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analýz, výzkumů, metodik, článků 
a proškolili jsme přes 500 sociálních 
pracovníků v problematice 
sociálního bydlení.

O nově vydaných materiálech 
informujeme i v tomto čísle. Nejvíce 
očekávanými byly výsledky sčítání 
lidí v bytové nouzi, které vzbudily 
i největší mediální ohlas. Závěrečná 
zpráva obsahuje obrovské množství 
zajímavých informací o počtu lidí 
v obecních i soukromých ubytovnách, 
v nevhodném, nevyhovujícím 
i nejistém bydlení a o dalších 
kategoriích typologie ETHOS. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

chtěli bychom se s Vámi rozloučit 
nejen v tomto kalendářním roce, 
ale i v tomto projektu. Se Silvestrem 
ukončujeme naši šestiletou jízdu, 
kdy jsme Vám přinášeli informace 
z oblasti sociálního bydlení, 
z Ministerstva práce a sociálních věcí, 
z dobré praxe v terénu a snad i řadu 
dalších užitečných novinek, ať už 
skrze náš web 
www.socialnibydleni.mpsv.cz nebo 
FB stránku Sociální bydlení v ČR. 
Za celou dobu realizace jsme vytvořili 
nebo podpořili vznik řady zajímavých

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novinky/491-scitani-osob-z-vybranych-kategorii-klasifikace-ethos-2022-v-cr
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/
https://www.facebook.com/socialnibydlenivcr/
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Věříme, že jsme tím odstartovali 
tradici, kdy budou data o lidech 
v bytové nouzi pravidelně sbírána, 
aby bylo možné lépe realizovat 
evidence-based politiky.

Zajímavá je i námi zadaná nová 
studie, která se zaměřila na tzv. 
sociální mix. Tj. na otázku, jak 
v zahraničí pracují s kombinací 
různých sociálních skupin v oblasti 
bydlení, kolik sociálních bytů by mělo 
být v jednom domě či v lokalitě. 
V našem týmu pak vznikla zajímavá 
Metodika Housing First a překlad 
brožury Housing First for Youth, 
která se zaměřuje na specifika 
mladých lidí bez domova. Metodika 
využívá zahraniční příklady, ale 
vychází i ze zkušeností z pilotního 
testování přístupu Housing First, 
který jsme pomáhali v posledních 
3 letech integrovat do českého 
prostředí. O tom, že se to podařilo, 
svědčí i velký zájem o přístup 
Housing First ve výzvě OPZ+ číslo 007 
Podpora sociálního bydlení, kde si ho 
pro část svých aktivit zvolila cca 
polovina zájemců. Ostatně, tato 
výzva s 500 mil. Kč byla již po 
6 měsících s ohledem na převis 
žádostí uzavřena novým zájemcům. 
Řídící orgán ESF se snaží umožnit 
finanční podporu i dalším zájemcům 
a snad se to na přelomu roku podaří. 
Budeme Vás o tom informovat!

Během těchto let jsme si prošli také 
nelehkým obdobím zákazu setkávání 
v důsledku pandemie Covid-19. 
Přineslo to ale i leccos pozitivního: 
začali jsme více využívat on-line 
prostor pro společná setkání 
a workshopy jsme nahradili on-line 
webináři, ty ze „žlutého křesla“. Moc 
nás těší, že naše videa na YouTube 
kanálu získala za necelé 3 roky přes 
36 500 zhlédnutí. Děkujeme! 
Postupně zde zveřejňujeme i videa, 

která pro nás na podzim připravil 
režisér Petr Racek, a která doplňují 
osvětovou kampaň mitdomov.cz. 
Každé z videí se věnuje jednomu 
ze stěžejních témat naší kampaně: 
Teplo, Bezpečí, Jistota, Bydlení 
a Zázemí. Během ní jsme mimo jiné 
podpořili organizace pomáhající 
lidem v bytové nouzi – během akce 
Podzim bezdomovectví jsme 
pravidelně upozorňovali na jejich 
podpůrné aktivity. Hlavním 
publikem kampaně byli ale lidé, 
kteří jsou sami ohroženi ztrátou 
bydlení, a my jsme se jim pokusili 
vytvořit rozcestník s praktickými 
informacemi. V našem Kontaktním 
centru jsme zaregistrovali významný 
nárůst telefonátů a e-mailů lidí, 
kterých se dotýkají zvyšující se ceny 
a ohrožují jejich bydlení.

To všechno a ještě mnohem víc 
by se nepodařilo díky kvalitním 
a zapáleným lidem. Poděkování 
patří všem stávajícím 
pracovníkům projektu. Patří ale 
i všem, kteří se na našem úspěchu 
za celou dobu realizace podíleli. 
Stejně tak děkujeme za úzkou 
spolupráci stávajícím 
i minulým kolegyním a kolegům 
z věcného oddělení MPSV, kteří 
přenášejí získané poznatky na 
systémovou úroveň. A největší 
poděkování patří Vám všem, kteří 
se o téma sociálního bydlení 
a dostupnosti bydlení zajímáte, 
a především jej uskutečňujete 
v terénu.

Silvestrem sice stávající projekt 
končí, ale hned s Novým rokem 
startujeme projekt nový! Chceme 
v něm navázat na to, co se osvědčilo, 
ale chceme i ledacos vylepšit. 
Budeme dál pracovat na tom, aby 
bylo konečně vyslyšeno 84 % občanů 
podporujících vznik zákona

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Soc_mix_FIN.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/Metodika_HF_2.0_final.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/HF4Y_1_Final.pdf
https://www.youtube.com/@projektpodporasocialnihoby7371
https://mitdomov.cz/
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Přejeme Vám všem do všech míst 
celé České republiky klidné prožití 
vánočních svátků, šťastný vstup 
do nového roku, zdraví, 
spokojenost, lásku i teplo domova. 
Věříme, že se nám všem bude dařit 
i pracovně a že si teplo domova 
bude moct dopřát brzo každý. 
Tedy, že lidé v bytové nouzi budou 
patřit jen do minulosti. 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme 
se v roce 2023 na shledání.

Tým projektu Podpora sociálního 
bydlení

www.socialnibydleni.mpsv.cz X

zaměřeného na sociální bydlení. 
Spolu s kolegy z Ministerstva pro 
místní rozvoj a dalších resortů 
budeme pracovat na jeho znění tak, 
aby byly reflektovány poznatky 
z terénu konkrétních obcí, neziskovek 
i veřejné správy nebo soukromých 
pronajímatelů. Potřebujeme nastavit 
celorepublikově systém, kdy se 
budou mít lidé na koho obrátit. 
V reprezentativním průzkumu jsme 
se totiž zeptali i na to, kam by se lidé 
obrátili o pomoc, kdyby měli obavy 
o své bydlení. Na prvním místě by to 
byla rodina a přátelé (82 %), hned 
na druhém Kontaktní místo pro 
bydlení (69 %). Je potřeba mít pomoc 
dostupnou přímo v lokalitě. 



www.socialnibydleni.mpsv.cz
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ověřování systému sociálního bydlení
navázalo MPSV spolupráci 
s 16 obcemi, ke kterým se následně 
přidalo 13 dalších projektů při 
pilotování přístupu Housing First. 
Obce a nestátní neziskové organizace 
(NNO) v rámci svých projektů přímo 
zabydlely více než 730 domácností se 
stovkami dětí a jejich sociální 
pracovníci navíc podpořili další tisíce 
lidí po celé ČR.

Ke zprostředkování metodické 
podpory bylo v rámci projektu 
zřízeno Kontaktní centrum 
sociálního bydlení. Obracet se 
na něj mohli občané, obce i NNO 
s dotazy a žádostmi o podporu 
a radu, jak postupovat při budování 
sociálního bydlení, jakou formu 
zvolit, kde je možné získat finanční 
prostředky nebo jak efektivně 
vyhodnocovat bytovou nouzi lidí, 
kteří žádají o sociální bydlení. Občané 
se dozvěděli, na koho se obrátit, 
pokud mají problém s bydlením, 
a co jim nabízí stát a obce při řešení 
náročných životních situací, které 
jsou s bydlením spojené. 

