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ÚVODNÍ
SLOVO
Mgr. Jana Řeháková Fučíková
Vedoucí oddělení stárnutí a sociálního
začleňování
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Ministerstva práce a sociálních věcí

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
i přes stávající nelibou situaci
ohledně koronaviru mi dovolte Vás
pozdravit již při devátém vydání
Zpravodaje, který se věnuje stále
aktuálnějšímu tématu sociálního
a dostupného bydlení. Projekt
Ministerstva práce a sociálních věcí
Podpora sociálního bydlení poskytuje
od roku 2016 metodickou podporu
16 intenzivně zapojeným a desítkám
dalších obcí po celé ČR, kterým
nejsou jejich obyvatelé lhostejní.
Projekt provozuje také Kontaktní
centrum, kam se denně obrací
občané se svými dotazy i nářky
a jejich počet neklesá.
Česká republika nemá bohužel ani
v roce 2020 doposud legislativně
ukotvené dostupné ani sociální
bydlení, nicméně na tvorbě zákona je
MPSV připraveno spolupracovat
s hlavním gestorem bytové
problematiky, a to s Ministerstvem
pro místní rozvoj.
Ale i bez legislativy k sociálnímu
bydlení máme platné zákony
zabývající se bytovou problematikou.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Zásadním je zákon o obcích, ve
kterém je obcím stanoveno pečovat
ve svém územním obvodu v souladu
s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro
rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů.
Jde především o uspokojování
potřeby bydlení, ochrany a rozvoje
zdraví, dopravy a spojů, potřeby
informací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje
a ochrany veřejného pořádku.
Vynechat nemůžeme občanský
zákoník upravující ustanovení nájmu
bytu i domu. S nájemním vztahem
a sociální prací souvisí i ochrana
osobních údajů při předávání dat.
V loňském roce jsme v našem
systémovém projektu vypracovali
vzor Souhlasu s předáváním
informací jak mezi sociálním
a bytovým odborem, tak i napříč
odbory obecního úřadu. Tyto mohou
být vodítkem pro obce při
poskytování obecních bytů lidem
s potřebou sociální práce.

>>>
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Úvodní slovo
>>>
Intenzivní sociální práce je potřeba
především u nejohroženějších lidí,
kteří se v nejbližších měsících budou
dostávat do bytů díky projektům
z výzvy č. 108 Evropského sociálního
fondu. V tomto čísle Zpravodaje
sociálního bydlení zahajujeme sérii
medailonků, v nichž se budou
postupně představovat jednotliví
realizátoři z celé ČR. Velice mě těší, že
náš projekt bude těmto neziskovým
organizacím a obcím poskytovat
metodickou a informační podporu až
do roku 2022.
V tomto devátém vydání se dočtete
také o únorové novele MMR
dotačního programu Výstavba
Státního fondu rozvoje bydlení, kde
se i díky konzultacím s naším
projektem podařilo zmírnit např.
příjmová kritéria u nájemníků
sociálních bytů. Ta již nebudou
vypočítávána dle životního minima,
ale dle násobku hrubé měsíční mzdy,
jako tomu je u titulů IROP. Zároveň
dochází i ke změnám, které umožní
obcím použít prostředky na
rozmanitější stavební úpravy, než
mohly doposud. Těší nás zahájení
zmírňování pravidel, které by mohlo
vést ke zlepšování a zvětšování
bytového fondu zodpovědných obcí,
které chtějí pomoci svým občanům
při současné nedostupnosti bydlení.

S bytovou problematikou souvisí
připravovaný návrh zákona
o přídavku na bydlení, který reviduje
a sjednocuje poskytování finanční
podpory státu v oblasti bydlení do
jediné dávky – přídavku na bydlení,
a dávkový systém tak činí
přehlednějším. Pro občany bude
snadnější zorientovat se v podpoře,
o kterou mohou stát požádat.
Zavedením jediné dávky v podobě
přídavku na bydlení dojde zároveň ke
zrušení současných dávek na bydlení,
tj. příspěvku na bydlení a doplatku na
bydlení.
Návrh se vypořádává v přechodných
ustanoveních s tím, aby byla
dostatečná doba pro Úřad práce ČR
a pro samotné příjemce současných
dávek na bydlení na přehodnocení
nároku na dávku novou.
Přeji Vám inspirativní čtení
a s končící kalendářní zimou
i současnou pandemií COVID-19
hodně zdraví.

X
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COVID-19
Hrozí vám ztráta bydlení v důsledku COVID-19?
Nový leták projektu pomůže najít řešení.
V době bezprecedentního nouzového stavu ČR se řada lidí dostává snížením
svých příjmů do velmi tíživé finanční situace. Nejsou to jen samoživitelé, kteří
obecně bojují s nízkými příjmy a nyní v důsledku uzavření škol museli zůstat
za 60% ošetřovné s dětmi doma, jsou to i úplné rodiny nebo jednotlivci,
kterým ze dne na den klesnou příjmy.
Je známým faktem, že 20 % osob v ČR nemá finanční rezervy ani na měsíc
a 30 % lidí má rezervy zhruba na tři měsíce. Výpadek příjmů během epidemie
COVID-19 může ohrozit schopnost platit výdaje spojené s bydlením u mnoha
lidí. Může dojít k ohrožení ztráty bydlení u lidí, kteří nebudou mít na nájem,
na energie, ale i těch, kteří bydlí ve vlastním a nebudou mít na splátky
hypoték. Co v takovém případě dělat? Kam se obrátit o pomoc?
Připravili jsme praktický leták, který nabízí odpovědi na nejčastější
otázky a hlavně konkrétní odkazy na pomoc.
Na následující straně je obrázek letáku, ke stažení ve formě PDF
i s funkčními odkazy pak na našem webu zde.

