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úvodem
po delší době se opět normálně 
potkáváme, diáře se nám plní 
konferencemi, semináři, kulatý-
mi stoly a workshopy, a to nejen 
těmi odloženými, ale i záměrně 
urychlenými v obavách z další 
vlny epidemie. pokud je tématem 
setkání sociální problematika, lze 
téměř s jistotou očekávat disku-
ze o nespočetných překážkách, 
které brání českým sociálním 
pracovníkům (pedagogům, zdra-
votníkům…) poskytnout účinnou 
pomoc potřebnému člověku. bez 
ohledu na to, jakou „cílovou sku-

pinou“ se účastníci zabývají. proč je to v naší zemi tak složité? proč 
musíme trávit nekonečné hodiny diskuzemi o kompetencích, nesou-
ladu přístupů, právních, finančních či jiných pravidlech? příčinou je 
naprostá dezintegrace nástrojů pomoci. člověk a jeho potřeby jsou 
roztříděny do kategorií, ke každé z nich je přidělen příslušný nástroj 
a specialista. jakmile jedinec překračuje hranice systematiky, nastá-
vá problém. 

lidé, kteří se z různých důvodů ocitli mimo společnost, mají 
zpravidla potřeb mnoho. co jim může sociální pracovník nabídnout? 
slušné bydlení? jen v některých osvícených městech a obcích. Fi-
nanční výpomoc? to je při tuzemském demotivujícím nastavení 
dávkových „systémů“ opravdu složité, ne-li nemožné. dostupnost 
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vzdělávání, zdravotní péče atd.? možná, narazí-li na vstřícné part-
nery. a tak zbývá jen sociální práce. vyjednávání, přesvědčování, 
domlouvání… a aby to nebylo tak jednoduché, i sama sociální práce 
je rozdělena. jen na úrovni obcí existují tři různé právní úpravy, což 
znamená další bariéry, nároky na koordinaci, jednání. to vše vyžadu-
je spoustu času, pracovních úvazků a finančních prostředků, které 
by bylo možno využít jiným způsobem. 

věřím, že se jednou dopracujeme ke skutečné sociální refor-
mě. nic jiného nám zřejmě nezbývá. i v současném komplikovaném 
uspořádání však působí řada lidí ochotných zaběhnutý stav věcí mě-
nit. o některých takových aktivitách si můžete přečíst ve třetím čísle 
projektového newsletteru. přeji vám příjemné čtení a co nejméně 
překážek ve vaší zajímavé a smysluplné práci. 

 
miloslav macela, odborný garant
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z projeKtu
aneb co se nám společnými silami v projektu 
daří, na čem pracujeme a co připravujeme dál

uspořádali jsme 
worKshop K tématu 
sociální realitní služby

dne 15. září 2021 proběhl v prostorách akademie veřej-
ného investování mmr v praze celodenní workshop k proble-
matice mapování a budování sítí v oblasti bydlení s názvem 
„alternativy pro řešení sociálního bydlení na příkladu sociální 
realitní služby“. 

lektory akce byli mgr. eduard šišpela a bc. adam pospíšil, 
pracovníci plzeňského projektu víc než jen bydlení, který na-
bízí lidem v bytové tísni sociálně odpovědnou realitní službu. 
cílem projektu je ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů 
poskytovat standardní nájemní bydlení lidem, kteří na běžném 
realitním trhu nemají rovné příležitosti. „víc než jen bydlení“ 
přináší do oblasti sociálního bydlení, které již dnes některá 
města a obce poskytují, další možnosti.

účastníci workshopu se v průběhu akce dozvěděli, co je 
to sociální realitní služba, jaké jsou předpoklady jejího úspě-
chu, jak vytvářet funkční partnerství aktérů, jak na nabídku 
služby reaguje soukromý trh nemovitostí či jaká jsou  

http://vicnezjenbydleni.cz/
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pravidla spolupráce s majiteli bytů. další blok se věnoval otáz-
ce vstupu klientů do služby, kdy byly rozebírány detaily spolu-
práce s poskytovateli sociálních služeb, nastavení komunika-
ce a předávání informací, konflikty zájmů či hledání rovnováhy 
mezi potřebností klienta a udržitelností jeho bydlení. odpole-
dní část workshopu byla věnována prevenci a řešení problé-
mů v nájemních vztazích. hovořilo se především o otázkách 
souvisejících s neplatičstvím a sousedským soužitím, dále se 
řešily kompetence jednotlivých aktérů, oprávněné zájmy maji-
telů, oprávněné zájmy klientů atp. v závěrečném bloku lektoři 
společně s účastníky diskutovali o možnostech rozvoje služby 
v dalších regionech a podmínkách funkčního zapojení dalších 
aktérů (krajů, obcí, měst). 

první 
projeKtová 

KonFerence  
nabídla 

možnost 
setKání všem 
odborníKům 

v tématu 
sociálního 

začleňování

worKshop K tématu 
sociální realitní 
služby
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první projeKtová 
KonFerence se zaměřila 
na řešení předčasných 
odchodů ze vzdělávání, 
nedostupného bydlení 
a zadlužení z perspeKtivy 
Krajů

v průběhu letních měsíců se celý tým soustředil zejména 
na přípravu první projektové konference, která se pod názvem 
„s krajem z okraje“ uskutečnila 29. září 2021 v prostorách 
akademie veřejného investování mmr v praze.