Přes vysoký počet lidí, kteří nově 
nastartovali svůj život, je to jen kapka 
v moři lidí bez střechy nad hlavou 
nebo ohrožených ztrátou bydlení. 
V listopadu projekt publikoval jeden 
z posledních výstupů, kterým bylo 
sčítání osob v bytové nouzi. Z něj 
vyplynulo, že zhruba 270 000 lidí 
nemá stabilní domov.

I díky projektu MPSV jsou poznatky 
z praxe přenášeny do 
připravovaného zákona o podpoře 
v bydlení, který konečně nabídne 
komplexní řešení problematiky. 
Dobrou zprávou je, že po 6 letech 
bude nový projekt moct od 1. ledna 
2023 pomáhat dál.

Po dobu svého fungování si projekt 
kladl za cíl zavádět a rozvíjet systém 
sociálního bydlení v ČR a za tímto 
účelem poskytoval metodickou 
a informační podporu. Tato podpora 
byla založena mj. na mezinárodní 
spolupráci a přenosu dobré praxe, 
výzkumných aktivitách, vytvoření 
metodických podkladů a samozřejmě 
také na konzultacích se všemi 
klíčovými aktéry. K pilotnímu

Na konci projektu bychom rádi shrnuli, co se vše povedlo,
a to i díky Vám všem z oblasti sociálního bydlení!

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovalo v letech 2016-2022
projekt Podpora sociálního bydlení. Jeho Kontaktní centrum
pomáhalo obcím, neziskovým organizacím i lidem, kterým je určeno
sociální bydlení. Obce a neziskové organizace s podporou projektu
zabydlely více než 730 domácností se stovkami dětí a sociální
pracovníci podpořili další tisíce lidí po celé ČR.

http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/o-projektu/projekty-obci-a-interaktivni-mapa
http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/o-projektu/kontaktni-centrum
http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novinky/491-scitani-osob-z-vybranych-kategorii-klasifikace-ethos-2022-v-cr
http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/
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V rámci edukačních a informačních
aktivit bylo uskutečněno nespočet 
workshopů, konferencí či 
webinářů na konkrétní témata 
související se sociálním bydlením. 
Mimo to v roce 2021 projekt pořádal 
akreditované vzdělávání pro 500 
sociálních pracovníků obcí, Úřadu 
práce ČR a neziskového sektoru, 
které bylo zaměřeno na sociální 
bydlení a další přidružená témata. 

Spolupracovali jsme také s expertní 
skupinou, složenou ze širokého 
spektra zástupců veřejného, 
neziskového i soukromého sektoru. 
Poznatky těchto expertů z praxe byly 
klíčové při nastavování politik, dotací, 
a především v potvrzení dobré praxe 
nebo naopak slepých uliček.

Projekt se snažil rychle reagovat na 
aktuální potřeby. Připravil mj. 

materiály k pandemii Covid-19 nebo 
kampaň pro lidi ohrožené ztrátou 
bydlení, která akcelerovala 
v důsledku války na Ukrajině, 
včetně problematiky následných 
ekonomických a energetických 
dopadů na občany. Kampaň 
s názvem Mít domov měla za cíl 
informovat lidi o tom, že pomoc 
existuje a že není ostuda si o ni říct. 
Speciální webová stránka 
www.mitdomov.cz nadále funguje 
jako rozcestník pomoci pro občany 
nejen v bytové nouzi.

Projekt je obecně označován za velmi 
úspěšný a především přínosný. 
Nejspíš i to bylo důvodem pro 
schválení nového projektu. Ten, 
spolu se zkušeným týmem, 
nastartuje hned v lednu 2023. Jeho 
cíl nebude menší: rozšířit sociální 
bydlení na území České republiky.

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>

KRÁTKÝ ROZHOVOR S TÝMEM PROJEKTU:

V čem je podle vás největší přínos přístupu Housing First (HF) oproti jiným 

přístupům?

Jedná se o přístup řešení bezdomovectví a bytové nouze, který je založený na 

několika základních principech, které jsou provázané a funkční. Zároveň je to 

přístup podložený výzkumy, dobrou praxí z různých zemí světa. Původní model 

cílí na ty nejohroženější, tedy osoby v bytové nouzi s komplexními potřebami, 

které dlouhodobě propadávají systémy pomoci. 

S jakými překážkami jste se setkávali při pilotování přístupu HF v ČR?

Výzvou byl nejen nedostatek bytů, ale i malá důvěra v tento přístup řešení 

bytové nouze, který v ČR nebyl dosud tolik známý a vyžaduje určitou změnu 

v náhledu a postoji. Tyto dvě oblasti jsou do jisté míry provázané a s přibývající 

dobrou praxí se je dařilo řešit. 

Poskytovali jste i pomoc na telefonu, kdo a s jakými dotazy se na vás 

nejčastěji obracel v Kontaktním centru?

Na Kontaktní centrum (KC) se obraceli lidé s různými problémy, častěji šlo 

o ženy. Obecně se jednalo o lidi řešící bytovou nouzi, ať už akutní, tj. kdy už

http://www.mitdomov.cz/
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/co-je-socialni-bydleni/housing-first-v-cr


6

I díky ministerskému projektu podpora sociálního bydlení našlo nový 
domov 730 domácností

www.socialnibydleni.mpsv.cz X

nemají kde bydlet, anebo je brzo čekalo vystěhování ze současného bydlení. 

Telefonovali nebo se obraceli na KC prostřednictvím e-mailu mnohdy v těžké 

životní situaci, kdy řešili své základní potřeby. Kromě bydlení šlo i o zajištění 

základních příjmů, řešení materiálních problémů při péči o děti apod. 

Poskytovali jsme ale poradenství i obcím, NNO a dalším, kteří stáli o informace 

k sociálnímu bydlení.

Co zajímavého přinesly provedené analýzy a výzkumy?

Stručně a zjednodušeně řečeno se naše analýzy a výzkumy zaměřovaly na popis 

dobré zahraniční praxe (a její možnou přenositelnost do ČR) anebo přímo na 

výzkumy mezi cílovými skupinami sociálního bydlení, poskytovateli bydlení 

apod. Největší pozornost získalo sčítání lidí v bytové nouzi, které přineslo tak 

potřebná data za rok 2022. Věnovali jsme se ale i tématu sousedství, tzv. 

sociálního mixu, motivace soukromých pronajímatelů poskytnout byt pro 

sociální účely a dal. Všechny zajímavé analýzy a výzkumy, ať již ty, které vznikly 

v rámci projektu anebo mimo něj, je možné najít na webových stránkách 

projektu.

Kde můžeme najít výstupy projektu? 

Vše jsme shromáždili na webových stránkách projektu: 
www.socialnibydleni.mpsv.cz. Zejména v sekci dokumenty ke stažení můžete 
nalézt veškeré výstupy, ať už se jedná o analýzy, výzkumy, metodické materiály, 
dokumenty k HF, webináře, dokumenty z praxe apod. Hojně navštěvovaná je 
i sekce dobrá praxe a kazuistiky lidí, kterým sociální bydlení pomohlo. Covidová 
doba pak přinesla nový formát webinářů, které spolu s dalšími videi 
zaznamenaly již téměř 40 000 zhlédnutí. Pro zájemce máme i Zpravodaj 
sociálního bydlení nebo zasíláme „žhavé“ novinky přímo na e-mail. 

http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/analyzy-cz
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/
http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/seznam-vsech-dokumentu
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dobra-praxe-v-cr-a-kazuistiky/priklady-dobre-praxe
https://www.youtube.com/@projektpodporasocialnihoby7371/videos
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/zpravodaj-socialniho-bydleni
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plnění ošetřuje garanční smlouva. 

Garanční fond byl zřízen například 

v Českých Budějovicích v projektu 

Housing First, kde hledali byty i na 

soukromém trhu. Bližší informace 

o obou zmíněných fondech se 

dozvíte v záznamu tohoto příspěvku.

Jako další dobrý příklad krizového 

fondu byl na workshopu představen 

Program podpory bydlení, který 

navazuje na již zmíněný Fond 

podporovaného bydlení – VDV. Jedná 

se o jeden ze čtyř programů 

Sociálního nadačního fondu hl. m. 

Prahy, který na workshopu 

představily Tereza Komberec

Novosadová a Dagmar Klárová. 