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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20 % osob v ČR
nemá finanční rezervy
ani na měsíc, 30 % má rezervy
zhruba na tři měsíce. Výpadek příjmů během
epidemie COVID-19 může ohrozit schopnost
platit výdaje spojené s bydlením u mnoha lidí.
Co v takovém případě dělat? Informace hledejte i na stránkách MPSV.

Přišel/a jsem o příjem nebo se mi významně snížil
•

•
•
•

Požádejte kontaktní pracoviště ÚP ČR o informace k jednorázové dávce mimořádné
okamžité pomoci (MOP), dávkám na bydlení a dalším dávkám státní sociální podpory a
pomoci v hmotné nouzi – lze požádat i online. Více informací na www.uradprace.cz nebo
infolince ÚP ČR: 844 844 803.
Pečujete o dítě nebo handicapovanou osobu? Požádejte o ošetřovné. (více na www.cssz.cz
nebo infolince ČSSZ: 800 050 248).
Na co máte od zaměstnavatele nárok, se dočtete na webu MPSV.
Pokud jste OSVČ, zvažte, zda není vhodnější živnost pozastavit (sledujte web MPO či MPSV,
zdali budou prominuty povinné platby, nabídnuty bezúročné půjčky, aj.).

Nebudu mít dost peněz na zaplacení nájmu nebo energií
•
•
•
•

Neodkládejte to a okamžitě se spojte s vaším pronajímatelem/dodavatelem energií a zkuste
se domluvit na rozložení plateb do období po nouzovém stavu.
Zažádejte ÚP ČR o dávky na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc.
Obraťte se na vaši obec (na bytový odbor) nebo sociálního pracovníka.
Nepůjčujte si od neseriózních nebankovních společností, mají vysoké úroky.

Jak ušetřit?
•

•

Nebojte si říct o pomoc, kontaktujte potravinovou banku, zjistěte, které organizace ve vašem
okolí nabízí potravinovou pomoc buď e-mailem info@potravinovabanka.cz nebo přes
sociální odbor vaší obce nebo ORP.
Nevíte jak vyjít s penězi? Obraťte se na sociálního pracovníka obce nebo neziskové
organizace ve vašem okolí, poradí vám co dělat.

Nezvládnu splácet dluhy, exekuce, hypotéku
•
•
•
•

Obraťte se okamžitě na osobu, se kterou jste nastavoval/a splácení dluhů či půjček.
Zažádejte o odklad splátek.
Zažádejte o pomoc dluhové poradce z Asociace občanských poraden nebo z helplinky
Člověka v tísni: 774 392 950.
Nepůjčujte si! Pokud musíte, konzultujte půjčku na helplince některé z neziskových poraden.
Požádejte svou banku o odklad splácení hypotéky/úvěrů (lze online).

COVID-19
MPSV vydalo doporučení pro poskytovatele
sociálních služeb ke koronaviru
Veškeré důležité informace naleznete na stránkách www.mpsv.cz, kde je
i samostatná sekce se souhrnnými informacemi ke koronaviru. Informace
jsou zde pravidelně aktualizovány a doplňovány metodickými dokumenty.
Mj. zde naleznete informace ke zjednodušené administrativě, kdy po dobu
trvání nouzového stavu není například nutné uzavírat s klienty smlouvu
písemně. Různá opatření mají za cíl zvýšit flexibilitu sociálních služeb
a současně poskytovatelům umožnit, aby se zaměřili na poskytování
aktuálně nejpotřebnějších základních činností, jako jsou např. rozvoz
potravin, ubytování, osobní hygiena apod.
Pro veřejnost sice platí zákaz shromažďování více jak 30 osob, toto opatření
se však nevztahuje na poskytování sociálních služeb, pokud takové sociální
služby nebyly usnesením vlády přerušeny. Postupy MPSV doporučují rozšířit
poskytování sociální služby noclehárna na 24 hodinový provoz 7 dní
v týdnu. Dále mj. v pobytových službách sociální prevence doporučuje
měřit klientům teplotu a sledovat další příznaky onemocnění COVID-19,
samozřejmě při zajištění bezpečnosti pracovníků i klientů.
Doposud bylo na stránkách MPSV zveřejněno 5 doporučených postupů:
– Č. 1 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti
s epidemií COVID-19 odpovídá na nejčastější otázky poskytovatelů týkající
se např. jak postupovat v oblasti pracovněprávních předpisů, jak nastavit
preventivní opatření či kdy lze přerušit poskytování služeb.
– Č. 2 pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování
sociálních služeb. Najdete zde platný právní výklad, souhrn práv
a povinností i odpovědi na nejčastější otázky poskytovatelů, kteří se na
MPSV obracejí v posledních dnech.
– Č. 3 v souvislosti s pozastavením činnosti denních stacionářů přináší
souhrnné informace pro poskytovatele denních stacionářů, které jsou od
16. 3. na základě usnesení vlády uzavřeny.
– Č. 4 pro terénní pečovatelské služby informuje o poskytování terénních
služeb v nouzovém stavu.
– Č. 5 pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova se
zaměřuje na azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny
a terénní programy.