Konference představila průběžné výstupy projektu, s cí-
lem získat od účastníků zpětnou vazbu na rozpracovaná té-
mata. nabídla tak podrobnější vhled do spolupráce agentury 
pro sociální začleňování s Královéhradeckým, libereckým 
a olomouckým krajem. 

KonFerence 
se tématům 
věnovala 
na KrajsKé 
úrovni
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akce se věnovala třem tematickým celkům: problému 
předčasných odchodů ze vzdělávání, podpoře dostupného 
bydlení a podpoře intervencí reagujících na předlužení. na 
témata jsme nahlíželi perspektivou krajů – primárně nás za-
jímalo, jaká je role kraje v daných oblastech a jakou podporu 
zde může nabídnout. prezentace k jednotlivým tematickým 
blokům jsou k dispozici zde.

na prezentace v odpolední části navázaly tři paralelně 
probíhající diskuzní bloky. 

předčasné odchody 
ze vzdělávání
K problematice předčasných odchodů ze vzdělává-

ní proběhla panelová diskuze odborníků. v panelu zasedli: 
phdr. miloslav macela (expert v sociální oblasti), mgr. petr 
tulpa (náměstek hejtmana libereckého kraje pro sociální 
věci), mgr. veronika ješátková (lektorka pbis proškolená čo-
sivem), egle havrdová, ph.d. (ředitelka schola empirica, z. s.) 
a mgr. markéta Fišarová (zástupkyně pražského inovačního 
institutu).

podpora bydlení
druhá diskuze u kulatého stolu se zaměřila na reflexi ná-

vrhů v oblasti podpory dostupného bydlení, prezentovaných 
ze strany odborníků veřejné správy i neziskového sektoru. 
cílem bylo ověřit relevanci aktivního zapojení kraje do politiky 
(dostupného) bydlení a prozkoumat návaznost prezentova-
ných strategií na bytové, sociální a další související politiky, 
a to jak na celostátní, tak na obecní úrovni.

bohatá diskuze, která se na toto značně široké téma roz-
proudila, bude pokračovat online 2. listopadu 2021 od 9:00 
do 10:00 hodin. do diskuze se můžete zapojit také, bez ohle-
du na to, zda jste se konference zúčastnil/a či nikoli. stačí vy-
plnit registrační formulář a nejpozději 1. listopadu 2021 obdr-
žíte e-mailem link, na němž se online diskuze uskuteční. 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-s-krajem-z-okraje/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUM1U3NEoyUkdXOUVVWUNSWEE5NU1LU0ZMVi4u
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disKuze na téma 
bydlení bude mít 

poKračování online

dluhové poradenství
třetí diskuzní blok byl věnován dluhovému poradenství, 

konkrétně možnostem podpory dluhového poradenství ze 
strany krajů. blok otevřela svou prezentací bc. andrea szot-
kowská, odborná garantka projektu moravskoslezského kraje 
optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytová-
ní dluhového poradenství v msK. 

zástupKyně 
moravsKoslezsKého 

Kraje se podělila 
o zKušenosti 

s dluhovým 
poradenstvím

https://www.msk.cz/cs/temata/eu/optimalizace-odborneho-socialniho-poradenstvi-a-poskytovani-dluhoveho-poradenstvi-v-msk-1643/
https://www.msk.cz/cs/temata/eu/optimalizace-odborneho-socialniho-poradenstvi-a-poskytovani-dluhoveho-poradenstvi-v-msk-1643/
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Konference „s krajem z okraje“ poukázala na to, že každý 
okraj je vlastně jen sociální konstrukce či myšlenka v hlavách 
lidí a že tam, kde vidíme okraj, často naopak začíná svět no-
vých možností a příležitostí. tak například problémy ve vzdělá-
vání, které se jeví jako neřešitelné, mohou být snáze uchope-
ny, pokud do jejich řešení zapojíme sociální oblast; a tam, kde 
v otázkách bydlení končí možnosti obce, možná začíná pole 
působnosti kraje či státu. stojí za to ptát se, co je za oním 
pomyslným okrajem – zda tam třeba nezačíná řešení daného 
problému.

