
Síť Partnerství 
Otevřená síť   

1. Setkání v roce 2019, 

1. března 2019, MHMP   

Projekt Ukončování bezdomovectví 

Staroměstská radnice, Sál architektů 



Program setkání 1. března 2019  

Dopolední program: (9 hod. – 11:30 hod.)

• Uvítání účastníků na půdě HMP (zástupce HMP)

• Představení programu setkání (koordinátor Sítě)

• Cíle a úspěchy obcí (pilotní i nová města: 

• Představení úspěchů pilotních obcí (2017 – 2018), představení Cílů pro období 2018 -
2022

• Prezentace cílů a aktivit v oblasti ukončování bezdomovectví nových obcí (2018 – 2022) 

• Návrhy aktivit podporující „Obecní integrovaný systém řešení bezdomovectví rodin a 
jednotlivců na úrovni obce“ (interaktivní diskuze, návrhy jednotlivých obcí) 

• Závěrečné shrnutí jednotlivých návrhů obcí

Obědová pauz v prostorách HMP (neformální setkávání zástupců obcí/NNO)



Program setkání 1. března 2019 

Odpolední program: (12:30 hod.  – 15 hod.)

• Financování sociální bydlení pro obce Výzva 03_19_108 Podpora programu 
Housing First

• Prezentace Armáda Spásy pobočka Praha

• Novinky od MPSV a ASZ (prioritně k zákonu o dostupném bydlení)

• Diskuze 

• Harmonogram setkání a aktivit Sítě Partnerství 

• Zpětná vazba účastníků a ukončení setkání 



Představení Pilotních obcí   

Partnerské obce: pilotní fáze SP (2017 – 2018)

Magistrát města Brna 

Statutární město Liberec 

Městská část Praha 7 



Úspěchy obcí – Magistrát města Brna 

• Nová pravidla - systémové přidělování sociálních bytů s komplexních 
podporou vč. tvorby bodových kritérií dle zranitelnosti

• Koordinované řešení zániku ubytovny vč. zabydlení rodin do městských 
bytů. Příprava a projednání Akčního plánu ukončování bezdomovectví rodin 
s využitím tzv. Integrovaného obecního systému a case managementu dle 
vznikajícího Toolkitu pro obce

• Vyhodnocení úspěšnosti pilotních projektů Rapid rehousing, Housing first a 
Prostupné bydlení

• Přidělení 105 sociálních bytů s návaznou sociální podporou během dvou let 
(2017-18)



Vize a cíle na období 2018 – 2022 

Koaliční smlouva v oblasti řešení bytové nouze:

• v oblasti SB dojde k vyhodnocení probíhajících projektů a jejich 
optimalizaci tak, aby bylo možno účinně směřovat k ukončení 
bezdomovectví, zejména rodin s dětmi, seniorů a zdravotně 
postižených

• v oblasti SB bude dále rozvíjena spolupráce města a NNO na 
projektech tréninkového bydlení, chráněného bydlení apod.

• pro zvýšení dostupnosti bydlení se uvažuje v rámci magistrátu zřídit 
kontaktní místo pro bydlení



Cíle a aktivity na období 2019 – 2020 

• Tvorba Základních politických tezí v oblasti zmírňování bytové nouze 
(jaro 2019)

• Tvorba Koncepce sociálního bydlení města Brna (zima 2019)

• Zřízení Kontaktního místa pro bydlení (bytová kancelář) – zatím 
nebylo potvrzeno z politické úrovně (realizace 2020 – 2021)

• Uvažuje se nad přípravou projektů na sociální bydlení (výzva 52, výzva 
108)

• Uvažuje se nad zřízením mokrého denního centra pro lidi bez domova

• Zavedení jednotné databáze domácností v bytové nouzi vč. těch, 
kterým byl přidělen sociální byt



