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Projekt si vede velmi dobře i na mezinárodní
úrovni. Dokonce díky dobrým vztahům
s
dalšími
zastřešujícími
evropskými
organizacemi v oblasti sociálního bydlení se
projekt na mezinárodním poli v poslední době
často mění z příjemce dobré praxe na její
zdroj.
Další
činností
projektu je vytváření
metodických materiálů, analýz, evaluačních
studií, informačních brožur, letáků a dalších
dokumentů, které slouží odborné i široké
veřejnosti. To souvisí i se zadáváním
veřejných zakázek. V projektu se jich sešlo
opravdu mnoho, týkají se „vysoutěžení“
různých akcí
typu workshopů nebo
konferencí, dále tiskových materiálů, studií
nebo vzdělávací platformy.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
toto číslo Zpravodaje sociálního bydlení
vychází v době adventu, v čase bilancování
a hodnocení. I já bych se ráda ohlédla zpět,
a to z pohledu projektové kanceláře – odboru
řízení projektů MPSV, která má na starosti
administraci a řízení projektů hrazených
z Evropského sociálního fondu, konkrétně
z Operačního programu Zaměstnanost.
Celkově
administrujeme
31
projektů
v souhrnné alokaci ve výši 2,13 mld. Kč.
Operační program Zaměstnanost je podle
tématu zaměření rozčleněn do prioritních os,
které zahrnují především oblast sociální
a oblast zaměstnanosti. Projekt, o kterém
bych se ráda rozepsala detailněji, Podpora
sociálního bydlení, vychází právě z oblasti
„sociálního začleňování a boje s chudobou“.
Projekt byl zahájen v lednu 2016 s termínem
ukončení do konce října roku 2022,
s
personální
kapacitou
sedmnácti
projektových
pracovníků.
V
rámci
projektového řízení zasedá jednou za půl
roku Řídící výbor projektu, na kterém se
schvalují již realizované aktivity a současně
projektový plán na další období. Report
podávají zástupci věcné sekce, v případě
projektu Podpora sociálního bydlení to jsou
projektoví pracovníci oddělení sociálního
bydlení
a
sociálního
začleňování,
a samozřejmě projektoví a finanční manažeři
z odboru řízení projektů. O jednotlivých
aktivitách projektu je jednou za půl roku
informován Řídicí orgán OPZ formou zprávy
o realizaci.
Aktivit, kterých je do projektu zařazeno, je
mnoho. Vycházejí z projektového cíle,
kterým je mj. poskytování metodické a
informační podpory obcím, které se do
projektu zapojily (celkem 16), ale také
samotným občanům, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci a potřebují nasměrovat tam,
kde jim bude poskytnuta další pomoc.
K těmto účelům slouží Kontaktní centrum,
které zmiňovanou pomoc zajišťuje. Projekt
poskytuje účinnou metodickou a informační
pomoc i v době, kdy není pevně nastavený
legislativní
rámec
institutu
sociálního
bydlení.

Aby
byla
veřejná
zakázka
dobře
vysoutěžena, je třeba vyvinout společné úsilí
věcné sekce, pracovníků odboru řízení
projektů a současně také oddělení veřejných
zakázek. A v neposlední řadě i Řídicího
orgánu OPZ, v rámci kterého by měla každá
zakázka projít dvakrát kontrolou: před
vyhlášením a před uzavřením smlouvy
s dodavatelem. To se v případě tohoto
projektu, myslím, daří a děje, spolupráce
všech zainteresovaných je na velmi dobré
úrovni.
Když zmiňuji spolupráci, je třeba také
připomenout klíčovou aktivitu „Informační
podpora sociálního bydlení“. Cílem této
aktivity je mj. snaha o změnu mediálního
vnímání
sociálního
bydlení
širokou
veřejností. V této oblasti projekt udělal
mnoho užitečného: ať již zajistil krátké
rozhlasové spoty k tématu sociálního
bydlení, díky nimž se několikanásobně zvýšil
počet telefonických dotazů směřovaných
na Kontaktní centrum, připravil sadu
rozhovorů se zástupci zapojených obcí
či zajistil, aby letošní podzimní číslo
časopisu Veřejná správa bylo celé věnované
tématu sociální bydlení.
U
příležitosti
mezinárodního
dne
bezdomovectví byl pak sociálnímu bydlení
věnován prostor v televizním vysílání.
Poslední PR akcí bylo zajištění konference
k tématu Trauma a domácí násilí, které se
zúčastnili i zástupci mezinárodních institucí.
Spolupráce je v tomto ohledu dobře
nastavena s tiskovým odborem ministerstva,
věcnou sekcí a dalšími zainteresovanými
pracovníky projektové kanceláře.
Je to jenom krátké ohlédnutí za tím, co
všechno se může v rámci projektu
zrealizovat. Je také dobré vědět, kdo
konkrétně za jednotlivými úkoly stojí. Jsou to
lidé vzdělaní, kteří svoji práci dělají velmi
zodpovědně, na profesionální úrovni. Co je
ale důležité zdůraznit, že do všeho dávají
i kus srdce.
Všem, kteří se na projektu podílejí, děkuji
za skvěle odvedenou práci. Těším se, co
dalšího inovativního se bude v projektu
odehrávat.
Čtenářům přeji krásný advent, radostné
Vánoce a hodně sil do nového roku.

Ing. Lada Hlaváčková
ředitelka odboru řízení projektů
MPSV

INFORMACE Z MPSV
Výzkum bezdomovectví
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. zveřejnil v říjnu výsledky
celorepublikového sčítání osob bez domova, které bylo realizováno ve dnech 8. až
14. dubna 2019. Do sčítání se aktivně zapojilo 403 obcí, 232 azylových domů,
19 domů na půl cesty, 188 nemocničních zařízení a 35 vězeňských zařízení.
Odhad počtu osob bez střechy
a vybraných kategorií bez bytu na
území ČR je 23 830. Z toho 2 600
osob je dokonce mladších 18 let.
Výsledný údaj však rozhodně nelze
považovat za celkový počet osob
bez domova v ČR.
Do kategorie osob bez bytu spadají
pravděpodobně další desítky tisíc
osob, které svou nepříznivou
situaci řeší například pobytem
v komerčních ubytovnách a které
tento
výzkum
tudíž
vůbec
nepostihuje.
Z výsledků je dále patrné, že
výrazně převažují muži a více než 45 % osob bez střechy je v této situaci již pět a více
let. Geograficky v tomto výzkumu vyšlo, že nejvíce osob bez domova žije
v Moravskoslezském kraji, v Hlavním městě Praze a v Jihomoravském kraji. Na
druhé straně nejméně osob bez domova bylo identifikováno v Jihočeském
a Královéhradeckém kraji.