projektovému týmu se díky konferenci podařilo získat 
řadu dílčích i obecnějších zpětných vazeb k tomu, jak dále 
s tématy pracovat, a dosáhnout tak ve všech třech oblastech 
ve zbývajícím čase maximálního možného výsledku.

videozáznam z konference je k dispozici zde. 

na listopad připravujeme 

15. listopadu 2021 
worKshop K plánování sociálních 
služeb

ve spolupráci s lektory z centra pro komunitní práci připravuje-
me workshop k otázce plánování sociálních služeb, který bude prak-
ticky zaměřen a bude vycházet ze zkušeností lektorů s komunitním 
plánováním. lektoři na konkrétních příkladech provedou účastníky 
procesem plánování sociálních služeb a zmíní také využití komunit-
ního plánování v jiných oblastech. v rámci workshopu dále proběhne 
diskuze na téma práce s daty. využití dat bude diskutováno v sou-
vislosti s jejich dostupností, možnostmi interpretace a propojením 
s konkrétními zkušenostmi jednotlivých aktérů. 

chcete-li se workshopu k otázce plánování sociálních služeb zú-
častnit, vyplňte, prosím, registrační formulář. po skončení registrací 
obdrží každý účastník veškeré doplňující informace k akci e-mailem. 

https://www.youtube.com/watch?v=6cPhs1f8c14
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdURVNMS0JIMzZPOERPRlozSE9SNEkxVkNaMC4u
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29. listopadu 2021 
setKání partnerů v lib. Kraji

na konci listopadu proběhne v prostorách Krajského úřadu li-
bereckého kraje již čtvrté setkání partnerů projektu. podrobnější 
informace a přesný harmonogram akce obdržíte v průběhu listopa-
du prostřednictvím e-mailu. 

vydali jsme studii 
„přínosy sociálního 
bydlení pro obce“

účelem této studie je představit výhody, které přináší 
poskytování sociálního bydlení na obecní úrovni. jako zdroj 
informací posloužily evaluační zprávy projektů sociálního by-
dlení a zkušenosti obcí, které na svém území sociální bydlení 
zaváděly. hlavní identifikované přínosy na obecní úrovni jsou 
účinnější sociální práce, znovusjednocení rodin, lepší podmín-
ky pro zdravý vývoj dětí a podpora dobrých sousedských vzta-
hů. studie by měla sloužit jako podklad při diskuzích o realiza-
ci sociálního bydlení v obcích.

studie je k dispozici zde. 

zastupitelstvo 
liberecKého Kraje bude 
schvalovat strategii 
sociálního začleňování

„strategie sociálního začleňování libereckého kraje pro 
období 2021 až 2025“, která vznikala více než dva roky, bude 
v listopadu předložena ke schválení zastupitelstvu kraje. 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Prinosy-socialniho-bydleni-pro-obce_2021.pdf
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tento materiál nelze brát jako vrchol společné práce všech 
zainteresovaných aktérů, ale spíš jako dílčí vstup či průvod-
ce na další cestě k sociálnímu začleňování. strategie vznikala 
společnými silami, se snahou sjednotit různorodé přístupy 
a pohledy. díky načrtnuté pyramidální koncepci pěti priorit-
ních oblastí sociálního začleňování je možné např. lépe zacílit 
kapacity sociální práce a sociálních služeb či rozvinout hlubší 
meziresortní spolupráci v oblasti řešení problémů, které ne-
lze ovlivnit výhradně z pohledu sociálního. i nadále je nutné 
o možnostech podpory a nastavení aktivit diskutovat a tyto 
pak realizovat v multidisciplinární spolupráci napříč obory, 
tedy i napříč odbory příslušných krajských či obecních úřadů. 
jedině tak je možné individualizovat pomoc a zároveň nachá-
zet způsoby jak ušetřit, vzájemně se nedublovat a zajistit pozi-
tivní dopad realizovaných aktivit. to lze ilustrovat např. na pro-
blematice předčasných odchodů ze vzdělávání, o jejímž řešení 
již společně jednají krajské resorty školství a sociálních věcí. 

liberecký kraj vykročil směle vstříc nové praxi, která s se-
bou přináší i určitá rizika a úskalí. neobejde se bez koordinace, 
komunikace a kooperace spojené stejnou vizí – zajistit bez-
pečí pro všechny, tedy i pro sociálně vyloučené či vyloučením 
ohrožené osoby. aktéři si shodně pojmenovali, že základem 
poskytované podpory je efektivita a stabilita. 