Prostřednictvím fondu se snaží řešit 

nedostatky v stávajícím systému, 

náhlé krizové situace a další sociální 

problémy, které v současné době 

v Praze vznikají. Celé představení 

fondu, respektive Programu podpory 

bydlení, je dostupné v záznamu.

Další příklad dobré praxe byl také 

z Prahy, konkrétně šlo o příspěvek 

k tématu garantovaného bydlení. 

Kristýna Andrlová v něm představila 

Městskou nájemní agenturu (MNA), 

která vznikla v reakci na obrovský 

převis poptávky po městských bytech 

nad nabídkou. Zároveň MNA snižuje

Téma krizových a garančních fondů 

uvedl Jan Snopek a vysvětlil, jaký je 

mezi těmito fondy rozdíl. Účelem 

krizového fondu je finanční podpora 

osob v bytové nouzi nebo 

ohroženými bytovou nouzí při 

pomoci zajistit si bydlení nebo si ho 

udržet. Příspěvek může být určen 

pro úhradu kauce, provize realitním 

kancelářím nebo dluhu na nájemném 

či energiích. Tato finanční pomoc 

může mít formu daru nebo 

bezúročné půjčky. Ideálně 

je provozovatelem krizového fondu 

spolek nebo nadace, neboť 

v takovém případě se příspěvek 

nezapočítává do příjmů u žádostí na 

Úřadu práce ČR, a není tak ohrožena 

budoucí finanční situace domácnosti. 

Platba z fondu probíhá přímo na účet 

pronajímatele či poskytovatele 

služeb. Dobrým příkladem krizového 

fondu je například pražský Fond 

podporovaného bydlení, jehož 

zřizovatelem byl Výbor dobré vůle –

Nadace Olgy Havlové.

V případě garančních fondů je cílem 

motivovat soukromé vlastníky, aby 

poskytli své byty domácnostem, 

které mohou vnímat jako rizikové. 

Pro případné škody v bytě či dluh 

na nájemném získá pronajímatel 

garanci, jejíž finanční výši i podmínky

V rámci projektu Podpora sociálního bydlení jsme uspořádali workshop 

k tématu krizových a garančních fondů a jejich využití při prevencí ztráty 

bydlení a při hledání bytů na soukromém trhu. Konal se 8. listopadu 

v Praze a účastnili se ho předešlí i budoucí realizátoři projektů 

k sociálnímu bydlení.

https://www.youtube.com/watch?v=bFnoFQMk8UM
https://www.youtube.com/watch?v=DiHH_pgq95c&t=43s
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Podpora sociálního bydlení

bariéry pro domácnosti v bytové 

nouzi, které jim mohou znemožnit 

získat byt na soukromém trhu. Jedná 

se o koncept, v němž MNA stojí 

uprostřed smluvních vztahů mezi 

nájemníkem a pronajímatelem. 

S vlastníkem bytu uzavírá MNA 

smlouvu o poskytnutí bytu, která 

vymezuje garance, které MNA 

poskytuje. Dále uzavírají nájemní 

smlouvu s klientem. Jako 

zprostředkovatelé tak mají dvě cílové 

skupiny – majitele bytů a nájemníky 

bytů. Celý příspěvek k tématu můžete 

zhlédnout ze záznamu.

Na webináři zazněly také novinky 

ohledně zákona podpoře v bydlení, 

které sdělila Anna Hájková 

z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Zákon vychází z programového 

prohlášení vlády a MMR na něm jako 

gestor spolupracuje s MPSV a dalšími 

důležitými aktéry. 

Dle harmonogramu bude v druhé 

polovině roku 2023 zákon předložen 

ke schválení, jeho účinnost je od 

1. 1. 2025. Zákon mimo jiné přinese 

prevenci a snížení bytové nouze, 

pravidelné mapování bytové nouze 

či ujasnění rolí a pojmů. Tato reforma 

je postavena na třech pilířích, kterými 

jsou kontaktní místa pro bydlení 

(zvažuje se, zda bude v každém ORP), 

systém garancí pro obce a soukromé 

majitele a asistence v bydlení 

(podpora nájemníků v bytech). Bližší 

představení zákona si můžete 

poslechnout ze záznamu.

Veškeré materiály si můžete 

stáhnout na našem webu ZDE.

www.socialnibydleni.mpsv.cz X

https://www.youtube.com/watch?v=6Q3CW3H2Ni8
https://www.youtube.com/watch?v=C1i-WPfvpwc
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/akce/2-uncategorised/490-workshop-krizove-a-garancni-fondy
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navázala Maëlle Léna, která nastínila 

praxi z oblasti integrace uprchlíků 

ve Francii, konkrétně pohled na 

ukrajinskou krizi, srovnání s žadateli 

o azyl z jiných zemí, přístup uprchlíků 

k zaměstnání, bydlení a dalším 

společenským zdrojům. 

Na konferenci osobně zavítalo téměř 

100 posluchačů a dalších 90 akci 

sledovalo prostřednictvím živého 

přenosu na YouTube kanálu projektu.

Druhý den workshopu, pod záštitou 

organizace Síť aktérů pro domov, 

se zaměřoval na ohrožené cílové 

skupiny a dopady uprchlické krize 

na dostupnost zdrojů, životní situaci 

osob v bytové nouzi, změny postojů 

veřejnosti a národních i lokálních 

sociálních politik ve vztahu 

k současné polykrizi. Na workshopu 

diskutovali sociální pracovníci, 

manažeři nevládních i příspěvkových 

organizací v sociální oblasti, 

ukrajinské dobrovolnice, náměstkyně 

člena vlády MPSV, bývalá 

předsedkyně Českého helsinského 

výboru a veřejná ochránkyně práv 

a zahraniční hosté.

Záznam z prvního dne akce je dostupný na YouTube kanálu projektu ZDE.

Prezentace všech přednášejících, stejně jako zmíněné výzkumy 

a materiály, jsou pak k dispozici na webových stránkách projektu ZDE.

První den workshopu zahájili 

úvodními proslovy náměstkyně 

Zuzana Freitas Lopesová z MPSV 

a ředitel organizace FEANTSA Freek

Spinnewijn. Dále byly v prvním bloku 

představeny zkušenosti a expertizy 

čtyř vybraných projektů z OPZ výzvy 

č. 108 „Podpora programu Housing 

First“ (Romodrom, Jeseník, 

Otrokovice a Brno).

V dalším bloku vystoupil sociolog 

Daniel Prokop, který se s posluchači 

podělil o zajímavá data v rámci 

projektu Česko 2022: Život

k nezaplacení. Na něj navázala Petra 

Šobáňová, která prezentovala 

výsledky výzkumu Sčítání osob bez 

domova dle klasifikace ETHOS. Blok 

uzavřela Radka Vepřková, jež 

představila výsledky kvalitativního 

šetření z oblasti dostupnosti služeb.

Poslední tematický blok byl zaměřen 

na prezentaci zkušeností 

zahraničních výzkumníků. Výzkumník 

Lars Benjaminsen představil 

relevantní data k situaci 

bezdomovectví v Dánsku a nástroje 

využívané v rámci intervencí ke 

komplexnímu řešení tohoto 

společenského problému. Na něj pak

Ve dnech 15. a 16. listopadu letošního roku jsme v prostorách pražského 

magistrátu ve spolupráci s organizací Síť aktérů pro domov uspořádali 

dvoudenní workshop k tématu Cílové skupiny nejohroženější bytovou 

nouzí. Workshop byl určen všem, kteří se při své práci mohou setkat či 

přímo setkávají s touto problematikou. Oběma dny provázela Jitka 

Modlitbová (Armáda spásy).

X

https://www.youtube.com/watch?v=_DMU-5rAps4&t=5648s
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/akce/2-uncategorised/488-workshop-cilove-skupiny-nejohrozenejsi-bytovou-nouzi
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V prostorách Poslanecké sněmovny se pod záštitou její 
místopředsedkyně, Věry Kovářové, konal dne 21. listopadu 
seminář nazvaný „Musíme si pomáhat“, který se věnoval 
potravinovým, nábytkovým a oděvním bankám. Na akci sdíleli 
své zkušenosti s provozem bank v období pandemie Covid-19, 
ukrajinské krize a energetické krize zástupci těchto bank se 
zástupci ministerstev, které se tomuto tématu věnují, 
a zástupci společností, jež s potravinovými bankami 
spolupracují.

z roku 2018, která „očistila“ darované 
potraviny od DPH a zároveň uvedla 
v platnost povinnost, aby 
velkoobchody věnovaly neprodejné 
potraviny přednostně potravinovým 
bankám. Podle Veroniky Lachové1

ale množství získaných a předaných 
potravin stále nepokrývá běžnou 
týdenní poptávku.