Úspěchy obcí – Statutární město Liberec 

• Sčítání lidí v bytové nouzi na podzim 2017

• Rozjezd projektu Housing First se zapojením místních NNO

• Přidělení 14 bytů 

• Vytvoření nové Koncepce sociálního bydlení Liberec

• vytvoření Metodiky Housing First Liberec

• Zřízení poradní skupiny pro čerpání Výzvy 108 na podporu HF



Vize a cíle na období 2018 – 2022 

• Zavedení programu prevence ztráty bydlení

• Zřízení CBL - jednotného vstupního Centra pro bydlení Liberec

• Zavedení case-managementu na obecní úrovni

• Průběžný přehled o bytové nouzi prostřednictvím CBL

• Celkový počet domácností v akutní bytové nouzi bude každoročně 
klesat nejméně o 30



Cíle a aktivity v období 2018 – 2022 

• Schválení nové Koncepce sociálního bydlení Liberec a Liberecké 
metodiky Housing First městskou radou

• Zabydlení 10 bytů ročně v režimu HF

• Snižování počtu rodin v bytové nouzi na území SML

• Posílení spolupráce mezi Magistrátem města Liberce a místními NNO

• Navýšení množství sociálních bytů z 1200 na 2000 do roku 2030



Úspěchy obcí – MČ Praha 7

• Revize principů posuzování žádostí o obecní byty

• Účast na vytvoření kontaktního místa pro bydlení

• Zahájení diskuse o zavedení case managementu zabydlování a 
podpory v bydlení

• Dosažení funkční nuly v bezdomovectví rodin s dětmi s trvalým 
pobytem v Praze 7



Vize a cíle pro období 2018 – 2022 

• Efektivní využívání bytového fondu, rychlé opravy, minimalizace 
„prázdných bytů“, ekonomická udržitelnost

• Využívání bytového fondu v maximální možné míře pro sociální účely

• Podporované bydlení jako základní režim využívání bytového fondu

• Koordinace podpory sociálních služeb a sociálních pracovníků MČ pro 
udržení bydlení

• Udržení funkční nuly bezdomovectví rodin s dětmi a rozšiřování o další 
cílové skupiny (osoby bez střechy s trvalým pobytem v P7)



Cíle a aktivity pro období 2019–2020  

• Zavedení case managementu do podpory v bydlení (a dalších oblastí 
sociální práce)

• Zabydlení osob bez přístřeší s trvalým pobytem v Praze 7 (průběžně 
do 2020)

• Rozšiřování aktivit kontaktního místa pro bydlení (sociální nájemní 
agentura, vylepšování metodiky)

• Revize systému bytů s pečovatelskou službou

• Tvorba Koncepce bydlení Prahy 7 (jaro 2019)



Představení nově zapojených obcí 

• MHMP 

• Městská část Praha 10

• České Budějovice 

• Jihlava 

• Písek 

• Vrchlabí 



Představení obce – MHMP 

Programové prohlášení Rady Hlavního města Prahy pro období 2018 – 2022  

● Chceme, aby žádná pražská rodina s dětmi a žádný pražský senior v Praze nežili na 
ubytovně.

● Obecní byty budeme pronajímat těm občanům Prahy, kteří vzhledem k svým příjmům 
nedosáhnou bez podpory na tržní nájem bytu – zejména seniorům, rodinám s dětmi a 
znevýhodněným osobám. (…) „Zrevidujeme kritéria pro výběr nájemníků s důrazem na 
bytovou nouzi žadatele.

● Sociální politiku propojíme s bytovou politikou města.

● Naším cílem je, aby žádné dítě v Praze nežilo v ubytovně.

● Podpoříme pilotní projekty pro zabydlení osob bez domova s důrazem na starší a 
nemocné občany Prahy.

● Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví. Inspirujeme se úspěšnými tuzemskými i 
zahraničními projekty a začneme s efektivním procesem ukončování bezdomovectví.