pyramida priorit 
strategie 
sociálního 
začleňování 
v liberecKém 
Kraji 2021+

zaměstnanost

inKluzivní vzdělávání

eliminace předluženosti

dostupné a sociální bydlení

bezpečí a zdraví
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Krajská strategie je postavena na aktuálním monitorin-
gu a datech, které byly v době přípravy k dispozici. v příštích 
letech bude nutné po doložení nových skutečností a zpraco-
vání dalších vstupů strategii zrevidovat a rozhodnout se, co 
je a není platné, a proč. pak teprve můžeme hovořit o tvorbě 
politik sociálního začleňování založených na datech. 

olomoucKý Kraj se věnuje 
podpoře dluhového 
poradenství

v olomouckém kraji se projektový tým spolu s partne-
ry z krajského odboru sociálních věcí zabývá problematikou 
podpory dluhového poradenství. K řešení tohoto komplexního 
problému vznikla pod záštitou pana náměstka ivo slavotínka 
pracovní skupina složená z odborníků, zástupců poskytovate-
lů odborného sociálního poradenství, zástupců kraje a krajské 
pobočky úřadu práce. na společné schůzce, která se konala 
24. září 2021, zástupkyně projektového týmu představily prv-
ní výstupy z dotazníkového šetření o poskytování dluhového 
poradenství v kraji. 

dotazník reagoval na potřebu zmapovat dluhové interven-
ce. respondenty tvořili poskytovatelé registrovaných sociál-
ních služeb a dále dluhových poraden akreditovaných podle 
insolvenčního zákona s působností v olomouckém kraji. první 
část dotazníku byla zaměřena na rozsah poskytovaných inter-
vencí (územní pokrytí, časová náročnost, specifikace úkonů). 
dalšími oblastmi pokrytými v dotazníku byly kapacity služeb 
věnované problémům s předlužením; základní charakteristiky 
situací, ve kterých se nacházejí předlužení klienti; vzájemná 
spolupráce mezi službami, obcemi a krajem a formy spoluprá-
ce při řešení problémů s předlužením; zdroje informací pra-
covníků služeb. Kromě otázek směřujících na aktuální 



14

situaci ve službách se dotazník zaměřil i na možnosti podpory 
dluhového poradenství ze strany kraje.

dotazník byl rozeslán prostřednictvím Kisoss celkem 
329 službám. odpovědělo 54 % oslovených. z odpovědí vy-
plývá, že různé typy dluhové intervence poskytuje svým klien-
tům 43 % z nich. nepotvrdil se tedy předpoklad, že služby jako 
např. domovy pro seniory se s tímto problémem nesetkávají 
a předlužením klientů se zabývá jen úzké spektrum služeb. 
z odpovědí vyplynulo, že předlužení nějakým způsobem řeší 
celé 2/3 sociálních služeb různého typu. odborné sociální 
poradenství a terénní programy věnují této problematice více 
než polovinu svého pracovního času. významnou část pracov-
ního dne zaberou intervence spojené s předlužením i v čin-
nosti sas pro rodiny s dětmi. otázkou zůstává, zda je tento 
poměr optimální.

jaK má Kraj nastavit další 
podporu?
další otázky, kterým se bude pracovní skupina věnovat, 

jsou např. rozlišení, které úkony mohou provádět všechny 
služby, kdy klienta odeslat do specializované dluhové poradny 
a jak nastavit funkční síť s ohledem na všechny aktéry.

z odpovědí vyplynulo, že v rámci podpory ze strany kraje 
by poskytovatelé sociálních služeb uvítali možnost vzdělává-
ní v dluhové problematice, financování dluhového poraden-
ství, možnost pravidelně se setkávat a řešit odborné otázky 
a dostupnou bezplatnou právní pomoc. prostřednictvím kraj-
ských zástupců by dále služby chtěly zvýšit tlak na změnu 
legislativy. Kraj také může pomoci v informování o odborných 
poradnách. tohoto bodu se krajský odbor sociálních věcí 
hned ujal a do krajského měsíčníku připravuje článek o tzv. 
milostivém létu, v rámci nějž zveřejní kontakty na relevantní 
dluhová poradenství. další možné oblasti podpory ze strany 
kraje budou diskutovány na listopadové schůzce pracovní 
skupiny. 
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spolupracujeme se svj 
při řešení problémových 
privatizací na 
chomutovsKých sídlištích

jak bylo již řečeno v minulém čísle newsletteru, v souvis-
losti s výkupem privatizovaných bytů na chomutovských síd-
lištích docházelo v předchozích letech k negativním sociálním 
jevům, které přivedly některá svj do značných potíží. z rozbo-
ru současných vlastnických vztahů lze usuzovat na riziko, že 
by se situace mohla opakovat. členové projektového týmu se 
proto rozhodli situaci lokálně ověřit. byla oslovena jednotlivá 
svj na chomutovských sídlištích s žádostí o vyjádření, zda se 
u nich vyskytují nějaké závažně problémy v sousedském sou-
žití a v péči o společný majetek, popř. jiné problémy, které by 
svj považovala za nutné konzultovat s městem. včasná iden-
tifikace případných problémů obecně usnadňuje jejich řešení 
– platí to i v případě tzv. obchodu s chudobou. navázané kon-
takty s předsedy svj budou využity pro pořádání pravidelných 
setkání se zástupci statutárního města chomutova. 

