bylo vytvořit dočasnou platformu pro diskusi o důležitém 
problému, který nabývá na síle zvláště po roce 2008, kdy vypukla tzv. finanční 
(hypoteční) krize, a v posledních letech sílí a zintenzivňuje se v důsledku 
koronavirové pandemie, energetické krize a války na Ukrajině. Nemožnost 
dovolit si střechu nad hlavou, nucené vystěhování, exekuce a gentrifikace se 
stávají každodenní realitou na mnoha místech naší planety…

Více o proběhlé výstavě se dočtete zde.

X

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novinky/466-vystava-misto-ktere-by-mohlo-znamenat-domov
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Webináře můžete sledovat na našem 
YouTube kanálu

Dosud jsme pro Vás připravili webináře na tato témata:

• Case management v HF

• Dávky na bydlení I

• Dávky na bydlení II

• Dokumenty a individuální plánování 
v HF

• "Druhé šance" (Co když klient 
potřebuje nový byt?)

• Domácí násilí

• Duální diagnózy

• Evaluace - A (klienti v SB)

• Evaluace - C (systémy SB v obcích)

• Exekuce a chudoba

• Facilitovaná setkání (řešení 
sousedských vztahů)

• HF a podpora lidí s duševním 
onemocněním

• Housing-led a další přístupy

• Hranice práce a prevence vyhoření

• Jak ušetřit s klientem?

• Kontraktování s klientem

• Krizová intervence v HF

• Krizové fondy

• Mimořádná okamžitá pomoc 
v souvislosti se sociálním bydlením

• Motivační rozhovory

• Nábytkové banky

• Nástroje podporovaného 
rozhodování, jejich využití jako 
alternativ k omezení svéprávnosti

• Otevřený dialog – intervize

• Otevřený dialog – teorie a praxe

• Párování sociálních pracovníků 
a klientů

• Péče o tým (vedení porad, atd.)

• Peer práce v sociálních službách

• Podpora mladých lidí opouštějících 
náhradní péči

• Podpora za časů COVID

• Práce s lidmi se závislostí na 
alkoholu

• Práce s lidmi, kteří užívají 
psychoaktivní látky

• Práce s osamělostí

• Práce se zadluženým klientem 
napříč sociálními službami

• Principy HF + jak principy dodržovat 
při COVID

• Protikrizové plánování

• Případové, interaktivní případové 
a rodinné konference

• Sousedské vztahy

• Specifika ženského bezdomovectví

• Spolupráce se soukromými majiteli 
bytů

• Trojdohoda mezi klientem, službou 
a majitelem bytu

• Zabydlování rodin

• Zabydlování za časů COVID

• Závislost klienta na sociálních 
službách

https://www.youtube.com/channel/UCtFfiN-gIyTTX1igB0DbZ2g
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http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_1_2022_final.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_socilnho_bydlen_1_2020.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_socialniho_bydleni_3_2020.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaj_1_2021.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_2_2021_.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_3_2021.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_socilnho_bydlen_2_2020.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_2_2022.pdf
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