X
www.socialnibydleni.mpsv.cz
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COVID-19
Opatření pro ochranu osob bez domova
v souvislosti s nemocí COVID-19 způsobenou
koronavirem SARS-CoV-2
Pro praxi může být přínosný i dokument Platformy pro sociální bydlení,
která se inspirovala v zahraničí a připravila dokument s názvem Opatření
pro ochranu osob bez domova v souvislosti s nemocí COVID-19
způsobenou koronavirem SARS-CoV-2.
Kromě doporučení pro management a komunikaci na místní úrovni v něm
lze nalézt i praktické informace k izolaci, karanténě, odkazy na legislativu
a řadu dalších tipů nejen ze zahraniční praxe. Představuje i rizika nárůstu
počtu domácností, kterým bude hrozit ztráta bydlení z důvodu dluhů na
nájemném. V neposlední řadě nabízí i doporučení pro telefonickou podporu
klientům služeb podpory v bydlení v průběhu karantény.

X

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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INFORMACE Z MPSV
Zajímá nás Váš názor
Vážení čtenáři Zpravodaje sociálního
bydlení,

(v tomto případě čtenářům
Zpravodaje sociálního bydlení
a návštěvníkům webu) a průběžně
formulovat doporučení na změny.

rádi bychom Vás v rámci evaluace
našeho projektu Podpora sociálního
bydlení požádali o vyplnění
elektronické verze evaluačních
dotazníků, které se vztahují
ke Zpravodaji sociálního bydlení
a webovým stránkám projektu:
www.socialnibydleni.mpsv.cz

Vyplnění dotazníku Vám zabere
maximálně 10 minut a pomůžete tak
zkvalitnit Zpravodaj a web projektu.
Oba dotazníky jsou dostupné do
30. 4. 2020. Veškeré informace, které
uvedete do dotazníku, jsou
anonymní.

Cílem zmíněné evaluace je průběžně
hodnotit, zda aktivity projektu
odpovídají potřebám cílové skupiny

Váš názor je pro nás důležitý,
proto budeme moc rádi za Vaši
spolupráci!

Dotazník Zpravodaj

X

Dotazník web

Akce projektu
V rámci projektu Podpora sociálního
bydlení jsme měli připraven cyklus
krajských workshopů, zaměřený
na lokální spolupráci poskytovatelů
sociálního bydlení v daném kraji.
Bohužel z důvodu současného vývoje
pandemie COVID-19 a zákazu
pořádání hromadných akcí jsme byli
nuceni zrušit veškeré workshopy až
do konce května 2020. O workshopy
zájemci nepřijdou, pouze budou
odloženy na pozdější termíny.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

>>>
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INFORMACE Z MPSV
Akce projektu
Začátkem dubna, konkrétně
1. 4. 2020, tedy neproběhne v Brně
setkání pro Jihomoravský kraj, Stejně
jako se neuskuteční workshop pro
Jihočeský kraj v Českých
Budějovicích 4. 5. 2020.
Materiály z již proběhlých akcí jsou
k nalezení na stránkách projektu zde.
Na webových stránkách je také již
celý videozáznam z mezinárodní
konference, která proběhla
7. 11. 2019 na téma Trauma
a domácí násilí. Najdete jej zde.

Pokud se nám vše podaří
technicky a organizačně zajistit,
rádi bychom Vám v blízké době
nabídli vybrané prezentující
v on-line prostředí.
Samozřejmě o tom budeme
informovat jak na Facebooku
Sociální bydlení v ČR, tak na
našem webu
www.socialnibydleni.mpsv.cz.

X

Stejně tak na webu najdete
videozáznamy z letošních nedávno
proběhlých workshopů k Housing
First, vše zde.

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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INFORMACE Z MPSV
Peer Review Evropské komise – řešení
bezdomovectví bez zákona
Oddělení 226 – Sociálního
začleňování a stárnutí, pod které mj.
spadá i projekt Podpora sociálního
bydlení, iniciovalo pořádání tzv. Peer
Review Evropské komise (dále jen
PR). PR nabízí členským státům
možnost konzultovat své poznatky
a záměry s experty a zástupci dalších
evropských států a získat tak
hodnotné informace a relevantní
vstupy.
Na každém PR vystupuje mimo
hostitelské země ještě několik dalších
států, které prezentují své pohledy
na danou problematiku. Podobné
setkání jsme spolu s oddělením
Evropské unie MPSV připravili na
18.–19. března, ale bylo po domluvě
s Evropskou komisí z důvodu
COVID-19 odsunuto na pozdější
období.

!

Na pražském setkání nám hlavními
diskusními partnery měli být Norsko,
Bulharsko, Itálie a Litva.
O náhradním termínu budeme
samozřejmě včas informovat.
Čemu se přesně bude mezinárodní
setkání věnovat?
Centrální téma zní: Jak řešit otázku
bezdomovectví při absenci
zákonné normy?
Kromě 4 výše uvedených zemí se PR
účastní vždy řada dalších zástupců
evropských států, které mohou
nabídnout konkrétní zkušenosti
ze své praxe.
Kromě hostů ze zahraničí byli k účasti
v diskusi pozváni také zástupci
MMR, obcí se zkušenostmi
se sociálním bydlením,
ale i neziskových organizací.

Účast na akci je vždy ze strany EK omezena jen
na několik reprezentantů za každou ze zemí,
proto není bohužel možnost participace širší
veřejnosti.

O výstupech jednání Vás budeme informovat
na našem webu www.socialnibydleni.mpsv.cz,
facebookové stránce Sociální bydlení v ČR či
v některém z dalších čísel Zpravodaje.