navázali jsme KontaKt s předsedy svj na chomutovsKých 
sídlištích / zdroj: archiv města chomutov
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Předmluva 

Karlovarský kraj (dále KVK) je geograficky situován uprostřed území, které je charakteristické třemi 
typy přírodního bohatství – uhlím, kaolinem a léčivými prameny, resp. minerálními vodami, 
na pomyslné spojnici z Ústeckého do Plzeňského kraje. Svou rozlohou a počtem obyvatel (velikosti 
statutárního města Brna) je druhým nejmenším krajem v České republice. Historickému zkoumání 
budou jednou jistě podrobeny úvahy, které ke vzniku kraje vedly a jak si autoři těchto úvah 
představovali východiska pro prosperitu regionu takových rozměrů, v konkurenci krajů rozlohou i 
počtem obyvatel daleko větších. 

Těžba hnědého uhlí, významná již od 19. století, je po celou dobu spojena s energetikou, výrobou 
elektřiny a tepla. Povrchové doly jsou situovány téměř v centru kraje, přičemž výroba elektřiny a tepla 
je soustředěna především do elektráren Tisová/Březová a Vřesová. V současné době jsou všechny 
uvedené zdroje energie v rukou jednoho majitele, společnosti Sokolovská uhelná právní nástupce, a. s. 
V době privatizace dolů, mezi lety 2004–2005, se zde těžilo v Lomu Družba a v Lomu Jiří. V roce 2005 
byla těžba hnědého uhlí v Severozápadních Čechách ve výši 48,5 mil. tun, v KVK (v Sokolovské uhelné, 
a. s.) byl jen menší díl této těžby. V posledních letech se těžba v KVK pohybovala na úrovni 7-8 mil. tun 
a podle stávajících plánů by měla být ukončena v roce 2034. Následně, v souladu s horním zákonem, 
bude dokončena rekultivace území zasaženého těžbou, a to na náklady těžařské společnosti. 
Zvláštností uhelného hornictví v KVK je, že rekultivované pozemky jsou většinově v soukromých rukou, 
tj. v majetku těžařské společnosti Sokolovská uhelná právní nástupce a. s. 

Druhou částí bohatství regionu je lázeňství. Také toto specifikum KVK má historii přesahující století a 
dodnes je hlavní „značkou“ kraje, nejen přírodním, ale také kulturním dědictvím. Zvláště Karlovy Vary 
a Mariánské Lázně jsou místem spojeným s mnoha slavnými osobnostmi a v moderní historii rovněž s 
kulturními událostmi, zejména Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. 

V současné době je lázeňství v kraji situováno zejména v celkem pěti městech, a to Františkových 
Lázních, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Jáchymově a Lázních Kynžvart. Souhrnně lze říci, že 
se v lázních KVK lidé léčí zejména s nemocemi trávicího ústrojí, nervového ústrojí a nemocemi z poruch 
látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí, s nemocemi oběhového a pohybového ústrojí a kožních nemocí. 
Lázně, poskytující zdravotnické služby, jsou akciovými společnostmi s převážně českými majiteli. 
Výjimkou jsou Lázně Kynžvart, které jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. 

Vydatné minerální prameny stojí také za krajským specifikem – vysokým podílem potravinářství, 
zejména výroby nápojů, na hospodářském výkonu kraje. Historii závodu Mattoni a první železnice mezi 
obcemi Vojkovice nad Ohří-Kyselka z roku 1895 zpopularizoval televizní seriál. Díky historickému, 
přírodnímu, kulturnímu, architektonickému a hospodářskému bohatství kraje by jistě zasloužil 
pokračování jako připomenutí někdejší prosperity a současného potenciálu. 