Bezdomovectví a veřejný prostor
Bezdomovectví je široké téma, jež s sebou nese mnoho konotací, nespočet příběhů
a možných přístupů. Je problematikou naší společnosti, stejně jako většiny zemí
demokratického zřízení. Je pojmem, se kterým je naše společnost „chtě nechtě“
v interakci.
Vnímání bezdomovectví je ale také šikmou rovinou, ve které lze možná díky své
zdánlivé jednoznačnosti sklouznout k zjednodušujícím vysvětlením či předsudkům.
Jednou z možností nahlédnutí více k jádru tak obsáhlého tématu může být jeho
vztažení k určitému konkrétnímu bodu. Tento postup nám umožní hlubší
pochopení alespoň jednoho z daných úhlů pohledu.
Právě takový přístup nahlíží publikace Bezdomovectví a veřejný prostor.
Krátká online publikace vznikla
díky spolupráci několika odborníků,
kteří se rozhodli přinést k této
problematice
své
komentáře
různých profesních perspektiv, a to
směrem k odborné, ale i laické
veřejnosti. Hlavní vizí publikace je
otevřít diskuzi ohledně tématu,
které je v naší společnosti
přítomno, ale možná se s ním
teprve začíná pracovat, respektive
teprve se ho učíme vnímat.
Jednotlivé
kapitoly
sborníku
nazírají téže oblast prvně ze
zorného úhlu pracovníků oblasti
sociálního
začleňování
či
poskytovatelů sociálních služeb,
jedním dechem je ale dodána
perspektiva práce s veřejným
prostorem, ve kterém mladí
architekti či designéři vnímají také
problematiku lidí bez domova.
V neposlední řadě doplňují tyto dva
pohledy ti, kteří se zabývají
dynamikou i vzorci sociálních jevů
ve společnosti, totiž zástupci
sociální antropologie. Publikace tak popisuje hlavní úskalí bezdomovectví v kontextu
veřejného prostoru, ale také veřejný prostor ve smyslu jeho možného sociálního
přesahu.
Předmluvy se zhostil iniciátor sborníku Jakub Dutka, který zde shrnuje hlavní témata
jednotlivých příspěvků, ale právě i potřebu otevření této diskuze. Jak píše, jeho přáním
je, „aby publikace iniciovala budoucí diskusi, která povede k lepšímu porozumění,
respektu a dialogu nejen mezi odborníky, ale mezi námi lidmi navzájem...“.
První příspěvek publikace je důležitým úvodem do problematiky bezdomovectví, a jeho
autor, Aleš Strnad, v něm zvýrazňuje roli veřejného prostoru pro společnost
v historii, počínaje starověkým Řeckem. Autor se také věnuje přiblížení častých vzorců
života lidí bez domova a jejich vysvětlení. V druhé části diskutuje možná rizika kontaktu
společnosti s lidmi bez domova a nakonec navrhuje řešení, ve kterých analyzuje
potřebné nástroje podpory shora: politická rozhodnutí v oblasti bydlení, financování
i vhodných sociálních služeb, ale i tzv. bottom-up přístup (zdola, ze společnosti), kdy
z vlivu na problematiku nevynechává ani běžnou veřejnost: „Veřejnost svým aktivním
přístupem i názory může ovlivnit politická rozhodnutí, a tím přispět k inovaci nástrojů
sociální politiky státu, které mají vliv na řešení problematiky bezdomovectví.“
V dalším příspěvku nás provádí
sociální
antropoložka Barbora
Bírová světem žen bez domova,
na
základě
svých
výzkumů
popisuje genderové aspekty a
specifika
ženského
bezdomovectví.
Třetí příspěvek otevírá Karolína
Kripnerová a Vojtěch Sigmund
přiléhavým
titulkem
„Mají
architekti
co
říci
k bezdomovectví?“. Dozvídáme
se o propojení architektury jako
zrcadla společnosti, jež odráží
změny a do určité míry reflektuje
její stav. Architekti nás seznamují
s velmi aktuálním tématem inkluzivního navrhování, kdy veřejný prostor může architekt,
designér, urbanista vytvářet s vědomím a cílem, aby byl společnosti prospěšný a všem
dostupný.
Poslední
příspěvek
si
klade otázku:
„Co
nám
slumy
mohou
říct
o bezdomovectví?“ a sociální antropolog Petr Vašát se v něm zabývá problematikou
urbánní chudoby v době nové globální ekonomiky.
Závěr shrnuje svým příspěvkem Petr Gibas, který se v rámci práce u Sociologického
ústavu AV ČR věnuje otázkám spojeným s domovem a jeho vztahem k bydlení,
(post)fenomenologické geografii a také problematice postsocialistického města, jeho
plánování a dalším tématům.
Publikace Bezdomovectví a veřejný prostor byla online vydána díky podpoře neziskové
organizace Architekti bez hranic. V rámci jednoho sborníku se zde setkáváme
s několika zkušenými odborníky, jejichž úvahy rozhodně stojí za přečtení, a to díky
otevřením konkrétní perspektivy na toto první svého typu u nás.

Sborník Bezdomovectví a veřejný prostor je dostupný zde.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ČESKÉM PROSTŘEDÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím projektu Podpora sociálního
bydlení působí již více než tři roky v šestnácti obcích. Těmi jsou Brno, Chomutov,
Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň,
Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko, Vír.
Ve Zpravodaji sociálního bydlení tyto obce sdílí své vlastní zkušenosti a
poznatky se zaváděním sociálního bydlení, které vychází z vládou schválené
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025.
V tomto čísle Zpravodaje se o své poznatky podělí Chomutov, Kadaň, Most
a Praha 14.
Všem děkujeme za rozhovor!