Veronika Láchová ve svém příspěvku 
upozornila, že potravinovou banku 
je potřeba chápat jako logistický uzel, 
nikoli jako sociální službu. 
Potravinové a další banky se v tomto 
smyslu ukázaly být dobrým zdrojem 
pomoci při různých krizích, např. 
během pandemie Covid-19, po 
moravském tornádu či požáru 
v Hřensku. Zkušenosti nabyté v 
těchto obdobích byly logicky využity 
i během uprchlické krize způsobené 
válkou na Ukrajině. Potravinové 
banky pomáhaly uprchlíkům nejen 
před, ale i po vzniku Asistenčních 
center pomoci Ukrajině. I tam totiž 
bylo potřeba řešit občerstvení a další 
základní potřeby.

Věra Doušová zmínila, že mnoho lidí 
nemělo ve zvyku vařit z čerstvých 
potravin a ptalo se spíše po 
trvanlivých potravinách, například

Seminář začal představením 
potravinových bank, čehož se 
ujaly ředitelka České federace 
potravinových bank, Veronika 
Láchová , a ředitelka Potravinové 
banky pro Prahu a Středočeský 
kraj, Věra Doušová. Ty uvedly, 
že v současné době se nachází 
potravinová banka v každém kraji 
a že se jejich prostřednictvím 
v letošním roce distribuovalo
10 000 tun potravin. Množství 
zachráněných a darovaných potravin 
stoupá každým rokem, což se daří 
nejen díky ochotě lidí potraviny 
darovat, ale také díky celodennímu 
objíždění obchodů zaměstnanci 
potravinových bank. Lidé pomáhají 
prostřednictvím potravinových sbírek 
a solidarita neklesá ani v časech 
krize.

Podle Věry Doušové se sice na jaře 
letošního roku sklad vyprázdnil 
rychleji než v předchozích letech, 
díky obrovské ochotě pomoci se jej 
ale podařilo zase rychle naplnit. 
Ačkoli některé obchody (např. Albert 
a TESCO, jejichž zástupci na semináři 
také vystoupili) spolupracují 
s potravinovými bankami již dlouho, 
zásadní roli v navýšení získaných 
potravin hrála legislativní změna

1. S ředitelkou České federace potravinových bank, Veronikou Láchovou, jsme 
realizovali rozhovor v předešlém čísle našeho Zpravodaje sociálního bydlení. Článek 
si můžete přečíst zde (od str.19).

>>>

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_3_2022.pdf
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konzervách. Ačkoli je obecný 
nedostatek potravin, ovoce, zeleniny 
a pečiva bývá přebytek. Proto se 
v Potravinové bance pro Prahu 
a Středočeský kraj rozhodli vytvořit 
vlastní kuchyň, kde ve snaze předejít 
plýtvání tyto potraviny zpracovávají. 
Rovněž zde zavedli kurzy vaření 
z čerstvých potravin pro matky 
samoživitelky. Daří se jim tak nejen 
pomáhat, ale i neplýtvat.

Náměstek ministra zemědělství 
Jindřich Fiala na semináři uvedl, 
že se v ČR ročně vyplýtvá 57 kg 
potravin, což je sice lepší než průměr 
EU, ale i tak se jedná o velké číslo. 
Apeloval proto na zvýšení ekologické 
úspory, která by zároveň byla 
úsporou finanční. 

Věra Doušová reagovala, že je v ČR 
potřeba upravit zákony tak, aby se 
neplýtvalo i s drogerií, která je mezi 
potřebnými velmi poptávaná a byla 
zahrnuta i do letošní podzimní sbírky.

Financování potravinových bank je 
(mimo jiné) zajištěno prostřednictvím 
Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD), který administruje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(MPSV). Náměstkyně pro řízení sekce 
evropských fondů a mezinárodní 
spolupráce, Martina Štěpánková, 
na semináři uvedla, že tento druh 
financování bohužel není schopný 
reagovat operativně na nenadálé 
situace, ale jedná se o stabilní 
a dlouhodobý zdroj. Ve spolupráci 
s potravinovými bankami nyní chystá 
MPSV inovaci, která umožní získat 
potravinovou pomoc i těm, pro které 
je těžko dostupná. Přispět by k tomu 
mělo 150 pojízdných i stojících 
výdejen v celé České republice. Počítá 
se přitom s tím, že pomoc bude 
vyžadovat, aby potřební lidé 
spolupracovali se sociálními

pracovníky obce nebo neziskové 
organizace.

Jindřich Fialka, náměstek 
ministerstva zemědělství, k tématu 
financování uvedl, že ministerstvo 
chce navzdory krizi zachovat stejnou 
výši podpory. Informoval také, 
že ministerstvo chce umožnit 
darování ohřívaných potravin, 
aktuálně se čeká pouze na svolení 
od Ministerstva zdravotnictví, 
jehož slovo je směrodatné. 

V následné diskusi se mluvilo také 
o matracích, u nichž je 
problematické, že je nelze 
z hygienických důvodů používat 
opakovaně a nové jsou velmi drahé.

„Ukazuje se, že krize posouvá věci 
dopředu,“ zaznělo z úst Jiřího Hoška, 
náměstka z Hasičského záchranného 
sboru hl. m. Prahy. Dle slov 
zástupkyň potravinových bank se 
dobře investovalo do systému a jsou 
připraveni pomáhat v mimořádných 
situacích. Fungování potravinových 
bank se stalo jakýmsi vzorem i pro 
další oblasti, proto dnes po změnách 
v podobném duchu volají i oděvní 
či nábytkové banky. Podle náměstka 
ministerstva financí, Stanislava 
Kouby, je ovšem třeba rozlišovat mezi 
druhy zboží – potraviny mají expiraci, 
ostatní produkty nikoli. Dále záleží, 
zda se jedná o vadné zboží 
či zboží, které vyšlo z módy atd. 
O darování rozhodují manažeři, 
ale zřejmě dnes nemají dostatečnou 
motivaci. 

Oblečení prodává mimo jiné TESCO, 
které na semináři zastupoval Michal 
Vaňáček. Ten sdělil, že neprodané 
oblečení darují na Slovensko, kde 
není daněno. V následné diskusi 
zaznělo, že ačkoli by ekonomický 
aspekt neměl být hlavní motivací, 

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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tak bylo by dobré daňově motivovat k 
dárcovství oblečení. Zaznělo rovněž, 
že by bylo dobré vytvořit metodiku 
pro darování oblečení.

Sběru a distribuci oblečení se věnuje 
i oděvní banka, kterou jako první v ČR 
zřídil pro rodiny samoživitelů Klub 
svobodných matek. Dle slov její 
ředitelky Jany Pavlouskové se od
1. září letošního roku, kdy oděvní 
banka začala fungovat, sesbíralo již 
14,5 tun oblečení. Oblečení darují 
především občané, mezi dárci byly 
však i dvě firmy. U firem je toto číslo 
nízké z důvodu již zmíněného 
zdanění. Oděvní banka spolupracuje 
také s projektem POTEX2, který 
zajišťuje odvoz věcí, jež nejsou 
vhodné pro oděvní banku, ale můžou 
najít využití jinde. V oděvní bance se
z vhodného oblečení vytvářejí balíčky 
(s kompletní sestavou oblečení pro 
jednotlivce) a ty se rozvezou spolu
s potravinami pomocí dodávek, které 
vlastní potravinové banky. Oděvní 
banka aktuálně spolupracuje s osmi 
potravinovými bankami v ČR.

Pokud se podaří zajistit dostatečné
a stabilní financování i pro nábytkové 
banky3, jsou dle slov Dany Kalistové, 
ředitelky Nábytkové banky 
Jihočeského kraje, připraveni i oni 
stát se distributory. Mnoho cenných 
zkušeností nabrala nábytková banka 
v době pandemie, kdy byla hlavním 
uzlem sbírek, a dokonce byla i 
součástí krizového štábu Jihočeského 
kraje. Dana Kalistová na semináři 
také uvedla, že pro zajištění 
koordinovaného přístupu vytvořila 
federaci nábytkových bank, kde jsou 
již tři nábytkové banky a očekávají

připojení dalších pěti.