Třetím tradičním okruhem aktivit je těžba neenergetických surovin, zejména kaolinu, výroba skla a 
porcelánu. Vysoká kvalita kaolinu je dána způsobem, kterým vznikl za působení minerálních vod. 
Veškerá těžba je soustředěna do tří oblastí na severozápadě Čech, tj. v KVK, Ústeckém a Plzeňském 
kraji. Objemem těžby a počtem pracovníků v oboru těžba kaolinu odpovídá těžbě hnědého uhlí. 
Hlavním producentem kaolinu je Sedlecký kaolin, a.s. Světový věhlas mají např. sklářský podnik Moser, 
a.s., porcelánky THUN 1794, a. s. z Nové Role nebo G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., což se projevuje 
objemem exportu výrobků ze skla a porcelánu. 
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Zatím nevyužito zůstává další bohatství Krušných hor, zejména lithium, jehož mimořádný výskyt je 
předmětem zkoumání a zájmu řady firem. Z rozhodnutí vlády České republiky aktuálně probíhá 
znovuověření zásob superkritických evropských surovin na území České republiky, které provádí Česká 
geologická služba. 

To, co bohužel nelze opominout v žádném pohraničí – a týká se to všech tří krajů, KVK, Ústeckého a 
Moravskoslezského kraje (dále uhelné regiony) – jsou změny v osídlení, ke kterým docházelo pozvolna 
vždy v krátké době a politickým rozhodnutím po druhé světové válce. Vysídlení části obyvatelstva a 
dosídlení jiným obyvatelstvem zasáhlo také KVK region. Odešla řada podnikavých lidí, řada jiných, 
někdy méně kvalifikovaných, získala příležitost, zejména v hornictví a energetice. Uvedenou skutečnost 
nelze obejít ani v rámci současné restrukturalizace uhelných regionů, protože jednou z důležitých 
součástí restrukturalizace je posilování sounáležitosti lidí s prostředím, ve kterém žijí. Také KVK by pro 
současné obyvatele měl být domovem, na jehož prosperitě jim záleží. 

 

Obrázek 1 Časová dojezdnost v Karlovarském kraji ze Sokolova 

Zpracování: AQE advisors, a.s. 

 

Pokud bychom si místa spojená s výše uvedenými specifiky KVK zobrazili na mapě, je evidentní, že se 
transformace KVK spojená s ukončováním těžby uhlí a přeměnou energetiky týká celého jeho území, 
lázeňská města hvězdicovitě obklopují „uhelné“ město Sokolov; elektrárna Tisová se nachází na 
jihozápadě a elektrárna Vřesová na severovýchodě kraje. V kraji bychom těžko našli místo, kterého se 
netýkají současné a očekávané budoucí změny. 

KarlovarsKý Kraj 
je novým partnerem 
projeKtu

v Karlovarském kraji se rozhodli využít proces spravedlivé 
územní transformace k podpoře sociálního začleňování. téma 
bylo rozpracováno v rámci krajského plánu spravedlivé územní 
transformace ve specifických cílech 3.1 Kvalitní vzdělání a 4.2 
nikdo není vyloučen. mezi Karlovarským krajem a odborem 
pro sociální začleňování mmr zároveň došlo k podpisu memo-
randa o spolupráci a od listopadu tohoto roku započne spolu-
práce směrem k dalšímu rozpracování těchto cílů.

„od spolupráce si slibujeme, že pomůže našemu kraji ve 
snížení počtu sociálně vyloučených lidí prostřednictvím kon-
krétních intervencí. Financování budoucích aktivit jistě nebu-
de jen na fondu spravedlivé transformace, předpokládáme, že 
dalším důležitým zdrojem budou opz+ a vlastní prostředky 
kraje, případně obcí,“ řekl robert pisár, člen rady Karlovarské-
ho kraje zodpovědný za oblast sociálních věcí. 
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Obrázek 3 Idea práce se scénáři budoucího vývoje 

 

Zdroj: AQE advisors, a.s. 

 

 

Výsledkem pro formulování východisek byla syntéza získaných poznatků a propojení dosud 
provedených analýz s možnostmi Mechanismu spravedlivé transformace (Plán transformace má 
přesah i mimo Mechanismus spravedlivé transformace (dále MST)). Na základě syntézy jsou vytvářeny 
závěry, návrhy, typové intervence a další výstupy. 
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1. Kontext, 
ze kterého 
vycházíme 

  

Evropský kontext 
Národní kontext 
Regionální kontext 

„Zvláštní pozornost by měla být rovněž věnována 
činnostem, které podporují inovace a výzkum 

v oblasti vyspělých a udržitelných technologií, 
jakož i v oblastech digitalizace a konektivity, 
pokud tato opatření přispějí k transformaci 
na klimaticky neutrální a oběhové hospodářství 
a zmírní negativní vedlejší účinky této 
transformace.“ 
 
― z návrhu nařízení FST 

 

Průběžný stav ke dni: 08.09.2021 Verze: 5.1  
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Vlastník: 
Karlovarský kraj 

Zpracovatel: 
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info@AQE.cz  

www.AQE.cz 

 

 

Autoři:  
Rut Bízková 

Jan Havránek  

Lucie Nencková  

a kolektiv  

 
 
 
Návrh byl diskutován s vedením Karlovarského kraje, dále procházel postupnou konzultací s řadou 
aktérů (zejména prostřednictvím Komise pro transformaci a transformační platformou).  
 