Sociální bydlení v Chomutově
funguje i bez existence zákona
Statutární
město Chomutov,
ležící
v Ústeckém kraji, čítá cca přes 48 tisíc
obyvatel.
Ve městě proběhlo již několik aktivit na
podporu sociálního bydlení, jako je např.
potravinová pomoc.
Chomutov si kromě zkušeností ze
zahraničí
chválí
také
tuzemskou
spolupráci s dalšími obcemi a předávání
dobré praxe.
Na otázky Zpravodaje odpovídá
Petra Fialová, DiS.
garant lokální Koncepce soc. bydlení

Proč jste vstoupili do projektu?
Podle zpracované Analýzy je na území města Chomutova poměrně velké množství
sociálně vyloučených lokalit, ubytoven a osob, které mají nižší kvalitu bydlení, osob
sociálně vyloučených a osob, kterým hrozí ztráta bydlení. Je zde mnoho příjemců, kteří
pobírají dávky příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.
Důvodem realizace projektu je zájem města koncepčně řešit a aktivně přistupovat
k problematice bydlení a funkčně nastavit systém sociálního bydlení pro všechny cílové
skupiny. Je zde nutnost tuto problematiku občanů města, kteří se nacházejí v bytové
nouzi, řešit. Využili jsme tedy možnost zapojit se do projektu Podpora sociálního bydlení
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Co považujete ve svém systému sociálního bydlení za unikátní?
Za pozitivní považujeme naše aktivity zaměřené na podporu uživatelů v sociálních
bytech, pro které jsme např. založili „potravinovou pomoc“. Dále jsme vyhlásili tzv. „tichou
nábytkovou sbírku“, prostřednictvím které se nám podařilo získat nábytek do sociálních
bytů a mohli jsme tak pomoci novým uživatelům vybavit domácnost. Do této interní
sbírky se zapojili zaměstnanci a kolegové z Magistrátu města Chomutova. Jako další
pozitivum, které v rámci projektu vnímáme, je dobře nastavená spolupráce se všemi
zapojenými aktéry, díky kterým nastavený systém sociálního bydlení v naší obci funguje.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáhnout?
Udržitelnost nastaveného systému sociálního
bydlení by i bez existence zákona o sociálním
bydlení mohla v našem městě fungovat i nadále po
skončení projektu. Na malý počet bytů, které v rámci
projektu máme k dispozici, máme opravdu velký
počet žádostí a zájemců o sociální bydlení. Myslíme
si, že to je jeden z důvodů, proč v tomto systému
pokračovat i nadále.
Do budoucna počítáme s tím, že v rámci nového
projektu získáme další nové byty a díky tomu by
mohlo dojít i ke snížení počtu osob v bytové nouzi,
které se na území města Chomutova nacházejí.

Co by obec doporučila jiným obcím dělat
a co naopak nedělat?
Určitě bychom doporučili všem obcím, aby si podle
svých možností vytipovali několik sociálních bytů
a začali se zabývat tématem bytové nouze a prevencí ztráty bydlení zaměřenou na
všechny cílové skupiny.

Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR Vás nejvíce inspiruje?
V rámci projektu jsme měli možnost zúčastnit se zahraničních cest např. v Holandsku,
Skotsku nebo Španělsku. Zde jsme poznali místní systémy sociálního bydlení a zároveň
jsme načerpali zkušenosti z dobré praxe. Například v Holandsku řeší situace jednotlivých
domácností při nezaplacení jednoho nájemného včas. Tento nastavený proces se nám
zalíbil, a proto jsme v některých domácnostech zavedli institut zvláštního příjemce a tím
předcházíme vzniku ohrožení ztráty bydlení.
Nemůžeme zapomenout zmínit také inspiraci dobré praxe v okolních obcích, které jsou
do projektu zapojeny a se kterými se pravidelně setkáváme a předáváme si informace
a zkušenosti z oblasti sociálního bydlení.

V případě Prunéřova se Kadaň
rozhodla jít „ jinou cestou “
Kadaň, která má přes 18 tisíc obyvatel,
se stejně jako Chomutov nachází v
Ústeckém kraji.
Jedním z úspěchů města je znatelná
změna lokality Prunéřov „k lepšímu“.
Ostatním obcím by pak Kadaň doporučila
přímý kontakt a komunikaci s občany.
Na otázky Zpravodaje odpovídá
Mgr. Martin Zárybnický
garant soc. bydlení Kadaň

Proč jste vstoupili do projektu?
Z mého pohledu byl vstup do projektu logickým vyústěním předchozích snah a aktivit
města Kadaně o komplexní řešení problematiky sociálního vyloučení a začleňování.
V době, kdy se město rozhodlo pro vstup do projektu, za sebou mělo takřka desetiletí
sociální práce v lokalitě Prunéřov (2006), pět let spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování (ASZ, 2011), fungující lokální partnerství a existující Strategický plán
sociálního začleňování 2015–2018, v jehož cílech a opatřeních bylo sociální bydlení
taktéž zakotveno.
V té době už také existovalo prvních 10 bytů budoucího 2. stupně sociálního bydlení
(objekt č. p. 169) v Prunéřově. Logicky tedy zbývalo vytvořit a nějak koncepčně ukotvit
funkční systém sociálního bydlení, který by bylo možné v lokálních podmínkách
realizovat, a právě k tomu vybízel záměr projektu, do kterého se město Kadaň rozhodlo
vstoupit.