Dana Kalistová zmínila rovněž další 
příklady, jak nábytkové banky 
pomáhají. Jedním z nich bylo 
zapojení banky do projektu Housing
First v Českých Budějovicích, kde 
banka pomáhala vybavovat holobyty 
tak, aby noví nájemníci vstoupili do 
plně vybaveného bydlení.

Celý seminář se nesl v příjemném 
duchu a byla patrná velká ochota 
vzájemně spolupracovat. Byl cenný 
a efektivní nejen proto, že zde 
zaznívaly konkrétní požadavky pro 
ještě lepší fungování různých druhů 
bank, ale také proto, že je přímo 
slyšeli a reagovali na ně ti, kdo jsou 
kompetentní s tím něco udělat. 
Účastník tak ze semináře odcházel 
s pocitem, že si umí navzájem 
pomáhat jak výše zmíněné instituce, 
tak i samotní občani, a že si i dotčené 
resorty uvědomují jejich důležitost 
a prospěšnost a plánují je finančně 
i systémově podporovat a dále 
inovovat.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

2. POTEX je ekologicko-charitativní projekt zaměřený na sběr a redistribuci a následné 
zpracování použitého a stále použitelného textilu. Více informací zde: 
https://www.potex.cz/4. 
3. K tématu nábytkových bank jsme natočili webinář, kde vystupuje i Dana Kalistová, je 
dostupný zde.

X

https://youtu.be/WUL-RFTT_FI
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Podle Jaroslava Pavlíčka, experta na přežití v drsné přírodě, 
je pes univerzální tvor do divočiny, protože vás hlídá před 
medvědy, hřeje vás, když je zima, a když je nejhůř, tak ho prý 
můžete sníst a využít jeho kůži. Tento velmi pragmatický a pro 
mnohé necitlivý pohled na soužití člověka a zvířete je dán 
optikou boje o život v extrémních podmínkách divoké přírody. 
Psi a jiná zvířata však pomáhají přežít lidem nejen za polárním 
kruhem, ve vysokých horách a v hlubokých lesích, ale 
i v džunglích městských aglomerací.

podmínek života na ulici, se můžeme 
dočíst ve studiích, které se věnují 
soužití zvířat a lidí bez domova.

V USA a ve Velké Británii má nějaké 
zvíře 5 - 24 % lidí bez domova, 
přičemž nejčastěji jsou to psi. 

Pro lidi bez domova žijící v ulicích 
měst se pes v nejhorších chvílích 
nestává potravou a oblečením, ale 
mnohdy jediným přítelem. Nehřeje 
jen jeho kožich, ale především jeho 
blízkost. O tom, že psi mohou být 
univerzálním tvorem i do extrémních

>>>
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V České republice takové sčítání 
nikdy neproběhlo, ale podle dat 
z projektů Housing First mělo 
nějakého zvířecího parťáka až
19 % domácností. Z ulice, squatů, 
ubytoven a z dalších nevhodných 
prostor se spolu s lidmi stěhovali do 
nových domovů zejména psi a kočky, 
nechyběli ale ani papoušci, králíci, 
křečci, potkani nebo slepice.

Většina lidí na ulici má velmi špatné 
zkušenosti s lidmi už od dětství. 
Vyrostli v nefunkčních rodinách, zažili 
násilí, podvody, setkávali se 
s opovržením a s neúctou, což vedlo 
u mnohých z nich k nedůvěře a ke 
stranění se od ostatních. To, co tito 
lidé nezažili v rodině a ve svém okolí, 
často našli u svých zvířecích parťáků. 
V rozhovorech často uvádí, že od 
zvířat cítí lásku a respekt, a že jejich 
vztah je naplňuje a neomezuje. 
I z toho důvodu někteří z nich nemají

své psy na vodítku a chtějí jim dát 
volnost. Sami totiž mají špatnou 
zkušenost se zákazy a omezeními. 

Svá zvířata berou často jako 
kamarády nebo členy rodiny, kteří jim 
pomáhají překonávat pocity 
osamocení a někdy i bariéry mezi 
nimi a cizími lidmi. Lidé bez domova, 
kteří žijí se psem, se cítí často 
šťastnější a mají méně deprese, než 
ti, kteří zvíře nemají. Jejich čtyřnozí 
terapeuti je totiž nesoudí, neradí jim, 
naslouchají a zejména pro ženy bez 
domova jsou jejich psi i hlídači 
a ochránci.

Některé výzkumy uvádějí, že lidé bez 
domova, kteří mají zvíře, jsou více 
motivovaní dělat ve svém životě 
změny. Někteří dokonce kvůli psovi 
ukončili trestnou činnost, protože se 
báli, že by byli v případě dopadení 
od něj odděleni. Jiní díky čtyřnohým

www.socialnibydleni.mpsv.cz

>>>
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Pes, univerzální tvor do nepohody 

parťákům omezili pití alkoholu 
a užívání drog, mnozí dokonce 
úspěšně překonali svou závislost. 
James Bowen, který o svém životě 
napsal několik knih, je asi 
nejznámějším člověkem, který prošel 
takovou proměnou. James byl 
z rozvedené rodiny, s matkou se 
často stěhovali, neměl přátele, ve 
škole ho šikanovali, nepodařilo se mu 
postavit na vlastní nohy a skončil na 
ulici, kde začal brát heroin. Zlomem 
v jeho příběhu byl nalezený kocour, 
kterého pojmenoval Bob a o kterého 
se začal starat.  Díky němu a kvůli 
němu se James dokázal zbavit 
závislosti, najít si práci a bydlení.

Ne vždy však mají osudy lidí a jejich 
zvířecích společníků takový šťastný 
konec. Ač zvířata lidem na ulici často 
zvedají životní spokojenost, často jim 
také brání se z ulice dostat. V mnoha 
ubytovnách, noclehárnách, azylových 
domech nebo v chráněném bydlení 
je stále zakázáno mít zvíře. 
Do mnoha sociálních služeb 
není povolen vstup se zvířetem. 
Pronajímatelé bytů často chtějí po 
lidech s domácími mazlíčky vyšší

kauce nebo je rovnou odmítají. 
V americkém San Bernardinu se 
výzkumníci zeptali dvaceti lidí, kteří 
žili na ulici se psem, jestli by chtěli žít 
v bytě. Všichni řekli, že ano. Pak se 
zeptali, jestli by do toho bytu šli, 
i kdyby si nemohli s sebou vzít svého 
psa. Devadesát procent z nich 
odpovědělo, že v takovém případě 
raději zůstanou na ulici.

Situace se naštěstí pomalu mění 
a na čím dál víc míst mohou lidé bez 
domova být i se svými chlupáči. 
A díky organizacím jako jsou Psí život, 
Můj pes a já – oba bez domova, 
Veterináři bez hranic ČR dostávají 
zvířata lidí bez domova nejen 
zdravotní péči, ale často i něco 
na zub.

Na otázku, co pro vás vaše fena 
znamená, jeden pán bez domova 
odpověděl: „Ona je já.“ I proto nikdy 
neskončí psi lidí bez domova na talíři. 
Naopak často i v té největší nouzi 
dostanou z talíře stejný, ne-li větší díl 
než jejich lidský kamarád.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

X
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Publikace „Trauma citlivý přístup v Jako doma“ má 46 stran 
a obsahuje čtyři hlavní kapitoly: Vysvětlení základních pojmů, Co 
znamená trauma citlivý přístup pro nás v komunitním centru Jako 
doma?, Několik postřehů z teorie a praxe trauma citlivého přístupu 
a Tipy a triky. Úvod publikace je věnován teorii traumatu a Rad 
Bandit se v úvodním slově vztahuje k postupnému vývoji trauma 
citlivého přístupu v organizaci. První část publikace se zabývá 
stěžejními tématy trauma citlivého přístupu v Jako doma. Jsou jimi 
psychologické povědomí, bezpečí, hranice a pravidla a vzdělávání 
a podpora týmu. Tuto část uzavírá osobní pohled pracovnice Elišky 
Konývkové na fungování kreativních aktivit v komunitním centru. 
Druhou část publikace tvoří příspěvky dvou terapeutů, kteří se ve své 
praxi dlouhodobě traumatu věnují. Na závěr jsou představeny 
praktické tipy a triky pro práci s traumatizovanými uživateli služby.