Dokument do verze 5.1 aktualizoval odbor řízení projektů. 
 
 
Grafická korektura: 
AQE advisors, a.s. 

 

 

 

Pro více informací o postupu realizace Transformačního plánu Karlovarského kraje navštivte: 

https://www.rskkvk.cz 
  

plán
spravedlivé 
územní 
transFormace
KarlovarsKého 
Kraje

https://www.rskkvk.cz/assets/uploads/1631516947-191673738513727038651659690615.pdf
https://www.rskkvk.cz/assets/uploads/1631516947-191673738513727038651659690615.pdf
https://www.rskkvk.cz/assets/uploads/1631516947-191673738513727038651659690615.pdf


17

inisz internetový 
newsletter inovací 
v sociálním 
začleňování

zaujalo
nás

chudoba jaKo důvod 
disKriminace a nenávisti: 
pomůže Koncept „aporoFobie“ 
K lepšímu porozumění a řešení 
sociálního vyloučení?

aporofobie, tedy 
odmítavý postoj k lidem 
na základě jejich 
chudoby, může být 
důvodem strukturální 
diskriminace stejně jako 
etnicita či národnost.

mezi sociálně vyloučenými jsou nejen v čes-
ké republice mnohem významněji zastou-
peni příslušníci národnostních a etnických 
menšin. důvody tohoto stavu jsou jak na 
úrovni jednotlivců a rodin, tak širších so-
ciálních vztahů. příslušníci menšin nebo 
migranti mají často jiný mateřský jazyk, než 
je ten úřední či nejrozšířenější ve státu, ve 
kterém žijí. pokud navíc vyrůstají, bydlí či 
chodí do školy v podmínkách segregace, mají 
ztíženou možnost osvojit si jazyk a kulturní 
vzorce či praktiky očekávané v dané společ-
nosti a dosáhnout stejně kvalitního vzdě-
lání. ze strany osob s jinou etnicitou, 
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národností  nebo bez migrační historie se navíc setkávají s předsud-
ky, které často vedou k diskriminaci a odpírání přístupu k zaměstná-
ní, bydlení, kvalitnímu vzdělání nebo jiným službám. souhrnně jsou 
v aktuálních studiích i některých strategických dokumentech výše 
popsané mechanismy označovány termínem strukturální rasismus, 
popř. v případě romů specifickým pojmem strukturální anticigani-
smus. dlouhodobě je také používán koncept vícenásobného zne-
výhodnění, který poukazuje na vzájemnou propojenost diskrimina-
ce, nižšího dosaženého či méně kvalitního vzdělání, bytové nouze, 
ohrožení kriminalitou, nezaměstnanosti apod. 

významná část sociálně vyloučených osob se však identifikuje 
s majoritní národností daného státu a zároveň je také považována za 
její příslušníky. přestože se tedy tito lidé nesetkávají se strukturální 
diskriminací z důvodu etnicity, při snaze začlenit se do společnos-
ti narážejí na předsudky související s jejich ekonomickou a sociální 
situací či s odlišnými životními zkušenostmi.

v nedávné době se v akademické litera-
tuře objevil nový koncept „aporofobie“, který 
označuje odmítání chudých nebo nenávist 
k chudým (obdobně jako např. xenofobie 
označuje nenávist k cizincům nebo homofo-
bie nenávist k osobám s menšinovou sexuál- 
ní orientací). chudí lidé se musí vypořádat 
nejen s problémem jak pokrýt své základ-
ní potřeby jako jídlo, oblečení nebo nájem1 
a s nedostatkem finančních rezerv na mimo- 
řádné výdaje, ale také s předsudky a odsou-

zením ve společnosti, které je dále omezují při hledání bydlení, za-
městnání, navazování sociálních vztahů apod. Koncept aporofobie 
nijak nesnižuje a nerelativizuje problémy, které v důsledku předsud-
ků, diskriminace nebo dokonce násilí z nenávisti zažívají příslušníci 
etnických menšin. pouze upozorňuje, že podobným postojům a jed-
nání mohou být vystaveni také lidé, kteří se od převažující společ-
nosti odlišují pouze svou chudobou. nedávný španělský výzkum2 
navíc upozornil na prolínání etnické diskriminace a aporofobie, kdy 
směs odmítavých postojů k romům, migrantům a chudým lidem 
vede k vyloučení těchto skupin z „hlavního proudu společnosti“  

chudí lidé čelí nejen 
problému jak pokrýt 
své základní potřeby, 
ale také předsudkům, 
které je dále omezují 
při hledání bydlení či 
zaměstnání a navazování 
sociálních vztahů.
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a kolektivně vnímaného „my“. na odlišné postoje veřejnosti k „zá-
padním“ cizincům pracujícím v kvalifikovaných a manažerských po-
zicích a k „východním“ cizincům v nízce placených a často nejistých 
dělnických profesích upozorňují také některé české studie.