Cíle a aktivity v období 2019 – 2020  
• Do konce roku 2019 nabídneme bydlení 140 dětem z ubytoven

• V prvním pololetí 2019 vyčleníme 40 bytů pro rodiny z ubytoven a 30 
bytů pro seniory z ubytoven

• Připravili jsme nová pravidla pronájmu bytů a ubytovacích prostor 
HMP, která odstraňují bariéry přístupu a prioritizují podle naléhavosti 
bytové nouze a rizik domácnosti

• Připravujeme individuální projekt OPZ na zajištění terénní podpory v 
bydlení

• Budeme pilotovat zabydlování osob ohrožených na životě

• Připravíme akční plán ukončování bezdomovectví rodin



Představení obce – MČ Praha 10 

Vize a cíle do roku 2022

• Vytvoření koncepce bytové politiky

• Vytvoření jednotného systému dostupného a sociálního bydlení

• Nastavení jasných, transparentních pravidel prioritizace žadatelů

• Revize správy bytového fondu

• Měřitelná redukce počtu domácností v bytové nouzi



Cíle a aktivity 2019 – 2020 

• Revize pravidel pronajímání obecních bytů

• Vytvoření kontaktního místa pro bydlení

• Nastavení pravidel spolupráce s poskytovateli sociálních služeb při 
podpoře domácností v bytech městské části



Představení obce – České Budějovice 

• V lednu 2019 jsme se oficiálně připojili k Síti partnerství v rámci 
projektu Ukončování bezdomovectví

• Finalizujeme Koncepci Dostupného Bydlení

• V rámci koncepce vznikne Kontaktní místo pro bydlení = koordinace 
podpory v bydlení (case management)

• Pilotní projekt v rámci výzvy OPZ č. 108  = zabydlování jednotlivců i 
rodin prostřednictvím přístupu HOUSING FIRST

• Podpora využití soukromého bytového fondu pro sociální účely = 
realitní zprostředkovatel



Cíle a aktivity v období 2019 – 2020 

• V rámci koncepce vznikne Kontaktní místo pro bydlení = koordinace 
podpory v bydlení (case management)

• Pilotní projekt v rámci výzvy OPZ č. 108  = zabydlování jednotlivců i 
rodin prostřednictvím přístupu HOUSING FIRST

• Podpora využití soukromého bytového fondu pro sociální účely = 
realitní zprostředkovatel



Představení obce – Jihlava 

• Město Jihlava v rámci svého bytového fondu dlouhodobě vyčleňuje 
20 bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené 
se ztrátou bydlení nebo s nevyhovujícím bydlením.

• Terénní programy SOVY při Oblastní charitě Jihlava poskytují bytové 
poradenství, které zahrnuje pomoc při udržení stávajícího nebo 
nalezení nového bydlení. V objektu, provozovaném v rámci výzvy 
IROP, od konce roku 2017 zajišťují doprovodné sociální služby ve 4 
domácnostech.



Cíle a aktivity v období 2018 – 2022 

• Prohlášení rady města: Vytvoříme program sociálního bydlení 

• Výhled podání projektu do výzvy OPZ 108 – HF: partnerství města a 
NGO – zabydlení cca 10 domácností v bytové nouzi 



Představení obce – Písek  

• Dostupné bydlení



Cíle a aktivity v období 2018 – 2022 

• Projekt Koncepce bydlení města Písku

• Hlavním cílem projektu je zpracování ucelené dlouhodobé 
koncepce bydlení města Písku

• Rozvoj spolupráce mezi Městským úřadem v Písku a Domovní 
a bytovou správou města Písku

• Zkvalitnění, profesionalizace a zlepšení dostupnosti podpory v 
oblasti bydlení – kontaktní místo bydlení



Představení obce - Vrchlabí 

• Jedním ze záměrů tohoto volebního období 2018 - 2022 je podpořit 
větší cirkulaci městských bytů. 

• Za tímto účelem bude třeba přenastavit podmínky využívání 
městského bytového fondu tak, aby peníze, které vygenerují nájmy, 
pokryly náklady na údržbu a rekonstrukce. 

• Současně v rámci rozvoje a investičních projektů města zajistit návrat 
bytových kapacit v již nevyhovujícím technickém stavu zpět do 
užívání. 

Cílem tohoto záměru je kromě zlepšení správy městského majetku 
zvýšení dostupnosti bydlení pro občany v bytové tísni.