X

NOVÁ PUBLIKACE ORGANIZACE JAKO DOMA

http://jakodoma.org/wp-content/uploads/2022/10/publikace_trauma_FINAL.pdf
http://jakodoma.org/wp-content/uploads/2022/10/publikace_trauma_FINAL.pdf
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KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BYDLENÍ: 
ÚČINNÝ NÁSTROJ PRO ŘEŠENÍ 
BYTOVÉ NOUZE

orientována všeobecně (sociální), 

či specializovaně dávkové, dluhové 

nebo právní, ne však se zaměřením 

na řešení bytové nouze. Přestože 

většina sociálních služeb uvádí, že 

nadpoloviční podíl zakázek klientů 

se týká bytové nouze, tak málokterá 

služba má takto zaměřené 

poradenství, a pokud ano, tak bývá 

úzce propojeno s programy dané 

organizace často pro specifickou 

cílovou skupinu (ne rozcestníkem 

na všechny možnosti v daném území).

Oproti tomu, jak je z názvu zřejmé, 

je KMB zaměřené na bydlení. Na KMB 

se občan dozví informace související 

s řešením problémů v oblasti bydlení 

a není nucen obcházet jednotlivé 

úřady a organizace. Občan se tak 

lépe zorientuje v jinak mnohdy 

nepřehledném systému podpor. 

Co KMB nabízí lidem v bytové 

nouzi, bytovou nouzí ohroženým, 

veřejnosti, městu jako takovému 

a jeho politickým zástupcům?

Lidem, kteří navštíví KMB, 

poskytujeme základní poradenství 

a nasměrováváme je na různé typy 

podpor. Zde je několik příkladů:

Co je kontaktní místo pro bydlení?

Kontaktní místo pro bydlení je 

poradenské pracoviště se zaměřením 

na agendu bydlení, které je určeno 

všem občanům, kteří potřebují 

pomoci či poradit při řešení své 

bytové situace, s cílem udržet si jejich 

stávající bydlení či hledat nejúčinnější 

řešení bytové nouze.

V čem je KMB jiné než odborné 

sociální poradenství u neziskových 

organizací a na sociálních 

odborech?

Sociální odbory měst, kontaktní 

pracoviště Úřadu práce ČR nebo 

sociální programy neziskových 

organizací bývají vnímány většinovou 

populací jako místa pro „sociální 

případy“. Navíc informace o tom, 

kam se obrátit či kde co funguje 

nejsou široce dostupné, člověk 

o daném poradenském místě musí 

vědět od někoho, kdo službu již 

využívá. Širší populace, která se do 

nepříznivé situace dostane poprvé, 

neví, kam jít pro radu, a na známější 

místa (ÚP ČR apod.) se zdráhají jít 

a službu raději nevyužijí. 

Obecně bývají poradenství také

20

Rozhovor s Milanem Greinederem, 
metodikem kontaktních míst pro bydlení 
v projektu MHMP – sociální bydlení

>>>
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Ten, kdo bydlí v nevyhovujících 

podmínkách a hledá standardní 

bydlení, získá přehled o nabídkách 

bytů pro různé cílové skupiny na 

MHMP a na městských částech 

(byty pro osoby v sociální tísni, byty 

pro seniory, profese, byty zvláštního 

určení atp.) vč. dražeb nájmů na 

některých městských částech a dále 

možnosti získání bydlení 

u soukromých vlastníků přes 

Městskou nájemní agenturu apod.

Pokud někdo dostal výpověď z nájmu 

či má nejasnosti ohledně podmínek 

nájemní smlouvy a uvítal by k tomu 

konzultaci, je nasměrován na právní 

poradnu. V případě dluhů jsou 

klientovi KMB představeny možnosti 

řešení, jak dluhy splatit (např. 

požádat o příspěvek z nadačního 

fondu), a je mu případně domluvena 

konzultace v dluhové poradně. 

Často také do KMB přichází lidé, kteří 

mají nízký příjem a hrozí jim ztráta 

bydlení. U nich zjišťujeme, zda by 

mohli dosáhnout na některou 

z dávek státní sociální podpory. 

Chodí k nám i lidé, kteří si vyhlédli 

byt, ale nemají na kauci, a hledají 

možnosti, jak prostředky na kauci 

získat. V takovém případě jim 

doporučíme podat žádost 

o mimořádnou okamžitou pomoc 

nebo příspěvek z nadačního fondu 

a pomůžeme jim s vyplněním 

žádostí.

Při konzultaci na KMB se obvykle 

ukážou i další věci k řešení. U klientů, 

kteří sice přijdou na KMB se zakázkou 

bydlení, se ukáže, že řeší krizovou 

situaci nebo potřebují sociální 

či zdravotní podporu (např. 

psychiatričtí klienti). Kvůli udržení 

stávajícího bydlení na KMB

zprostředkováváme několik nástrojů 

podpory: nasměrování na ÚP ČR –

podání žádosti o některou ze soc. 

dávek, příspěvek nadačního fondu, 

vyjednávání/mediace s vlastníkem 

bytu. 

Přínosy pro samosprávu vnímáme 

především v tom, že díky činnosti 

KMB má MHMP nebo městské části 

lepší přehled o rozsahu a dynamice 

bytové nouze na území Prahy 

a o aktuálních potřebách osob 

v bytové nouzi. Na základě těchto dat 

je možné efektivněji rozvíjet bytovou 

a sociální politiku samospráv. Dále 

KMB napomáhá k tomu, že občané, 

kteří se obrátí na KMB na MHMP 

nebo na městské části s žádostí 

o pomoc, odchází s vědomím 

existence řešení jejich problému, 

díky pro-klientskému přístupu 

úředníků. Občané se tak častěji 

a s větší důvěrou obrací na 

pracovníky MHMP a městských částí 

s žádostí o pomoc v bytové a sociální 

nouzi, protože s jejich službami mají 

lepší zkušenost a vnímají je jako 

prospěšné. 

Současně tím, že KMB nasměrovává

klienty na jednotlivé typy podpor, 

ulehčuje sociálním a bytovým 

odborům, neziskovým organizacím 

a dalším institucím, na které se tak 

obrací lidé, pro které je podpora 

těchto institucí určena. Zde uvádím 

jeden z případů:

To, že se občan dozví informace 

související s řešením problémů 

v oblasti bydlení na jednom místě 

a není nucen obcházet jednotlivé 

úřady a organizace, má za následek, 

že je lépe zorientován v jinak mnohdy 

nepřehledném systému podpor. 

V rámci získání informací a podkladů

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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k různým podporám od MHMP se 

občan může lépe rozhodnout, jakou 

žádost o nájemní byt od MHMP může 

podat (dle cílové skupiny - žádosti 

o nájemní bydlení pro osoby v soc. 

tísni, pro seniory, profese a v bytech 

zvláštního určení), jak má žádost 

správně vyplnit a jaké přílohy je 

nutné doložit. Navigátor KMB mu 

případně pomůže žádost vyplnit či 

společně projdou již občanem 

předvyplněnou žádost vč. příloh.  

Případně se občan dozví, že při jeho 

současné sociální situaci nesplňuje 

podmínky pro přidělení nájemního 

bytu MHMP dle pravidel pronájmu 

a prodlužování doby nájmu bytů 

a ubytovacích možností v objektech 

HMP nesvěřených městským částem, 

žádost tak nemá smysl podávat a je 

vhodné společně s navigátorem KMB 

hledat jiné vhodné řešení bytové 

nouze. Podobně na KMB dostane 

občan veškeré informace a podporu 

k vyplnění žádosti o příspěvek ze 

Sociálního nadačního fondu HMP 

(SNF). 

V obou případech tím pracovníci KMB 

napomáhají tomu, že žádosti 

o nájemní bydlení i žádosti 

o příspěvek z SNF podávají jen ti 

klienti KMB, kteří splňují podmínky 

a mají šanci na úspěšné hodnocení 

u bytové, resp. hodnotící komise. 