Co považujete ve svém systému sociálního bydlení za unikátní?
Za unikátní považuji způsob, jakým město Kadaň naložilo z existující SVL Prunéřov. Toto
„odkladiště neplatičů“ bylo svého času bezesporu skvrnou na štítě města a řada jiných
měst ponechala tyto lokality de facto svému osudu. Kadaň se rozhodla jít jinou cestou
a pomocí cílené sociální práce svých sociálních pracovníků a následně i pracovníků
místních NNO změnilo tuto lokalitu k nepoznání.
Dnes je Prunéřov stabilizovanou lokalitou, v níž jsou dva ze čtyř bytových domů
zrekonstruovány a další k nim přibude příští rok. Tyto rekonstrukce mají za následek
nejen vytvoření kvalitních bytových jednotek, ale, vzhledem ke skutečnosti, že vznikají
slučováním původních malometrážních bytů, také přirozené snižování počtu obyvatel
lokality (oproti výchozímu stavu se původní počet obyvatel snížil o více než polovinu).
Navíc je tato kapacita ve své podstatě stále k dispozici v tom smyslu, že není „atraktivní“
pro běžné žadatele o byt a město tak má jistotu, že tu vždy budou dostupné byty pro
1. a 2. stupeň sociálního bydlení.
Podtrženo a sečteno, za unikátní lze považovat přístup, kdy město změnilo existenci
SVL Prunéřov na výhodu umožňující mu realizovat systém prostupného bydlení v rámci
svého bytového fondu.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáhnout?
Nejbližším cílem, kterého chceme a v dohledné době nejspíše opravdu dosáhneme, bude
završení úsilí věnovaného klientům sociálního bydlení jejich výstupem ze systému
a zařazením mezi běžné nájemníky. Zatím takto uvažujeme o dvou domácnostech s tím,
že u jedné z nich by se jednalo o plnohodnotné využití celého systému, tj. prostupu od
1. stupně v Prunéřově až po získání statusu běžného nájemníka.
Jedním z cílů, kterých
bychom chtěli dosáhnout
do
budoucna,
je
pak
získání
kapacit
k doplnění stávajícího
portfolia sociálního bydlení
o dostupné byty pro
soběstačné
seniory.
Vzhledem k tomu, jak se
prodlužuje délka a zároveň
relativně zlepšuje kvalita
života, totiž narůstá, a do
budoucna ještě narůstat bude, počet osob v seniorském věku, které ale nebude nutné
a ani žádoucí zařazovat do domu s pečovatelskou službou. Tyto osoby totiž nepotřebují
čerpat pečovatelské služby, ale bude jim stačit menší byt za „rozumný nájem“. A právě
na tuto cílovou skupinu by se město chtělo také zaměřit.

Co by obec doporučila jiným obcím dělat a co naopak nedělat?
Co by obce bezesporu měly dělat, je komunikovat s občany, v našem případě se s nimi
pravidelně setkávat „tváří v tvář“ a zjišťovat a řešit věci, které občané vnímají jako
problém. To je totiž prostor, kde se dají řešit nejen věci typu chybějící lavičky, přeplněné
odpadkové koše, špatný stav komunikace, ale i předsudky a dezinformace, které mezi
lidmi kolují a my je můžeme na místě vysvětlit a tím i vyvrátit.
Tím se zároveň dostáváme i k tématu, co naopak nedělat. Z mých zkušeností je ve
vztahu k sociálnímu bydlení zcela zásadní nedělat kolem tohoto segmentu bydlení
přílišný „humbuk“, protože to bude spíše kontraproduktivní. Vrátíme-li se k setkávání
s občany, tak i zde občas zazní dotaz, výtka či připomínka k sociálnímu bydlení. Ve
většině případů se následně zjistilo, že se nejedná o sociální byty města, ale byty
soukromé a že ačkoli v dané lokalitě město sociální byty má, občané o nich nevědí,
protože s sebou nepřinášejí žádné negativní jevy, narušování pořádku apod. To je vůbec
nejlepší „reklama“ pro sociální bydlení, jaká může být, a věřím, že právě tyto situace
postupně povedou k tomu, že sociální bydlení ztratí onen negativní podtext, který dosud
většinou má.
Město by tedy mělo o sociálním bydlení umírněně informovat, seznamovat s příběhy lidí,
kterým pomohlo, ale vždy s vědomím, že v tomto případě platí, že méně je více. Detaily
a dobré i špatné praxe je pak dobré sdílet už jen mezi zainteresovanými subjekty, kterým
mohou být ku prospěchu např. při modifikacích vlastních systémů jednotlivých měst a
obcí.

Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR Vás nejvíce inspiruje?
Největší inspiraci v zahraničí vidím v zapojení soukromých majitelů bytů, kteří své byty
na základě určitých garancí poskytují pro účely sociálního bydlení. Tento příklad dobré
praxe je však vzhledem k stávajícímu legislativnímu vakuu v oblasti sociálního bydlení
nepřenositelný, a tak se jedná opravdu jen o inspiraci.
V ČR mnoho inspiračních zdrojů nevidím, resp. by se vždy jednalo jen o dílčí opatření,
protože každý systém (v našem případě prostupného) sociálního bydlení je jedinečný,
jelikož vždy musí reflektovat lokální situaci a vycházet z možností a kapacit v dané obci.

Spolupráce Mostu se soukromými
majiteli je podle města unikátní
Město Most je poslední z trojice obcí
v tomto vydání Zpravodaje nacházejících
se v Ústeckém kraji. Žije zde cca 66 tisíc
obyvatel.
Kromě výše zmíněné spolupráce si město
pochvaluje také délku zabydlení svých
klientů sociálního bydlení.
Most se dále zapojil do výzvy Housing
First. Ta by měla napomoct rozšíření
systému sociálního bydlení.
Na otázky Zpravodaje odpovídá
Ing. Markéta Stará
náměstkyně primátora pro oblast školství,
kultury, sociálních věcí, zdravotnictví
a informatiku

Proč jste vstoupili do projektu?
Město chce pomocí projektu řešit dlouhodobě neuspokojivou situaci v oblasti bydlení.
Projekt se tvořil v roce 2016, kdy se ještě uvažovalo o přijetí zákona o sociálním bydlení.
Měli jsme zájem se prostřednictvím projektu připravit na jeho účinnost a nastavit základní
pravidla pro sociální bydlení. Vycházeli jsme z dat k tomu účelu zpracovaných
analytických studií, potřebovali jsme si upřesnit, jak velkou skupinu osob ohroženou
v oblasti bydlení ve městě máme a jak je tato skupina strukturována.
Také jsme analyzovali vlastnickou strukturu bytů ve městě, jejich počet, počet volných
bytů atd. Město Most, stejně jako mnoho jiných měst, privatizovalo bytový fond a bylo
potřeba začít vytvářet podmínky pro situace spojené s reagováním na potřeby osob bez
bydlení nebo osob v nevyhovujícím bydlení. Prostřednictvím projektu jsme také měli
zájem pilotovat možnosti spolupráce se soukromými vlastníky bytů.