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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HOUSING
FIRST V ČR

HOUSING FIRST V ČR
MPSV prostřednictvím projektu Podpora sociálního
bydlení podporuje od roku 2019 úspěšné žadatele
o výzvu č. 108 OPZ Housing First. Těmito žadateli jsou:
Města:
•
•
•
•
•

Neziskové organizace:

Brno
České Budějovice
Jihlava
Most
Otrokovice

• Boétheia – společenství křesť.
pomoci (Jeseník)
• CENTROM z.s.
• Diakonie ČCE – středisko CESTA
• Dobrovolnické centrum z.s.
• Ledovec z.s.
• Romodrom o.p.s.
• Slezská diakonie o.p.s.
• Spolek PORTAVITA
• Vavřinec z.s.

Stručně těmto projektům říkáme projekty 108 Housing First a budeme jim
intenzivně pomáhat metodickou a informační formou, stejně jako jsme tak
činili u 16 obcí v zavádění systémů sociálního bydlení na jejich území
v posledních třech letech.
Ve Zpravodaji sociálního bydlení vám budeme postupně tyto projekty
představovat. Budou s vámi sdílet své vlastní zkušenosti a poznatky
se zaváděním přístupu Housing First. Na webových stránkách zde budou
navíc postupně zveřejňovány medailonky všech zmíněných realizátorů.
V tomto čísle Zpravodaje se představí Ledovec, CENTROM a Jihlava.

Všem děkujeme za rozhovor!

www.socialnibydleni.mpsv.cz

X
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Housing First v ČR – Ledovec

LEDOVEC
Ledovec je nezisková
organizace, která pracuje
s lidmi s duševním
onemocněním a/nebo
mentálním handicapem.
Nabízí jim podporu při udržování
a zlepšování kvality jejich života
v běžných podmínkách.
Své působiště má Ledovec
v plzeňském regionu a krom jiného
pořádá také řadu zajímavých akcí
pro veřejnost.
Na otázky Zpravodaje odpovídá
Petr Moravec
projektový a finanční manažer

<<<

Proč jste vstoupili do výzvy 108
Housing First?

Zároveň však je bez nějakého
komunitního týmu a bez přístupu
k bydlení obrovské riziko, že lidi
skončí na ulici. A život na ulici nebo
v nějakých nejistých podmínkách je
faktorem, který vede ke zhoršení
zdravotního stavu. Je to takový
začarovaný kruh. Dostat tyto lidi zpět
do běžného prostředí a pomoci jim
žít kvalitní a spokojený život je jedním
z cílů reformy psychiatrické péče
v ČR, ke které se Ledovec hlásí.
A přístup Housing First považujeme
za jednu z cest, jak tyto cíle
naplňovat, jak zamezit tomu, aby lidé
s duševním onemocněním žili na ulici
nebo v psychiatrických nemocnicích.

Ledovec poskytuje služby především
pro lidi s vážným duševním
onemocněním. Máme jak terénní
multidisciplinární týmy, tak
disponujeme 18 lůžky v chráněném
bydlení. A ve všech našich týmech
máme stejnou zkušenost, že problém
s bydlením má velká část lidí, kteří se
na nás obrací. Často žijí
v nevyhovujícím prostředí, na
ubytovnách a co je pro lidi
s duševním onemocněním specifické,
že z důvodu, že nemají kde bydlet,
zůstávají v psychiatrických
nemocnicích a to klidně i několik let.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

>>>
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Existuje nějaký příklad ze
zahraničí nebo z ČR, který Vás
inspiruje?
Teď zrovna asi francouzská Marseille
a projekt „Un chez soi d'abord“. Jde
o velmi podobný přístup, který
chceme zavést i u nás v Plzni. Pracují
s lidmi s vážným duševním
onemocněním, mají
multidisciplinární tým sociálních
pracovníků a zdravotních sester,
psychiatra a pracovníky s vlastní
zkušeností s duševním
onemocněním. O takové odbornosti
se chceme opírat i my. Navíc,
kolegové z Marseielle přijeli na
konferenci Recovery2020.cz, kterou
Ledovec pořádal a kde sdíleli své
zkušenosti.
Jaké jsou problémy v místě
realizace vztahující se
k sociálnímu bydlení obecně nebo
konkrétně k přístupu Housing
First?
Obecně asi nedostupnost bydlení.
Kauce, poplatek realitním kancelářím
a složení prvních nájmů je pro naše
klienty obrovskou překážkou. Často
se jedná o lidi, kteří mají minimální
příjmy, neodpracovali dostatek let
a nemají nárok ani na
invalidní důchod, onemocněli
v předproduktivním věku nebo je
trápí zadluženost a exekuce.
Městských bytů je také nedostatek,
obzvláště těch malometrážních.
Výstavba sociálních bytů se ale v Plzni
chystá a především máme do
projektu od města 10 bytů
přislíbených. Teď bude tedy důležité
zaměřit se na to, aby nevznikaly nové
vyloučené lokality.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Jádro našeho týmu budou tvořit
sociální pracovníci, kolegyně s vlastní
zkušeností s duševním
onemocněním a dále budeme dle
aktuální potřeby přizvávat
zdravotníky.