Pracovníci KMB tak výrazně ulehčují 

práci a čas referentům Odboru 

bytového fondu MHMP (OBF) 

a pracovníkům SNF, kteří tak 

dostávají již kvalitně zpracované 

žádosti vč. potřebných příloh, a tudíž 

nemusí žadatele opakovaně 

kontaktovat, aby něco upřesnili či 

doložili. Značně se tak zrychlí

a zefektivní činnost referentů OBF

i pracovníků SNF.

Kdo se nejčastěji na KMB obrací?

Především zájemci o nájemní bydlení 

u MHMP nebo městské části, 

a současní žadatelé o MHMP byt. 

Jedná se zejména o jednotlivce, 

samoživitelky, rodiny a seniory/ky. 

Téměř 70 % klientů KMB na MHMP 

jsou ženy. Ze všech klientů KMB má 

skoro 65 % trvalý či skuteční pobyt 

v Praze přes 10 let a téměř

45 % z nich bydlí v nájemním bydlení, 

ale končí jim nájemní smlouva a 

hledají jiné standardní bydlení. 

Jaké zakázky nejčastěji KMB řeší?

Hledání standardního bydlení – byt 

u MHMP nebo městské části. Lidé 

poptávají informace, kde a za jakých 

okolností je možnost získat nájemní 

bydlení.

Jaké jsou konzultační hodiny 

a četnost návštěv na KMB?

Každý úřad to má trochu jinak. 

Obvykle jsou konzultační hodiny PO 

a ST (úřední dny). Obecně je ale 

vhodné, aby byl dostatečný čas a klid 

na konzultaci. Doporučujeme 

klientovi na začátku říct, že na něj 

máme dostatek času, abychom spolu 

vše projednali (doporučujeme 

vyhradit si na konzultaci jednu 

hodinu času). Především chodí do 

KMB MHMP lidé jednorázově. 

Opakované konzultace jsou častější 

v KMB na městských částech. 

Vnímáme, že jsou ale i případy, kdy 

„provázíme“ klienta od prvního 

kontaktu až k získání standardního 

bydlení (nájemní smlouvě v obecním 

bytě, domu s pečovatelskou 

smlouvouatp.), případně zajištění 

krizového bydlení. 

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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Má smysl zakládat KMB, pokud 

obec nemá byty, nebo jich nemá 

dostatek? 

Určitě to smysl má, samotné KMB 

poradenství v oblasti bydlení pomůže 

lidem se zorientovat v různých 

typech podpor a nasměrovat je na 

jednotlivé podpůrné služby 

a i finanční podpory (ÚP ČR, nadační 

fondy aj.). Dále je také možné zajistit 

realitní zprostředkování a vyhledat 

možnosti bydlení u soukromníků 

přes zprostředkovatele (např. sociální 

realitní agentury).   

Jak má vypadat ideální personální 

složení KMB?

KMB poradenství není výkonem 

sociální práce a neřídí se zákonem 

o sociálních službách, přesto 

doporučujeme, aby navigátorem 

KMB byl nejlépe člověk, který má 

vystudovanou sociální práci – sociální 

pracovník, případně někdo se 

zkušenostmi v práci se sociálně 

slabými, tj. kdo dříve pracoval na ÚP 

ČR či v neziskové organizaci 

poskytující pomoc sociálně slabým 

skupinám osob. Nicméně v praxi se 

ukázalo, že to může to být pracovník 

bytového odboru, který má 

zkušenosti se sociálním bydlením. 

Je určitě nezbytné, aby prošel 

patřičným vzděláváním, jak správně 

vést poradenský rozhovor, 

prohlubovat znalostí v sociální, 

dluhové a právní oblasti.

Dále je určitě prospěšné, když je 

možné využít služeb dluhového 

poradce a právníka, ať už přímo na 

úřadu nebo jsou externě 

nasmlouvané a na úřad dochází nebo 

jsou v blízkosti úřadu.

Kde na úřadě (na jakém odboru) je

vhodné KMB umístit a s kým KMB 

v rámci úřadu nejvíce 

spolupracuje?

Je vhodné mít kancelář KMB fyzicky 

mimo, ale v blízkosti úřadu. Obvykle 

je KMB součástí bytového nebo 

sociálního odboru. Umístění v rámci 

struktur je v kompetenci úřadu. 

Někde mají například odbor 

sociálního začleňování, pod který 

KMB spadá. Důležitá je úzká vazba se 

sociálním a bytovým odborem. 

Jak má vypadat ideální prostor 

KMB?

Bezbariérový, klidný, uzavíratelný 

prostor, blízko sociálního a bytové 

odboru s koutkem a pár hračkami 

pro děti.

S jakými nástroji KMB pracuje?

V Praze jsou to:

• byty MHMP a městských částí

• dražby nájmu na některých 
městských částech

• Městská nájemní agentura 
zprostředkující standardní bydlení 
u soukromých vlastníků

• Sociální nadační fond HMP

• krizové bydlení – azylové domy
a městské ubytovny při Centru 
sociálních služeb Praha

• kontakty na různé poskytovatele 
sociálních služeb vč. poraden atd.

S kým vším má KMB spolupracovat

i mimo úřady a jak spolupráce 

konkrétně vypadá?

Pracovníci KMB mají přehled 

kontaktů na aktivity neziskových 

organizací pro různé cílové skupiny, 

ať už to jsou dluhové poradny, právní 

poradny, pobytové i terénní sociální 

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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služby i specializované služby pro 

osoby s duševním a mentálním 

onemocněním, pro uživatele drog 

a jiných psychotropních látek, oběti 

domácího násilí a jiné. Důležité je, 

aby pracovníci KMB dobře znali, co 

daná poradna, sociální služba nabízí 

a s čím může pomoci. Je vhodné 

danou službu navštívit (i formou 

stáže), nakontaktovat se přímo na 

konkrétní pracovníky a mít tak osobní 

vazby, mít možnost konkrétnímu 

pracovníkovi zavolat 

a položit dotaz a objednat k nim 

klienta KMB na konzultaci. 

Dále jsou to kontakty na další typy 

podpory jako jsou různé nadační 

fondy, potravinová pomoc, nábytková 

banka. Navigátor KMB má k dispozici 

seznam nadačních fondů, nejvíce je 

využíván Sociální nadační fond HMP. 

Navigátor KMB nabízí klientům 

pomoc s podáním žádosti 

u některého z nadačních fondů, 

dále je schopen předat základní 

informace o tom, kde lze získat 

potravinovou pomoc, kde je možné 

pořídit nábytek zdarma (odkazuje 

na služby nábytkové banky, případně 

pomůže vyhledat různé inzerce 

na webu). 

Jak se má tým vzdělávat? Kde 

nejlépe čerpat inspiraci?

Navigátorům KMB poskytujeme tyto 

vzdělávací kurzy:

• vzdělávání v sociálních dávkách

• dluhová problematika – oddlužení 

atd. – jak spočítat příjmy a výdaje 

v budoucnu

• právní povědomí – právní tituly 

bydlení, náležitosti nájemních 

smluv, ochrana nájemce, ukončení 

nájmu, výpověď

• krizová intervence

• motivační rozhovory, komunikační 

dovednosti – nácviky, 

• vedení poradenského rozhovoru –

nácviky, jak zvládat náročného 

klienta.

Dále poskytujeme i individuální 

supervize.

Co všechno je důležité před 

spuštěním KMB zařídit, na co 

myslet a čemu se vyvarovat?

Důležité je představit KMB a jeho roli 

v rámci úřadu, co od poradenství 

KMB očekávat, pro koho je určeno –

edukovat ostatní zaměstnance úřadu 

a nastavit spolupráci s pracovníky 

sociálního a bytového odboru 

a s externími subjekty (NNO, ÚP ČR, 

pobytové služby, krizové bydlení, 

soukromé ubytovny, atd.).

Jak můžeme zapojit soukromý trh 

do spolupráce s KMB?

V Praze při Centru sociálních služeb 

Praha byla zřízena Městská nájemní 

agentura (MNA), která působí jako 

zprostředkovatelka mezi majiteli 

pražských bytů a nájemníky z řad lidí 

v bytové nouzi. Majitelům MNA nabízí 

sadu důležitých garancí 

a služeb, jako jsou pravidelné hrazení 

garantovaného příjmu či opravy bytu 

nad rámec běžných. Klientům MNA 

poskytuje podporu při bydlení 

a zajišťuje jim sociální službu, pokud 

ji potřebují. Tak MNA vychází vstříc 

oběma stranám a snižuje bariéry 

vstupu k dobrému a stabilnímu 

bydlení.