Co považujete ve svém systému sociálního bydlení za unikátní?
Za unikátní v systému sociálního bydlení v Mostě lze jednoznačně považovat velmi
dobrou a úspěšnou spolupráci se soukromými majiteli bytového fondu, která se osvědčila
v průběhu celého projektu sociálního bydlení. Systém je založen na dobrovolnosti a
ochotě majitelů bytů jít do spolupráce s městem, což se někdy neobejde bez náročných
vyjednávání a průběžné intenzivní komunikace s majiteli bytů.
V tuto chvíli realizujeme malou projektovou pilotáž, ve které máme, kromě jiného,
zařazeno 8 bytů od 6 různých vlastníků. Za úspěch též považujeme, že většina klientů je
v bytech zabydlena již déle než rok.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáhnout?
Jednoznačně rozšířit a posílit
bytový fond obce. Konkrétní kroky
již probíhají. Na webu města je
např. uveřejněna výzva k výkupu
bytů. Dále budeme od 1. 1. 2020
realizovat projekt z výzvy č. 108
OPZ, pomocí kterého chceme
systém sociálního bydlení rozšířit,
pokračovat v navázané spolupráci
se soukromými vlastníky, zaměřit
se
na
nejohroženější
osoby
v oblasti bydlení a v praxi našeho
sociálního bydlení ukotvit principy
Housing First.

Co by obec doporučila jiným obcím dělat a co naopak nedělat?
Domnívám se, že každá obec musí v praxi vždy vycházet ze svých konkrétních
možností a podmínek, nicméně doporučila bych jít cestou posilování vlastního bytového
fondu a mít jasně nastavená pravidla pro jejich přidělování. Vzhledem k tomu, že dosud
stále neexistuje zákon o sociálním či dostupném bydlení, je v praxi skutečně na každé
obci, jak si sama s touto otázkou poradí. V praxi se nám např. velmi osvědčil princip, kdy
v jednom vchodu bytového domu je umístěn pouze jeden tzv. sociální byt.

Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR Vás nejvíce inspiruje?
Ne vždy lze konkrétní model sociálního bydlení ze zahraničí přenést do ČR a zde ho
bezvýhradně aplikovat. Vždy záleží na konkrétních lokálních podmínkách, proto se spíše
inspirujeme jednotlivými prvky ze zahraničních modelů sociálního bydlení a ty se pak
snažíme ve větší či menší míře aplikovat u nás.
Velmi inspirativní byla v tomto ohledu pro kolegy z odboru sociálních věcí, kteří projekt
realizují, Barcelona, která se stejně jako naše město potýká s velkým nedostatkem bytů
ve vlastnictví obce. V tomto městě kolegy zaujala praxe nevládní organizace Arrels, která
již několik let realizuje program Housing First, ve kterém se jim velmi osvědčilo oddělit roli
sociálního pracovníka od role pracovníka majícího na starost správu bytu a plnění
podmínek nájemní smlouvy.
Vzhledem k tomu, že se Barcelona potýká s velkým nedostatkem bytů, zavedla daň
z neobsazeného bytu vlastněného právnickou osobou. Katalánsko má uzákoněno, že
město má při prodeji bytu soukromým vlastníkem předkupní právo, a to za běžnou
odhadní cenu. Existuje veřejná banka, která poskytuje výhodné úvěry NNO na pořízení
sociálních bytů, které je pak dále podnajímají potřebným klientům. Město majiteli, který
dá byt k dispozici pro potřeby města, sníží, nebo zruší daň z nemovitosti. Velký důraz je
však kladen na prevenci ztráty bydlení, protože najít další nové bydlení je v současné
době téměř nereálné.

Praha 14 si chce zachovat vysoký
standard sociální práce
Praha 14 je jedním ze 22 správních
obvodů hlavního města Prahy a žije zde
cca 47 tisíc obyvatel.
Jednou z aktivit této městské části je
realizace prostupného bydlení, která
započala již v roce 2013.
Praha 14 si dále pochvaluje práci
dluhového poradce, který spolupracuje
s klienty sociálního bydlení.
Na otázky Zpravodaje odpovídá
František Bradáč, DiS.
vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví

Proč jste vstoupili do projektu?
Od roku 2013 realizujeme v naší městské části tzv. prostupné bydlení, zjednodušeně
řečeno se jedná o propojení sociální práce s bydlením. Do projektu sociálního bydlení
jsme vstoupili proto, abychom na tuto aktivitu získali nezávislý pohled jak ze strany
MPSV, tak i ze strany dalších odborníků mimo městskou část.

Co považujete ve svém systému sociálního bydlení za unikátní?
Celý projekt je začleněn do agendy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městské části
Prahy 14. Byli jsme si vědomi toho, že sociální pracovníci mají své limity, a proto v rámci
projektu působí i koordinátor sociálního bydlení, který zajišťuje a dohlíží na
administrativní vedení nájemních smluv, hlídá termíny pro sociální pracovníky i klienty.
Nevím, do jaké míry to lze považovat za unikátní, nicméně to považuji za velmi vhodné
pro propojení sociální práce s nezbytnou administrativou, která dnes již, bohužel,
k sociální práci patří.
Dále mají klienti sociálního bydlení k dispozici dluhového poradce, který je doprovází při
řešení jejich dluhů. V rámci projektu se již podařilo u klienta dosáhnout insolvence, což
lze považovat za velký úspěch.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáhnout?
V tuto chvíli je naším cílem
zachování vysokého standardu
sociální práce v rámci bydlení, ale
i mimo bydlení. Snažíme se, aby
se sociální pracovníci působící
v rámci našeho projektu stali
nedílnou
součástí
odboru
sociálních věcí a zdravotnictví.
Rádi bychom zintenzivnili či více
zapojili do dlouhodobé spolupráce
i kolegy, kteří mají na starosti
správu bytového fondu.