Jaká je Vaše metoda výběrů
klientů do projektu a proč jste se
pro tuto metodu rozhodli?
Osoby, kterým bude nabídnuta
bytová jednotka a podpora týmu
Housing First, budeme získávat
a vybírat na poradě
multidisciplinárního týmu Housing
First kombinací dvou způsobů –
postupného nabírání zájemců, kteří
splňují kritéria pro zařazení do
projektu Housing First dle znění
výzvy 108.
U zájemců bude posuzována doba
bytové nouze a naléhavost řešení
pomocí jednoduchého bodového
systému. Pokud ve skupině zájemců
budou lidi se stejným počtem bodů,
proběhne konečný výběr druhým
způsobem – losováním. Zájemců je
velké množství a životní příběhy jsou
tak rozdílné, že chceme
minimalizovat vliv subjektivního
hodnocení týmu.

>>>
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Jakého cíle byste chtěli v dohledné
době dosáhnout?
Cílů máme hned několik. Aktuálně
jsme ve fázi, kdy máme postavený
kompletní tým. Prvním cílem je jej
pořádně zaškolit a společně navštívit
nějaký zahraniční projekt Housing
First. Poté chceme co nejdříve
obsadit první byty.
Velkou výzvou pro nás je navázat
spolupráci i se soukromými vlastníky
bytů, prostřednictvím určitých záruk
získávat byty i tímto způsobem
a nebýt závislí pouze na bytech
města, tzn. do roka mít deset bytů
městských, ale do dvou let ještě
přidat minimálně pět bytů ze
soukromého sektoru. Rádi bychom
také navázali spolupráci s úřadem
práce – aby o nás věděli a pomohli
nám rychle a efektivně podporovat
účastníky našeho projektu.

X

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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CENTROM
CENTROM z. s. je nestátní
nezisková organizace, která
poskytuje své služby
v sociální oblasti.

V rámci projektu Housing First
působí organizace CENTROM
v Ostravě. Doba trvání realizace
projektu je od 1. srpna 2019 do
31. července 2021.

>>>

Cílovou skupinou organizace jsou
jednotlivci a rodiny s dětmi žijící
v sociálně vyloučených, převážně
romských, komunitách.

Na otázky
Zpravodaje odpovídá
Jan Houdek
předseda spolku

Proč jste vstoupili do výzvy 108
Housing First?
Podporu domácností
hendikepovaných krom jiného
i na trhu s nájemním bydlením (dále
uváděno jako „sociální bydlení“),
a to i včetně činností směřujících
k zajištění samotného bytu a správy
části takto užívaného bytového
fondu, realizujeme již od roku 2005.
Vzhledem k naprosto nedostatečným
kapacitám vhodných bytů pro cílovou
skupinu (dále jen „CS“) a masivní
potřebě a poptávce využíváme
jakoukoli možnost, jak dostat lidi
z ubytoven a nevyhovujících bytů ve
vyloučených lokalitách do bytů
v běžné zástavbě. Na výzvě Housing
First nás zaujala mj. možnost
financovat z projektu garanční fond,
což eliminuje potřebu skládání kaucí
(jistot) před nastěhováním, které jsou

www.socialnibydleni.mpsv.cz

jednou z překážek omezujících
dostupnost nájemního bydlení
sociálně slabým.
Existuje nějaký příklad ze
zahraničí nebo z ČR, který Vás
inspiruje?
Vzhledem k 15 letům činnosti naší
organizace v oblasti sociálního
bydlení, jeho rozsahu v posledních
5 letech (stovky bytů a domácností)
i zkušenostem s různými typy
sociálního bydlení, se spoléháme
spíše na vlastní zkušenosti vycházející
ze znalosti CS v místě a také
z místních podmínek.

>>>
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Jaké jsou problémy v místě
realizace vztahující se
k sociálnímu bydlení obecně nebo
konkrétně k přístupu Housing
First?
Jelikož působíme převážně v Ostravě,
jedná se zde o hlavní problémy:
• velký počet vyloučených lokalit,
• vysoká koncentrace a celkové
počty sociálně vyloučených osob,
• vysoká koncentrace a počty
domácností a osob v bytové nouzi,
• malá kapacita bytového fondu
vlastněného a provozovaného
samosprávou (městské obvody se
z valné části bytového fondu
v první polovině 90. let zbavily).
Jaká je Vaše metoda výběrů
klientů do projektu a proč jste se
pro tuto metodu rozhodli?
Orientujeme se na rodiny s dětmi,
a to vzhledem k historii naší sociální
práce (organizace byla původně
založena jako organizace pro práci se
sociálně hendikepovanými dětmi,
prvními registrovanými sociálními
službami byly sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a provoz
nízkoprahového centra pro děti
a mládež do 15 let) i sociálního
bydlení jako takového. Cca 80 %
domácností, které bydlí v námi
zajištěných bytech, vždy tvořily a tvoří
rodiny s dětmi do 15 let.

včetně OSPOD (dále jen „partneři“),
které s nimi spolupracují. S těmito
partnery a pracovníky našich
vlastních sociálních služeb
sestavujeme pořadník podle míry
potřebnosti. Nejprve vyloučíme
domácnosti nesplňující kritérium
potřeby dlouhodobé a intenzivní
podpory a na základě bodového
hodnocení vybereme nejpotřebnější
klienty. Bodová kritéria jsme si
stanovili dle našich dřívějších
zkušeností již v žádosti do výzvy
č. 108 OPZ.
Byty budeme samozřejmě přidělovat
i podle složení domácnosti. V případě
získání bytu vhodného např. pro 4–5
člennou domácnost se 2–3 dětmi jej
přidělíme jedné z domácností, která
má vzhledem k bytu vhodný počet
osob a která byla vyhodnocena jako
nejpotřebnější.