Cíle a aktivity v období 2018 - 2022

Do konce roku 2020, kdy končí platnost Aktualizované strategie územně správního obvodu

Vrchlabí v oblasti sociálních služeb dojde k realizaci aktivit v ní obsažených. V oblasti bydlení se 
jedná o:

1)Rekonstrukci prvního patra objektu sloužícího jako zázemí služby Sociální rehabilitace Vrchlabí, 
čímž dojde k navýšení kapacity ubytovny spravované sociální službou, rozšíření noclehárny a 
přemístění krizových lůžek Odboru sociálního a zdravotního Vrchlabí do vhodnějších prostor. 
Rekonstrukce proběhne na náklady města, práce by měly být dokončeny do léta 2019.

2)Přestavbu vily v majetku města, ve které bude vybudováno 8 sociálních bytů. Projekt bude 
realizován z prostředků výzvy č. 79 Sociální bydlení, plánované dokončení je červenec 2020.

3)Vytvoření Koncepce sociálního bydlení města Vrchlabí, jejíž součástí bude Metodika zpracování 
žádosti o doporučení k přidělení sociálního bytu a Metodika práce s uživateli sociálního bydlení. 
Koncepce bude hotova do května 2019.

4)V rámci pokračování projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí 
Královéhradeckého kraje“ je v plánu podporovat aktivity prohlubující kompetence pracovníků 
v oblasti komplexní podpory uživatelů sociálního bydlení a výměnu zkušeností vedení města a 
pracovníků MěÚ v oblasti bytové a sociální politiky v rámci ČR i zahraniční spolupráce. 



Obecní integrovaný systém ukončování bezdomovectví
Zná míru bezdomovectví a cíleně směřuje k 

ukončení – aktivní obec

• Zjišťuje, kolik a jakých rodin a jednotlivců nemá domov nebo je 
ohroženo ztrátou bydlení

• Zaměřuje se na prevenci dluhů a ztráty bydlení 

• Nastavuje spolupráci mezi složkami samosprávy, státní správy, 
neziskového sektoru a privátního sektoru v obci,

• Obec má roli toho, kdo iniciuje a optimalizuje koordinaci celého 
systému  

Má jednotný vstup do systému a jednotnou 
navigaci

• Vytváří jednotný vstup do bydlení a sjednocenou navigaci systémem

• jednotné hodnocení míry ohrožení

• Kontaktní místo pro bydlení

• Jednotná metodika prioritizace

• Jednotný postup při řešení bytové nouze  

Má integrované kapacity podpory

•Case management (koordinace) je situovaný na obci

•Vytváří kontinuum podpory – mix zdrojů podle potřeb

•Dohody o spolupráci obce a NNO

•Dohody o spolupráci s ÚP

Má integrované kapacity bydlení

• Navyšuje zdroje dostupného a sociálního bydlení z různých zdrojů

• Oprava, nákup, výstavba obecních bytů – městský správce 
nemovitostí

• Smlouvy s investory a soukromými majiteli – městský developer

• Sociálně nájemní agentura

• Úprava cenových map

PREVENCE



Financování sociální bydlení pro obce 
Výzva 03_19_108 Podpora programu Housing First

Stručné představení Výzvy 03_19_108 od zástupců ŘO OPZ 
Panelová diskuze mezi účastníky náměty, aktivity, modely pro připravované 
projekty
Rozdělení do skupin: 
1. skupina Praha (MHMP, MČ P10, MČ Praha 7, Armáda Spásy – pobočka 
Praha) Štepán Ripka
2. Skupina (Liberec, Vrchlabí, Písek, Naděje Liberec) Vít Lesák 
3. skupina (Brno, Jihlava, České Budějovice, Mezi Proudy) Jan Snopek 
Výstup ze skupin: cílové skupiny, aktivity, zapojení poskytovatelů soc. služeb, 
specifické aktivity, nejistoty a otázky na ŘO a další obce 
10 min. ŘO + 5 min. instrukce + 15 min. skupiny + 15 min. (60 min.) 