Co by obec doporučila jiným obcím dělat a co naopak nedělat?
Každá obec je jiná, potýká se s odlišnými problémy, nemám tedy všeobecnou radu, co
dělat. Příště bych však již zřejmě nerealizoval obdobný projekt, pokud bych necítil
dostatečnou podporu u kolegů působících v oblasti správy bytového fondu. Váznoucí
spolupráce právě těchto aktérů nás v tuto chvíli nejvíce limituje.

Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR Vás nejvíce inspiruje?
Když jsme začínali v roce 2013 s prostupným bydlením, tak se jednalo o jakýsi kompilát
zkušeností z větších měst i neziskových organizací. Sociální pracovníci, kteří stáli u
zrodu prostupného bydlení i celého projektu s MPSV, jsou skuteční praktici, kteří si chtěli
a chtějí „klestit“ cestu sami a vytvářet si své teorie sami, tedy naší inspirací je samotná
sociální práce a mnohaleté zkušenosti z terénu.

AKCE PROJEKTU
Podzimní akce projektu Podpora sociálního bydlení
Podzimní měsíce byly, co se týče akcí, pro Projekt podpora sociálního bydlení
opravdu nabité:
Po velkém úspěchu červencového setkání v Mostě pokračoval i po prázdninách cyklus
krajských workshopů, zaměřený na spolupráci poskytovatelů sociálního bydlení
v daném kraji. Koncem října, konkrétně 29. 10. 2019, proběhlo setkání pro Liberecký kraj,
následované setkáním ve Zlíně (19. 11. 2019). Další workshop pak proběhne v Jihlavě
(10. 12. 2019). Materiály z proběhlých akcí, stejně jako přihlašování na akce
nadcházející, jsou k nalezení na stránkách projektu.
Akcí,
která měla bezesporu
v podzimním období prim, byla
mezinárodní konference na téma
Trauma a domácí násilí, která se
odehrála 7. listopadu v prostorách
hotelu DUO v Praze.
Zahraniční i domácí řečníci zde
představili
své
zkušenosti,
poznatky a dobrou praxi. Na
základě velkého zájmu o tuto akci
projekt
zajistil
zpracování
a
zveřejnění videozáznamu, aby se
konference, alespoň takto zprostředkovaně, dostala k co nejširšímu publiku. Na
videozáznamu se momentálně pracuje. Podrobnější článek o konferenci a tématu
najdete v následujícím článku.
V rámci své rozšířené aktivity zaměřené na podporu Housing First uspořádal projekt
reprízu setkání s realizátory a zájemci o Housing First v ČR. Akce se odehrála
28 11. 2019. První setkání mělo velký úspěch: uvedlo účastníky do hlavních principů
přístupu, pomohlo propojit jednotlivé subjekty a vyjasnit si některé technické detaily.
Druhé setkání tento osvědčený formát zopakovalo pro další vlnu zájemců, a i pro některé
účastníky prvního setkání, pro které byli prezentace a diskuse natolik přínosné, že stáli
o jejich reprízu.

Veškeré další informace o proběhlých a nadcházejících akcích jsou
pravidelně zveřejňovány na webu projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz
či na facebookové stránce „Sociální bydlení v ČR“.

Mezinárodní konference letos opět sklidila úspěch
Výzkumy ukazují, že lidé, kteří mají negativní zkušenosti z dětství, prožívají
opakované epizody bezdomovectví častěji než lidi, kteří je nemají. Rané trauma
z dětství způsobené týráním, zneužíváním či zanedbáváním a narušenou vazbou
s pečující osobou se objevuje v životních příbězích řady lidí, kteří přišli o domov.
Bez domova se často ocitají také dospělí lidé, kteří byli vystaveni domácímu násilí,
sexuálnímu násilí, násilí v komunitě, nebo se stali obětmi nehod, živelných pohrom
či jiných událostí a okolností. Ztráta bydlení přitom sama o sobě představuje pro
dítě i dospělého traumatickou událost, která zvyšuje riziko dalšího traumatu
a viktimizace. Nelze se tudíž plně zabývat a úspěšně řešit fenomén bezdomovectví
bez důrazu na problematiku traumatu, které je nedílnou součástí života lidí bez
domova.
Cílem letošní konference „Trauma
a
domácí
násilí“
pořádané
Ministerstvem práce a sociálních
věcí bylo představit nejnovější
vědecké poznatky o vlivu traumatu
na psychický vývoj i osobnost
člověka a jeho roli při vzniku
bezdomovectví. Konference rovněž
představila možnosti profesionální
pomoci lidem bez domova.
Konference proběhla ve čtvrtek
7. listopadu v Praze a tvořily ji tři
bloky věnované tématům: Trauma, přístupy TIC a PIE („Trauma-Informed
Care“ a „Psychologically Informed Environment“) a Domácí násilí.
Na akci zazněly příspěvky od
renomovaných
odborníků
–
jmenovitě od profesora Radka
Ptáčka nebo doktora Robina
Johnsona, tvůrce přístupu PIE.
Dále pak od zástupců organizací
Cork Simon Community či Focus
Ireland.
České
organizace
reprezentovalo Centrum Locika,
Jako doma a ROSA – centrum
pro ženy.
Pro
příspěvky
od
anglicky
mluvících hostů byl zajištěn simultánní překlad. V každém bloku byl věnován čas na
diskuzi a otázky účastníků. Akce se zúčastnil hojný počet účastníků napříč všemi druhy
pomáhajících profesí a ohlasy byly velmi pozitivní.
Veškeré výstupy, včetně fotogalerie, jsou k dispozici na webových stránkách
projektu Podpora sociálního bydlení www.socialnibydleni.mpsv.cz. V blízké době
zde bude zveřejněn také videozáznam celé konference.
Všem vystupujícím a účastníkům konference ještě jednou děkujeme za účast!

O mezinárodní konferenci a tématu na svých stránkách informovali také kolegové
z projektu Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené
děti, mladé lidi a rodiny v ČR.
Celý článek si můžete přečíst zde.