>>>

Z naší dlouholeté praxe máme
kontakty na velké množství rodin na
ubytovnách a v nejistém bydlení,
jakožto i na další vypomáhající
organizace a instituce,
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Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáhnout?
Chtěli bychom dosáhnout cíle, který máme celých 15 let naší činnosti
v oblasti sociálního bydlení – dostat co nejvíce domácností z ubytoven
a nevyhovujícího či nejistého ubytování do nájemního bydlení a pomoci
jim si ho udržet. Nehovoříme zde o rodinách s dětmi do 15 let na ulici
z jednoduchého důvodu. Z našich terénních zkušeností víme, že se
nevyskytují vysloveně na ulici ani nevyužívají noclehárny. Jsou to ale
domácnosti s dětmi, které tvoří naši cílovou skupinu a které přebývají
na ubytovnách, v azylových domech či v nevyhovujícím, nejistém nebo
nelegálním bydlení.

Poznámka:
Pokud v odpovědích na otázky hovoříme o domácnostech z ubytoven
(případně jinak nevyhovujícího či nejistého ubytování a bydlení), nikoli
o domácnostech přebývajících na ulici (eventuálně s využitím
nocleháren), je tomu tak proto, že domácnosti s dětmi do 15 let, které
tvoří naši cílovou skupinu, se vyskytují na ubytovnách, v azylových
domech či v nejistém nebo nelegálním bydlení), nikoli vysloveně na ulici.

X
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JIHLAVA
Město Jihlava se do projektu
Housing First zapojilo
1. října 2019.
Prioritou projektu je eliminace stavu
bytové nouze, získání
a dlouhodobé udržení
standardního bydlení pro jeho
účastníky.
Partnerem projektu je Diecézní
charita Brno – Oblastní charita
Jihlava, která zajišťuje výkon sociální
práce.
Na otázky Zpravodaje odpovídá
Daniel Škarka
uvolněný radní pro sociální oblast

<<<

Proč jste vstoupili do výzvy 108
Housing First?

Následná realizace projektu zapadá
do nového konceptu zavádění
inovativních metod do bytové politiky
města.

Je to dlouhodobější proces. V roce
2018 vznikla pracovní skupina pod
sociální komisí města, která
identifikovala základní problémy
v oblasti sociálního nebo obecně
dostupného bydlení. Z této pracovní
skupiny vzešly základní cíle, díky
kterým jsme začali měnit
bytovou politiku města.
Především byla uzavřena spolupráce
s Agenturou pro sociální začleňování
a s Platformou pro sociální bydlení.
S druhou jmenovanou organizací
jsme připravili i projekt do výzvy 108.

www.socialnibydleni.mpsv.cz

Existuje nějaký příklad ze
zahraničí nebo z ČR, který Vás
inspiruje?
Opíráme se zejména o brněnskou
zkušenost ze zavádění konceptu
Housing First. Nicméně díky
spolupráci s Platformou pro sociální
bydlení máme dostupnou i praxi ze
zahraničí a také odbornou podporu
při zavádění v našem prostředí.

>>>
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Jaké jsou problémy v místě
realizace vztahující se
k sociálnímu bydlení obecně nebo
konkrétně k přístupu Housing
First?
Zejména jde o vnímání konceptu ze
strany významné části politického
spektra a následně neznalost
a rozporuplné vnímání ze strany
veřejnosti.
Další významnější překážkou při
realizaci je nedostatek bytů
v majetku města.
Jaká je Vaše metoda výběrů
klientů do projektu a proč jste se
pro tuto metodu rozhodli?
Jako konečná metoda výběru
z celkové množiny identifikovaných
domácností v bytové nouzi byl zvolen
los. A to zejména z důvodu
nenapadnutelnosti výběru a ochrany
sociálních pracovníků.
Jakého cíle byste chtěli v dohledné
době dosáhnout?
Stabilizace realizace podpořeného
projektu z výzvy 108 a s tím
související etablování přístupu
Housing First jako běžného přístupu
v bytové politice města.

X

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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REGISTRAČNÍ TÝDEN
V JIHLAVĚ
V Jihlavě proběhl ve dnech 25. 11.–1. 12. 2019
tzv. registrační týden. Jeho cílem bylo zmapovat počet
osob, které se nachází v bytové nouzi, žijí bez střechy
nebo bez domova, a především oslovit zájemce o byty
z projektu Bydlení především: Testování konceptu
Housing First v Jihlavě.
Vlastnímu registračnímu týdnu
předcházela přípravná fáze, ve které
se scházel realizační tým projektu
s dalšími zapojenými aktéry –
zástupci Úřadu práce České
republiky, Městské policie Jihlava,
zástupcem Rady města Jihlavy,
tiskového oddělení Magistrátu města
Jihlavy a dalšími. Za účelem zajištění
dostatečného počtu dobrovolníků,
kteří vyhledávají v terénu osoby
v bytové nouzi, byli osloveni místní
poskytovatelé sociálních služeb,
dobrovolnická centra a vysoká škola.
Aktivitu podpořili také zkušení
dobrovolníci z Prahy a Brna
a prostřednictvím výzvy na webových
stránkách města Jihlavy byla
oslovena také širší veřejnost.

O možnosti zapojit se do projektu
byly osoby z cílové skupiny
informovány předem sociálními
pracovníky poskytovatelů sociálních
služeb, referenty sociálního odboru
a strážníky městské policie.
V prostorách Úřadu práce ČR na
oddělení dávek státní sociální
podpory a pomoci v hmotné nouzi
byly umístěny informační plakáty
a také vyšla tisková zpráva.
Údaje o oblastech, kde se zdržují
osoby v bytové nouzi, poskytla
městská policie, odbor sociálních věcí
Magistrátu města Jihlavy a pracovníci
partnerské organizace. Důležité bylo
v této fázi informovat o průběhu
registračního týdne majitele
ubytoven a domů, kde žijí osoby
sociálně vyloučené, aby nebránili
vyhledávání osob v bytové nouzi.