TRANSFORMACE TÝMU TERÉNNÍ PROGRAM Z 

PŘÍSTUPU PROSTUPNÉ BYDLENÍ DO PŘÍSTUPU 

„BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM“

1. 3. 2019

JAN DESENSKÝ – VEDOUCÍ POBOČKY CSSL ARMÁDY SPÁSY, ČLEN BLJM

FRANTIŠEK RYČL – KOORDINÁTOR TÝMU PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ



CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIDICKÁ
HTTPS://ARMADASPASY.CZ/POBOCKY/PRAHA/CENTRUM-SOCIALNICH-SLUZEB-LIDICKA-PRAHA/

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY CSSL

https://armadaspasy.cz/pobocky/praha/centrum-socialnich-sluzeb-lidicka-praha/


SLOŽENÍ TÝMU PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ



VZDĚLÁVÁNÍ

1) ZÁKLADNÍ:

• ZÁKLADNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE (60 HODIN)

• MOTIVAČNÍ ROZHOVORY (60 HODIN)

2) ROZŠÍŘENÉ: 

• KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE (250 HODIN)

• SPECIALIZOVANÉ KURZY NA ODBORNÉ PORADENSTVÍ, MEDIACI (16 – 200 HODIN)

3) EXPERTNÍ:

• SEBEZKUŠENOSTNÍ, PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK (200 – 500 HODIN)

• VZDĚLÁNÍ V ADIKTOLOGIE, PRÁVO, PSYCHIATRIE               MULTIDISCIPLINARITA



TVORBA NOVÉ METODIKY

1) ZMĚNA VEŘEJNÉHO ZÁVAZKU

• CÍLOVÁ SKUPINA               KONKRETIZOVAT (NEMÍT JÍ OBECNOU)

• POSLÁNÍ A CÍLE               JEDNODUŠE NAPSANÉ A POCHOPITELNÉ 

• ZÁSADY               MÍT JE REÁLNÉ A ZVNITŘNĚNÉ 

2) ZMĚNA VNITŘNÍCH SMĚRNIC

• PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

• INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ              ZAMĚŘIT SE NA MĚKKÉ CÍLE 

• ODDĚLENÍ SPRAVOVÁNÍ BYTU OD POSKYTOVÁNÍ SOC. SLUŽBY (PROSTUPNÉ BYDLENÍ)

3) FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBA A PRACOVNĚ PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

• HOMEOFFICE, POHODLNÁ PRÁCE Z TERÉNU, IT PODPORA A OCHRANA



DOHODA MEZI OBCÍ A NNO

1) PRVOTNÍ SETKÁNÍ MEZI OBCÍ A NNO (VEDOUCÍ A KLÍČOVÍ PRACOVNÍCI,

POLITICI A ODBOR): PŘEDSTAVENÍ SPOLUPRÁCE (BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM), ZMĚNA

PROSTUPNÉHO BYDLENÍ NA BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM (KLIENT JE NÁJEMNÍK)

2) VYTVOŘENÍ DOHODY – REPORT PROJEKTU, CASE MANAGEMENT, ZÁKLADNÍ

PRAVIDLA A METODIKA „BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM“ V OBCI ZA PODPORY NNO,

PODEPSÁNÍ MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

3) ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE: VYTVOŘENÍ PORADNÍHO SBORU (KDO, KDY, KDE, O

ČEM) TRANSFORMACE PORADNÍHO SBORU NA SETKÁVÁNÍ VÍCERO

AKTÉRŮ ZAPOJENÝCH DO HOUSING FIRST (NENÍ TO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ)