MATERIÁLY Z PROJEKTU
Metodika sociální práce v sociálním bydlení
Rádi
bychom
Vám
představili
nově
publikovanou
„Metodiku
sociální
práce
v sociálním bydlení“, první ucelený materiál,
který se zaměřuje na celý proces sociální práce
v sociálním bydlení. Metodika si klade za cíl
poskytnout sociálním pracovníkům, kteří již
pracují nebo budou pracovat s klienty
v sociálním bydlení, ucelený přehled hlavních
témat, která se problematiky sociálního bydlení
týkají.
Pro lepší přehlednost jsme Metodiku rozdělili
do několika sešitů, z nichž se každý věnuje
jednotlivým okruhům témat z oblasti sociálního
bydlení. Obsah jednotlivých sešitů si Vám nyní
dovolíme představit:
Sešit „Úvod do tématu sociální práce
v sociálním bydlení“ obsahuje základní
charakteristiky sociální práce a obsáhlou kapitolu
o sociálním bydlení v Koncepci sociálního bydlení ČR 2015–2025, která tvoří základní
ideový a terminologický rámec celé této metodiky.
Sešit „Proces sociální práce s klientem v sociálním bydlení“ mapuje klíčové oblasti
sociální práce s lidmi v sociálním bydlení. Zaměřuje se zejména na specifika, se kterými
se pomáhající při práci v sociálním bydlení pravděpodobně setká a která mají na kvalitu
pomoci zásadní vliv. Sešit se ovšem neomezuje pouze na oblast bydlení v sociálních
bytech, ale věnuje se i systému prevence ztráty bydlení, profesionální a koncepční snaze
minimalizovat případy vystěhování ze standardního bydlení a také práci s lidmi, kteří se
v bytové nouzi již nacházejí.
„Nejčastější
oblasti
podpory klientů
v
sociálním bydlení“ je název sešitu, který se
věnuje nejčastějším oblastem podpory klienta v
sociálním bydlení. Sešit mapuje celou škálu
situací, které jsou řazeny od přímé podpory v
kompetencích k bydlení (vedení domácnosti), přes
obecnější dovednosti důležité pro rozvoj klienta
(např.
strukturování
dne/nastavení
denního
režimu, podpora sociálních kontaktů a vazeb), až
po podporu v oblastech potřebných pro jeho
fungování
ve
společnosti
(např.
hledání
zaměstnání,
sociální
zabezpečení,
právní
podpora).
Sešit „Specifika práce s vybranými cílovými
skupinami sociálního bydlení“ se věnuje
specifikům práce s vybranými cílovými skupinami
sociálního bydlení, jako jsou mladí lidé po
odchodu z náhradní rodinné a ústavní péče,
senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez
domova a další. Pro sociální pracovníky je důležité mít rozdíly při práci s těmito
skupinami stále na paměti, aby jim nabízeli podporu ve formě a rozsahu, který bude pro
jejich konkrétní situace optimální.
„Vybrané situace často řešené v sociálním bydlení“, tento sešit přináší konkrétní
náměty pro řešení vybraných problematických situací, jimž může sociální pracovník při
práci s klienty v sociálním bydlení čelit či s nimi být konfrontován. Jedná se o situace,
které jsou sociálním pracovníkům známé z jejich práce s různými cílovými skupinami, ale
i o situace, které do značné míry ukazují na specifika sociální práce v sociálním bydlení.
Výběr uvedených situací v této kapitole je výsledkem debat a zkušeností expertů,
zástupců obcí, nevládního sektoru a dalších aktérů zapojených do projektu „Podpora
sociálního bydlení“.
Obsahem posledního sešitu „Přílohy“ jsou
samostatně členěné přílohy, které jsou pro oblast
bydlení a pro metodiku relevantní, jako např.
kritéria pro přidělování sociálních obecních bytů –
pravidla a rizika z pohledu sociální politiky,
ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a
vyloučení z bydlení v prostředí ČR, legislativní
ukotvení a návrh struktury lokální koncepce
sociálního bydlení.
Metodika sociální práce v sociálním bydlení je
k dispozici jak v elektronické podobě
na stránkách projektu zde, tak v tištěné formě.
Tištěná verze metodiky byla v průběhu září a října
odeslána na všechny kraje a ORP. Pokud se k
Vám tištěná podoba metodiky nedostala a máte
o ni zájem, kontaktujte nás prosím na e-mailové
adrese: martin.hrabal@mpsv.cz.

Metodika – Nevyhovující bydlení a možnosti jeho řešení
V listopadu letošního roku byl vydán
metodický
materiál
s
názvem
„Nevyhovující bydlení a možnosti
jeho řešení“, který odborně doplňuje
obsáhlejší materiál „Metodika sociální
práce v sociálním bydlení“.
Metodika nevyhovujícího bydlení byla
vytvořena
na
základě
často
opakujících se dotazů zástupců
obcí,
nevládních
neziskových
organizací
a
občanů,
kteří
se obracejí na projekt Podpora
sociálního bydlení se svými dotazy, a
to prostřednictvím Kontaktního centra.
Materiál se zaměřuje na tři okruhy: na
vztah bydlení a sociálních dávek, na
technické a hygienické standardy
bytů a budov určených k bydlení
a na problematiku spolupráce obcí
v rámci lokálních politik bydlení.
Metodika nabízí konkrétní možnosti
řešení problematických situací, se
kterými se lze v praxi nejčastěji
setkat, jako například zneužívání dávek na bydlení, diskriminace na trhu s bydlením,
rušení nočního klidu atd.
Metodika je dostupná v elektronické podobě na webových stránkách projektu zde.

Pevně věříme, že Vám obě metodiky budou nápomocny při Vaší další práci!