>>>
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REGISTRAČNÍ TÝDEN
V JIHLAVĚ
Na začátku registračního týdne
proběhlo proškolení sociálních
pracovníků a dobrovolníků externím
poradcem z Platformy pro sociální
bydlení. Zájemci byli seznámeni
s organizací registračního týdne,
obdrželi instrukce k vyplňování
dotazníků a byla s nimi podepsána
mlčenlivost.

V prostorách vyčleněných odborem
sociálních věcí probíhaly rozhovory
se zájemci o byty, přičemž získané
údaje byly zaznamenávané do
dotazníků. Další dotazníky vyplňovali
se zájemci o byt sociální pracovníci
a dobrovolníci přímo v terénu.
Aby byla zajištěna anonymita, bylo
každému přinesenému dotazníku
přiděleno pořadové číslo a byla
oddělena první strana s osobními
údaji. Tato úvodní strana byla
následně uchována v zabezpečené
místnosti. Po skončení registračního
týdne byla sebraná data statisticky
vyhodnocena a sdílena formou
tiskové konference s veřejností.
Tuto část zajistil externí poradce
z Platformy pro sociální bydlení.

Obdržené dotazníky, resp. části
dotazníků obsahující popis sociální
situace zájemce, byly do dvou dnů
po skončení registračního týdne
individuálně vyhodnoceny.
Ze souboru byly vyjmuty
dotazníky, ve kterých osoby
neprokázaly „sepjetí“ s Jihlavou
delší než 3 měsíce, trvání bytové
nouze v délce minimálně 6 měsíců
a zároveň osoby, které odmítly
zařazení do projektu. Zbývající
dotazníky byly rozděleny
do 4 skupin podle počtu osob:
jednotlivci (osoby bez střechy),
jednotlivci a dvojice bez bytu, malé
rodiny (3–4 osoby) a velké rodiny
(více než 5 osob). Z každé
z jednotlivých skupin pak byli
za přítomnosti notáře na komisi
pro neziskovou a sociální oblast
vylosováni účastníci projektu
a náhradníci, a to v poměru 1:1.
Z losování byl pořízen notářský zápis.

Alena Egersdorfová
manažerka projektu

Díky registračnímu týdnu se v Jihlavě podařilo sečíst 235
domácností nebo jednotlivců, kteří se v danou dobu nacházeli
v bytové nouzi.
Dvanáct vylosovaných zájemců získalo díky projektu Bydlení
především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě adekvátní
bydlení a mohou za podpory sociálních pracovníků Oblastní
charity Jihlava vykročit do nové etapy života šťastnější nohou.

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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ÚVOD DO
HOUSING FIRST

Na konci minulého roku projekt Podpora sociálního bydlení
dokončil dokument s názvem Úvod do Housing First.
Příručka představuje užitečný zdroj informací pro realizátory
projektů Housing First v rámci Výzvy OPZ č. 108, ale také pro
zájemce o tento přístup k řešení bezdomovectví.
Popisuje dosavadní zkušenosti realizátorů pilotních projektů
a programů Housing First v České republice, dobrou praxi, ale
i potenciální problémy a nabízí varianty jejich řešení.
Jedná se o dokument s mnoha odkazy na odbornou literaturu
i dokumenty z praxe, který bude průběžně aktualizován
a doplňován o nové poznatky a příklady dobré i špatné praxe.

Celý materiál naleznete zde
22

DOBRÁ
PRAXE

Dobrá praxe

VÝKUP BYTŮ V CHOMUTOVĚ
Město Chomutov se v minulém roce odhodlalo k velkému kroku
v rámci budování obecního systému sociálního bydlení: od
soukromých vlastníků odkoupilo celkem 14 bytových jednotek
a zvýšilo tak celkový počet bytů, které využívá pro účely sociálního
bydlení, na celkových 32 bytů.
K nevídanému způsobu řešení
rostoucí nedostupnosti bydlení
a spekulací s byty se vedení města
rozhodlo na základě iniciativy
vedoucí Centra komunitního
plánování města Chomutov Jany
Hronové, která přesvědčila
zastupitelstvo o potřebě sestavení
pracovní skupiny, která by se
problémy města v oblasti bydlení
zabývala.
Jedním z prvních výstupů této
skupiny byla pravidla pro výkup bytů,
jež byla použita v rámci informační
kampaně pro výběr vhodných
nabídek bytů.
Město veřejnosti nabízelo výkup bytů
od května do září 2019 na internetu
(www.vykupbytu.chomutovmesto.cz), v tisku a dokonce i na
Facebooku. Jednotlivé zájemce,
jejichž nabídka splnila podmínky
stanovené pravidly, město
kontaktovalo a posléze do jejich bytů
vyslalo znalce, aby nemovitosti
ocenil.