4) MAPOVÁNÍ POTŘEB KLIENTŮ, OBCE, NNO PRUŽNÉ REAGOVÁNÍ

5) ZHODNOCENÍ PROJEKTU A SPOLUPRÁCE (1/2 ROCE) PŘENASTAVENÍ

6) NAVÝŠENÍ PODPORY A BYTU



CASE MANAGEMENT A MULTIDISCIPLINÁRNÍ PRÁCE



CASE MANAGEMENT OBCE A NNO

• URČIT KDO JE CASE MANAŽER              PRACOVNÍK Z OBCE

• VYTVOŘIT DOHODU O SPOLUPRÁCI S OBCÍ             GARANTOVANÁ KAPACITA OD NNO, 

PRAVIDLA SPOLUPRÁCE, MAPOVÁNÍ PROBLEMATIKY A POTŘEB KLIENTŮ

• VYTVOŘIT DOBRÉ ZÁZEMÍ PRO PŘÍPADOVÉ KONFERENCE             SETKÁNÍ SVOLÁVÁ CASE 

MANAŽER, PŘÍTOMEN JE MEDIÁTOR, MOTIVOVÁNÍ AKTÉRU K ÚČASTI, KLIENT PŘÍTOMEN A 

AKTIVNĚ ZAPOJEN

• VYTVOŘIT DOBRÉ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY A REPORTY 

• ETIKA PRÁCE S PŘEDÁVÁNÍM ÚDAJŮ             GDPR, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, 

SDĚLOVÁNÍ CITLIVÝCH ÚDAJŮ

• CASE MANAGEMENT MUSÍ BÝT INDIVIDUÁLNÍ A FLEXIBILNÍ            NASTAVENÍ PLÁNU

• OFICIÁLNÍ PROKÁZÁNÍ CASE MANAŽERA, ABY MOHL JEDNAT S DALŠÍMI AKTÉRY



DOBRÁ PRAXE S LIDMI BEZ DOMOVA
• NELZE VYUŽÍVAT SYSTÉM POSTUP ZA ODMĚNU – VYTVOŘIT PODMÍNKY, PRAVIDLA, METODIKY PRO 

PŘIJETÍ NEJOHROŽENĚJŠÍCH OSOB DO „BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM“ 

• RESPEKTOVAT, ŽE OSOBY BEZ DOMOVA UŽÍVAJÍ ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY (VYUŽÍVAT HARM 

REDUCTION)

• MUSÍ VZNIKAT SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – JAKO JSOU „PŘÍSTAVY“ NEBO WET

HOSTELS, KTERÉ BUDOU REAGOVAT NA SELHÁNÍ KLIENTŮ V „BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM“

• MUSÍ VZNIKAT MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝMY/PRÁCE V PODPOŘE „BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM“ - PSYCHO + 

SOCIO + BIO + DUCHOVNO, SMYSL ŽIVOTA 

• MUSÍ VZNIKAT OPRAVDOVÝ CASE MANAGEMENT V OBCÍCH (PODCHYTÁVAT LIDI, CO PROPADLI SÍTÍ)

• VELKÁ FINANČNÍ PODPORA SPECIALIZOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKY 

(COACHING, HOUSING FIRST, KRIZOVÁ INTERVENCE, VÝCVIKY)

• MUSÍME SNIŽOVAT PRAHOVOST A ZAJIŠŤOVAT DOSTUPNOST  (SOCIÁLNÍ SLUŽBY, POMOC OD OBCE)

• BEZDOMOVECTVÍ LZE UKONČOVAT LÉPE PŘES BYTOVOU POMOC. NELZE MÍT SOCIÁLNÍ BYTY BEZ 

PODPORY, ČI MÍT PODPORU BEZ SOCIÁLNÍCH BYTŮ 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

• “SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK KLIENTA DOPROVÁZÍ NA JEHO CESTĚ K NALEZENÍ A UDRŽENÍ 

BYDLENÍ. ŘÍDÍME SE TÍM, ŽE KLIENT SÁM JE NEJVĚTŠÍM ODBORNÍKEM NA SVŮJ ŽIVOT, 

NĚKDY VŠAK POTŘEBUJE PODPORU A RADU, KTEROU MŮŽE ZÍSKAT OD SOCIÁLNÍHO 

PRACOVNÍKA. SPOLEČNĚ S KLIENTEM JDEME JEHO TEMPEM A REAGUJEME FLEXIBILNĚ 

NA JEHO POTŘEBY A PŘÁNÍ, ABYCHOM SPOLEČNĚ VYBUDOVALI JEHO DOMOV.” 