POHLED „ODJINUD“

Dokážeme změřit udržitelnost bydlení z pohledu obcí?
Vzniká nová metodika k zhodnocení a plánování v oblasti bytového fondu v obcích.
Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Jeho podoba rozhodujícím
způsobem určuje kvalitu života, sociální status, zdraví, mobilitu a mnoho dalších
parametrů podstatných pro obyvatele i budoucí vývoj konkrétního místa.
Role měst a obcí je v oblasti bydlení a jeho kvality nepostradatelná, často je však
opomíjena či zcela chybí. Většinou je zúžena na správcovství bytů v majetku dané obce,
případně – zejména v posledních letech – je pozornost obce zaměřena na oblast
sociálního či podporovaného bydlení. To ale představuje jen jeden pohled na bydlení, které
je nutné z úrovně obce řešit komplexněji. Úloha obcí jako správců území je mnohem širší
– prostřednictvím kvalifikovaného zhodnocení, plánování, odpovědného výběru a následné
realizace, resp. zadáním podmínek pro realizaci vhodných projektů, samosprávy
podstatným způsobem ovlivňují nejen svou budoucí podobu, ale i svou celkovou
ekonomickou, environmentální i sociální udržitelnost.
Národní síť Zdravých měst (NSZM) proto ve spolupráci s experty z Fakulty architektury
ČVUT a Centra kvality bydlení (CEKB – doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D. a prof. Ing.
arch. Michal Kohout) připravují ojedinělou metodiku právě v oblasti kvality bydlení
z pohledu obcí. Záměrem je nabídnout obcím přehledný nástroj, pomocí kterého mohou
relativně jednoduchým způsobem zanalyzovat a prověřit úroveň své péče o tuto oblast.
Vznikající metodika pohlíží na oblast bydlení jako na soulad čtyř základních rovin, tj. sféry
ekonomické, environmentální, sociální a kulturní. V každé z nich doporučuje vždy tři
reprezentativní ukazatele, které ji popisují, např.: Poměr bytů ve vlastnictví obce,
družstev, firemních a soukromých vlastníků; Kompaktnost zástavby; Domácnosti v
přelidněném bydlení; Residenční segregace, Subjektivní spokojenost s úrovní svého
bydlení atd.
Metodika je sestavena tak, aby,
pokud možno, nenárokovala nové
informační zdroje a plánovací
nástroje, ale aby pracovala s těmi,
které
jsou
buď
povinně
vyžadovány v rámci existujících
předpisů a nařízení (např. regulace
a koordinace výstavby) či jsou
doporučeny ke sledování jiných
plánovacích cílů (např. péče
snižování energetické náročnosti
zástavby,
evidence
vlastního
majetku, zjišťování spokojenosti
obyvatel).
Každý z indikátorů má svůj „list“,
kde je téma popsáno, je doporučena
metodika měření, zmíněny jsou
datové
zdroje
a
navrženo
zhodnocení. Jednotlivé indikátory
zároveň navazují na existující metodiky či analýzy, a spojují je do jednoho celku. Metodika
indikátorů vsadila na princip sebehodnocení dané obce – dle příslušných dat a znalosti si
na pomyslném semaforu přiřadí červenou, oranžovou či zelenou. Ty definují, jak dalece
obec tuto oblast pokrývá, případně jaké má výsledky. Každá obec si pak může kritéria
zpřísnit, nasadit milníky či limity dle svých potřeb.
Je zřejmé, že na tuto analýzu je nutné úzce navázat konkrétní koncepční práci, tedy
vytvořit, popř. rozvinout, politiku či koncepci bydlení pro danou obec, která bude vhodně
reagovat na zjištěné nedostatky, adekvátně řešit zmapované výzvy a příležitosti.
Práce na metodice, která bude pro města dostupná v první polovině příštího roku, jsou
v plném proudu. Probíhá aktivní připomínkování dokumentu ze strany měst Benešov,
Rožnov pod Radhoštěm, Štětí, Mladá Boleslav, Praha 10 a dalších, které o téma projevila
aktivní zájem. Metodika je současně testována v praxi, k jejímu představení NSZM rovněž
ve spolupráci s kolegy z CEKB připravili webinář, který lze zhlédnout online na webu
a youtube kanálu NSZM.
„Věříme, že vznikající metodika napomůže městům i obcím zorientovat se v takto
složitém, ale zásadním tématu. Při přípravách jsme vycházeli především ze Ženevské
charty udržitelného bydlení, SDGs a mnoha referenčních a evaluačních systémů z ČR i
zahraničí. Spojení se Zdravými městy velmi vítáme pro to, aby naše práce nezůstala
pouze na papíře. Největší hodnotu spatřuji právě v tom, že se obce o daném tématu mezi
sebou baví, své postupy komparují a společně diskutují, kudy rozvoj vést. Jak ale zmínila
opakovaně mnohá města, zásadním předpokladem, a nejen v oblasti bydlení, je však
politický konsensus, jakým způsobem obec rozvíjet a zejména pak dlouhodobá kontinuita
naplňování navržených a plánovaných opatření,“ doplnil David Tichý (ČVUT, CEKB).
Vznik metodiky je podpořen finančními prostředky Evropského sociálního fondu
z Operačního programu Zaměstnanost, který administruje Ministerstvo práce
a sociálních věcí.
Autorkou článku je Jitka Boušková
Národní síť Zdravých měst ČR

Mapy Streetwork
Dovoluji si Vás informovat
o spuštění Mapy Streetwork,
která
byla
mimo
jiné
představena také u příležitosti
nedávné akce Noc venku.
Mapa, kterou vytvořila Česká
asociace
streetwork
(ČAS),
sdružuje tipy na služby a aktivity
zaměřené na pomoc lidem bez
domova.
Zároveň navazuje na kampaň #hlavněpřežít, která veřejnosti ukazuje možnosti
pomoci této skupině obyvatel, např. pokud chtějí darovat zimní oblečení, potraviny,
finanční dar apod.
“Češi rádi pomáhají. Nejsou to jen charitativní sbírky a finanční dary obecně, ale také
dary hmotné jako např. zimní oblečení apod. Problémem ale je, že se často dárci neumí
ve službách orientovat a pomoc pak raději vzdají,” vysvětluje účel mapy ředitelka České
asociace streetwork Martina Zikmundová. Jak již bylo uvedeno výše, mapa sdružuje
tipy, které mají nasměrovat lidi žijící na ulici na vhodné formy pomoci včetně
kontaktů.
V případě zájmu o více informací se na mě neváhejte obrátit.

Autorkou článku je Lucie Nemešová
ČAS
lucie@storyhunters.cz
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