Výkup bytů byl financován z výzvy ITI
(Evropských fondů), díky které mohlo
město pokrýt 90 % nákladů. Zbylých
10 % bylo uhrazeno z rozpočtu obce.
Městu Chomutov se celkově podařilo
získat cca 7 miliónů Kč z dotace,
tj. maximální možnou částku, kterou
obec mohla získat v rámci uvedené
výzvy.
V tomto roce se město Chomutov
rozhodlo v nové politice bydlení
pokračovat a rozhodlo, že odkoupí
dalších 84 bytů v centru města. Také
toto rozhodnutí motivovala obava ze
spekulantů a zároveň odhodlání
postarat se o občany a atmosféru
města.
Náměstek primátora David Dinda
se k nové politice města pro
Chomutovský deník vyjádřil slovy:
„Kdyby se téma neodšpuntovalo
a nediskutovalo se o něm tolik,
možná by lidé z Palacké nepřišli
a neřekli nám ‚Podívejte, někdo
obchází byty, asi je chce koupit.
Nekoupíte je raději vy?‘“

Zajištění dostatečného bytového fondu v rukou obce je jednou ze
základních podmínek kvalitního fungování její sociální politiky. Zastavení
privatizace a naopak zajištění dostupného nájemního bydlení, včetně
sociálních bytů, je správnou cestou pro česká města, ale i menší obce,
jak pomáhat svým občanům k bydlení.

Bližší informace o výkupech a bytové politice
města Chomutov najdete v článku zde a na webových
stránkách www.chomutov-mesto.cz
www.socialnibydleni.mpsv.cz
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PROGRAM
VÝSTAVBA PRO OBCE
Na pořízení sociálních a dostupných bytů je tu program
SFRB: Výstavba pro obce.
Jak sám jeho název napovídá, jedná
se o program, který mohou využívat
obce, jejich dobrovolné svazky nebo
městské části a obvody. Lze z něj
čerpat finanční prostředky na
pořízení nejen sociálních
a dostupných bytů, ale také
sociálních, smíšených a dostupných
domů. Finanční prostředky
z programu lze čerpat skrze
následující formy: dotační, úvěrové,
nebo kombinací obou, což je
umožněno za konkrétně
specifikovaných podmínek.

Formy čerpání finančních
prostředků:

Podmínky programu
stanovuje nařízení vlády č. 112/2019
Sb., které bylo 17. února 2020
rozhodnutím vlády novelizováno.
Novela přináší mj. významnou změnu
v podobě výpočtu maximálního
příjmu způsobilých domácností.
Nově se odvíjí od průměrné měsíční
mzdy, namísto dříve využívaného
životního minima, čímž lépe
reflektuje aktuální ekonomickou
situaci obyvatel. Následující text
vychází z novelizovaného znění
nařízení vlády.

Z úvěru je možné financovat
vybudování dostupných bytů nebo
dostupných a smíšených domů, a to
stejným způsobem, který je popsán
výše. Kombinaci dotace s úvěrem
využijí ty obce, které hodlají stavět
bytové domy smíšené.

Dotace je určena na vybudování
sociálního domu, části smíšeného
domu nebo sociálního bytu, a to
novou výstavbou, úpravou prostor,
které doposud sloužily k jiným účelů
než k bydlení, rekonstrukcí bytového
domu, který je momentálně
nezpůsobilý k bydlení či modernizací
nevyužívaného bytového domu.
Stručně shrnuto, dotaci lze využít na
pořízení bydlení sociálního.

Aby bylo možno se správně
rozhodnout, o jakou formu finanční
podpory požádat, je nutné vysvětlit
základní pojmy.

>>>
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PROGRAM
VÝSTAVBA PRO OBCE
Sociální byt (financován z dotace) musí mít alespoň základní vybavení,
podlahovou plochu v rozmezí 23–120 m2 a je určený k pronájmu způsobilé
domácnosti (nízký příjem a nevyhovující bydlení).
Sociální dům (financován z dotace) má 4 až 12 sociálních bytů, místnost pro
sociálního pracovníka/domovníka, samostatnou místnost s umyvadlem a WC.
Smíšený dům (dotace na sociální část, úvěr na zbytek) obsahuje mix sociálních
a dostupných bytů. Smíšený dům musí zahrnovat alespoň 20 % sociálních bytů
a nejméně 1 dostupný byt. Pro vybudování sociální části platí výše uvedená
kritéria.

Dostupný byt není bytem sociálním. Nájemní kritéria si stanoví obec sama
a nájemné v takových bytech je tržní. Dostupné byty lze stavět ve velikosti 23–
120 m2.
Kolik peněz je možné z programu čerpat? V případě dotace na sociální
bydlení lze z programu vyčerpat částku až do výše způsobilých nákladů na
pořízení bydlení a žadatel se podpisem dotační smlouvy zavazuje, že nejméně
po dobu dvaceti let budou byty sloužit pro způsobilé domácnosti a nájemní
smlouvy budou uzavírány dle podmínek stanovených v nařízení vlády, jímž se
program Výstavba pro obce řídí.
Úvěr (dostupné bydlení) se poskytuje až do výše celkových způsobilých nákladů
investičního záměru a aktuální úroková sazba činí 1,75 % p.a. Fixovaná je po
celou dobu splácení, tedy až 30 let. Podmínky pro poskytnutí úvěru jsou
následující: úvěr je dostatečně zajištěn ve prospěch SFRB alespoň do jeho
nesplacené výše, žadatel prokazuje schopnost ho splácet a zároveň se zavazuje,
že dostupný byt bude sloužit k nájemnímu bydlení po dobu splácení úvěru,
nejméně však 20 let.
Stěží můžeme na tomto vymezeném prostoru zevrubně program popsat,
odkazujeme proto na webové stránky, kde jsou podrobné informace
k dispozici – zde.
Šárka Vieweghová
SFRB
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E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz
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