Novinky od MPSV a ASZ 

• Ohledně zákona o dostupném bydlení nejsou žádné oficiální novinky. MPSV 
zaslalo teze k zákonu o dostupném bydlení MMR před koncem minulého roku, 
nyní čekáme až nás jako spolugestora osloví k další spolupráci.

• MPSV pokračuje v poskytování metodické a informační podpory obcím, které 
chtějí realizovat sociální bydlení. Tato podpora se bude týkat i nově vznikajících 
projektů Housing First ve výzvě č.108. Zájemci o spolupráci a podporu se mohou 
obrátit na MPSV prostřednictvím emailu socialni.bydleni@mpsv.cz.

• Na základě poptávky MPSV bude VÚPSV realizovat sčítání lidí „bez střechy“, které 
by mělo být prováděno ve spolupráci s kraji a obcemi i NNO, přičemž samotné 
sčítání proběhne druhý týden v květnu. Zároveň ve spolupráci s VÚPSV 
připravujeme výzkum, který byl měl lépe zmapovat počet lidí akutně ohrožených 
ztrátou bydlení a v tzv. skrytém bezdomovectví

mailto:socialni.bydleni@mpsv.cz


Struktura Sítě partnerství 2017 – 2020 

Partnerská města/NNO pilotní fáze (2017 – 2018) Brno, 
Liberec, MČ Praha 7, Naděje Liberec, Mezi Proudy 

Otevřená Síť partnerství (2019 – 2020) MHMP, MČ Praha 
10, České Budějovice, Jihlava, Vrchlabí, Písek, Armáda 
Spásy Pobočka Praha … (rosteme) intenzivní spolupráce, 
Strategické aktivity 

Otevřená Síť partnesrtví (2019 – 2020) Kolín, Most, 
Trutnov, Příbram, Otrokovice … (konkrétní oblasti 
související s soc. bydlení) 



Rámcový harmonogram setkání a aktivit 

1. Setkání Sítě partnerství Otevřená fáze - 1. 3.  2019 Praha 

Duben – Odborná stáž Glasgow (bude informovat Štěpán Ripka) 

2. Setkání Červen (mimo Prahu) 7.6. za přítomnosti K. Gale (mentor 
projektu)  

3. Setkání Září/Ŕíjen (společně se školou HF, místo Slavonice) 

4. Setkání Prosinec/Leden 2020 (Výstupy Výzvy 2019)  



Zpětná vazba účastníků a ukončení setkání 



Zpětná vazba od účastníků 

Charakteristika setkání (Slovo na závěr) 

„Rozjíždí se to víc a víc, Vyčerpávající (v + smyslu), 1000 myšlenek, 
užitečné, příjemné, vír myšlenek, super, výzva, děkuji, metapozice, 
motivace – zájem obcí (obcí + NNO), otevřenost/bezpečí, růst Sítě 
partnerství, vůle jít do toho, Praha – konečně, odhodlání, práce ve 
skupinách a v plénu společné výstupy, nové a zajímavé, ambice, sdílení 
(i menší obce), těžké, ale nadějné, nasávání informací, ověření, že jsme 
na správné cestě, vzrůšo – děje se něco výjimečného, pochyby, 
průkopníci – udávání trendu, mít chuť.“  



Zpětná vazba od účastníků 

Témata pro rok 2019:

Změna sociální práce v NNO, (od zásluhového modelu k housing first), 
možnosti podpory měst, kompetence, metoda Housing first, jak 
mapovat počty osob v bytové nouzi, co lze reálně zvládnout za 
(čas/kapacity/finance), kapacity podpory, Integrovaný obecní systém 
(nástroj v rámci projektu), vzdělávání sociálních pracovníků (individuální 
přístup na základě potřeb klientů), dobrá i špatná praxe (výstupy + 
zdůvodnění), téma bytů (bytový fond), nastavení dotací, ekonomický 
model sociální práce v modelu HF, výsledky v oblasti ukočování
bezdomovectví.  



Kontakt na Síť Partnerství 

Jan Dobeš - koordinátor 

mobil: +420 606 732 026; e-mail: jand@r-mosty.cz 

O projektu Ukončování bezdomovectví: https://www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz/