MNA průběžně poptává volné byty 

u soukromých vlastníků. Aktuálně je 

poptávka především po menších 

a středních bytech. Pokud takový byt

www.socialnibydleni.mpsv.cz >>>
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Kontaktní místo pro bydlení: Účinný nástroj pro řešení bytové nouze

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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někdo vlastní, výhledově se mu 

uvolní a má chuť společně s MHMP 

zvyšovat dostupnost bydlení 

v hlavním městě, může se ozvat 

přímo MNA nebo KMB, které kontakt 

na MNA zprostředkuje. 

Obecně je důležité informovat 

veřejnost, s čím KMB pomůže. Občas 

se na nás obrací i soukromí vlastníci, 

že mají nájemníka, který jim 

například dluží či s nimi mají jiné 

problémy a chtěli by od nás poradit. 

Informujeme je, s čím KMB může 

jejich nájemníkům pomoci.  

Jaká všechna data má KMB sbírat 

a jak je předává zástupcům 

města? 

V rámci pražských KMB jsme pro 

evidenci dat vytvořili tzv. e-dotazník 

KMB, který kromě toho, že slouží jako 

záznam z konzultace na KMB, 

generuje i statistická data o počtu 

osob v bytové nouzi dle pohlaví, 

věku, složení domácnosti, výši 

příjmů, výdajů, stavu bytové nouze, 

aktuálnímu bydlení a dalších údajů, 

vč. přehledu doporučení k řešení 

situace klienta. E-dotazník KMB 

kromě MHMP využívají i KMB 

provozovaná na městských částech. 

Lze tak jeho prostřednictvím získat 

komplexnější data o počtu osob 

v bytové nouzi v Praze, kteří KMB 

navštíví, a jejich potřebách, které jsou 

i vhodným podkladem pro možné 

úpravy pravidel pronájmu bytů 

a zajištění kapacit sociálního 

a krizového bydlení. Ze statistik lze 

také získat data, se kterými službami 

neziskových organizací a dalších 

institucí KMB nejvíce spolupracují 

a dle toho hledat možnosti posílení 

jejich kapacit. 

Je dobré si dělat evaluace 

fungování KMB? Případně jak? 

Určitě ano, je důležité znát, skrze 

které nástroje podpory 

zprostředkované přes KMB je možné, 

aby si domácnosti udržely bydlení 

nebo získaly nové bydlení. Dále je 

důležité zmapovat, jak vnímají KMB 

samotní klienti, tj. co jim konzultace 

na KMB přinesla a jaká doporučení 

jim pomáhají, a tím službu KMB 

zkvalitňovat.
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VYDÁVÁME DVĚ ZBRUSU NOVÉ 
PUBLIKACE, KTERÉ VYŠLY V RÁMCI 
NAŠEHO PROJEKTU PODPORA 
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ!
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Obě se věnují tématu Housing First a přinášejí spoustu 
důležitých a užitečných informací k tématu, ať už 
z tuzemské, či zahraniční praxe.

Pevně doufáme, že vám budou obě publikace k užitku 
a budou sloužit jako motivace k zavádění přístupu 
Housing First napříč celou ČR.

Níže najdete stručné anotace k oběma dokumentům 
a samozřejmě odkazy ke stažení. Přejeme vám příjemné 
a užitečné čtení!

>>>



Metodika Housing First

Metodika Housing First je aktualizovanou verzí Úvodu do 

Housing First z roku 2019. Představuje užitečný zdroj informací 

o přístupu Housing First, který je jednou z nejúspěšnějších 

sociálních inovací posledních dvaceti let v oblasti řešení 

bezdomovectví.

Oproti předchozí verzi přibyly kapitoly o plánování projektu/ 

programu HF, vyhledávání a zajišťování bytů a rozsáhlé množství 

odkazů a dalších užitečných informací. Metodika čerpá nejen

ze zahraniční literatury, ale i z bohatých zkušeností realizátorů 

pilotních projektů a programů Housing First v České republice.

Potenciálním zájemcům z řad obcí, neziskových organizací 

a soukromých společností nabízí vodítka a informace pro 

přípravu a realizaci vlastních projektů či programů Housing First. 

Stahujte zde.
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http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/Metodika_HF_2.0_final.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/vod_do_Housing_First_MPSV_2019.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/Metodika_HF_2.0_final.pdf


Evropská příručka
Housing First pro mladé

Housing First pro mladé (Housing First for Youth – HF4Y) je 

úspěšný model řešení bezdomovectví mladých lidí, který byl 

vyvinut v Kanadě a následně upraven pro potřeby poskytovatelů 

v Evropě. Jde o sociální inovaci, která byla vytvořena po vzoru 

známého programu Pathway’s to Housing (historicky prvního 

Housing First programu).

Tato příručka čtenářům nabízí v několika kapitolách odpověď na 

otázku, podle jakých principů, jakým způsobem a s kým 

připravovat, realizovat a vyhodnocovat projekt/program HF4Y, 

abychom mladým lidem bez domova opravdu efektivně 

pomohli? V poslední kapitole si rovněž můžete přečíst zajímavé 

případové studie. Příručku ocení nejen zástupci neziskového

a soukromého sektoru, ale i politici, kteří se snaží prosazovat 

zodpovědnou sociální politiku a sociální programy založené na 

důkazech.
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http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/HF4Y_1_Final.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/HF4Y_1_Final.pdf


KAM UMÍSTIT SOCIÁLNÍ BYDLENÍ?

Studie se zabývá dobrou praxí a porovnáním zkušeností několika evropských zemí 

(Velká Británie, Rakousko, Holandsko, Německo a Francie) na téma tzv. sociálního 

mixu. Ačkoli pojmy jako je „sociální mix“ či „sociální bydlení“ nejsou vymezeny

v evropské legislativě, řada států s nimi operuje za účelem dlouhodobě udržitelného 

nastavení bytové politiky na daném území.

Konkrétně je cílem politik sociálního mixu dosažení různorodého zastoupení obyvatel 

ve čtvrtích podle ekonomického příjmu. Tento pojem vznikl v reakci na vzrůstající 

homogenitu a ekonomický propad obyvatel některých čtvrtí vůči obyvatelům jiných 

čtvrtí, čímž docházelo k vzniku vyloučených (segregovaných) lokalit.  Dočtete se zde 

také o politických nástrojích, kterými jednotlivé státy a města sociálního mixu 

dosahují. 

Text dále ukazuje, že po roce 2000 došlo v řadě zemí k reflexi pozitivních

a negativních dopadů politik bydlení 20. století. Česká republika může z těchto reflexí 

čerpat a nastavit politiky sociálního mixu a sociálního bydlení tak, aby se vyhnula 

negativním vedlejším efektům (mezi kterými byly například zpřetrhání komunitních 

vazeb mezi obyvateli, nedostatek příležitostí pro setkávání různých typů komunit, 

vypadávání nejchudších obyvatel ze sociálního bydlení, stěhování nízkopříjmových 

obyvatel z lukrativních do méně lukrativních oblastí měst z důvodu drahých služeb

v místě svého bydliště apod.). Úspěšná implementace sociálního mixu je výsledkem 

dlouhodobé, komplexní politiky sociálního bydlení v obcích, čtvrtích a jednotlivých 

domech.
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Analýza ke 
stažení 

ZDE.

Webinář 
s autorkou 

ZDE.

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Soc_mix_FIN.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Soc_mix_FIN.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Soc_mix_FIN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=67_Vnx8FaOE&feature=youtu.be
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http://www.mitdomov.cz/


WEBINÁŘE
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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?

• Komunikace sociálního bydlení

• Kontraktování s klientem

• Kontaktní místa pro bydlení

• 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

• Recovery a CARe (model 
psychosociální rehabilitace)

• Sociální mix

• 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


ZPRAVODAJE SOCIÁLNÍHO 
BYDLENÍ ZA ROKY 2020-22
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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
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Zpravodaje_html/Zpravodaj_3_2022.pdf
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok!



Kontaktní centrum sociálního bydlení:

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761
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