Koncept aporofobie si rozhodně zaslouží další pozornost jak ve 
výzkumech, tak při přípravě politik v oblasti sociálního začleňování. 
jeho rozpracování by mohlo pomoci lépe pochopit a pojmenovat 
řadu dílčích témat, se kterými se setkávají sociální pracovníci a další 
profesionálové v sociální oblasti – ať už se jedná o averzi k výstavbě 
sociálních bytů, umístění azylového domu nebo jiné sociální služby 
ze strany veřejnosti, politické snahy řešit různorodé sociální problé-
my či socio-patologické jevy odebíráním nebo snižováním sociálních 
dávek (lidem, kteří vůbec nemusí být původci těchto problémů)3 či 
používání pejorativních výrazů (např. „socka“) v běžné řeči. věříme, 
že se brzy dočkáme také zajímavých českých textů a nebudeme od-
kázáni jen na zahraniční literaturu. 

1 závažnost chudoby a materiální deprivace ve 

vyloučených lokalitách nedávno popsal výzkum 

agentury pro sociální začleňování na základě 

standardizovaného dotazníku eurostatu silc. 

podrobněji např. šmoldas, m., lang., p. (2021): 

Životní podmínky obyvatel SVL: materiální a so-

ciální deprivace. mmr, odbor pro sociální začle-

ňování, praha, 36 s.

2 hellgren, zenia, and lorenzo gabrielli. 2021. 

racialization and aporophobia: intersecting 

discriminations in the experiences of non

-western migrants and spanish roma. social 

sciences 10: 163.

3 podrobněji o tomto tématu viz nález ústavní-

ho soudu č.j. pl. ús 40/17 k návrhu na zrušení 

§ 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů. 

https://www.mdpi.com/2076-0760/10/5/163
https://www.mdpi.com/2076-0760/10/5/163
https://www.mdpi.com/2076-0760/10/5/163
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/Pl._US_40_17_na_web.pdf
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22 23 Graf 3: Podíl domácností zatížených nadměrnými náklady na bydlení, z nichž část je ohrožená 
ztrátou bydlení.*

* V grafu jsou pro přehlednost prezentovány střední hodnoty odhadu, skutečný výskyt jevu 
v populaci se může pohybovat v rozmezí ±1 až 2 procentní body od prezentované hodnoty.

Nadměrné náklady na bydlení
Podle mezinárodně platné metodiky stanovené Eurostatem trpí nadměrnými náklady na 
bydlení lidé v domácnostech, které vynakládají na bydlení více než 40 % ze svých disponi-
bilních příjmů.17 

Pokud nebudeme počítat domácnosti již započítané do kategorie domácností ohrožených 
ztrátou bydlení, platí, že:

 v ČR je dalších přibližně 290 až 350 tisíc domácností zatížených nadměrnými 
náklady na bydlení;

 téměř 4 z 10 domácností s nadměrnými náklady na bydlení představují 
seniorské domácnosti, kterých je v této situaci 110 až 150 tisíc.

Pokud započteme i domácnosti současně ohrožené ztrátou bydlení (s ohledem na uplatněné 
vymezení ohrožení ztrátou bydlení platí, že všech z nich se současně týká problém nadměr-
ných nákladů na bydlení), platí, že:

 celkem v ČR trpí nadměrnými náklady na bydlení 420 až 540 tisíc domácností, 
ve kterých žije 760 až 900 tisíc lidí.

Ohrožení ztrátou bydlení či nadměrné náklady na bydlení se tak týkají 9 až 12 % domácností 
v Česku. 

Regionální rozdíly
Data z šetření Životní podmínky neumožňují porovnat situaci v jednotlivých krajích ČR, ale 
vzorek tohoto šetření je dostatečně velký, abychom mohli usuzovat na výskyt ohrožení ztrátou 
bydlení a nadměrných nákladů na bydlení v šesti (z hlediska populace) větších oblastech.

Jak je vidět z Grafu 3, zdaleka nejvíce se ohrožení ztrátou bydlení a nadměrné náklady na by-
dlení dotýkají pražských domácností, což není překvapivé vzhledem k tomu, že ceny bydlení 
v Praze v posledních deseti letech rostly dvakrát rychleji než mzdy.18 Jako poněkud překvapivé 
se může jevit to, že druhý nejčastější výskyt ohrožení ztrátou bydlení a nadměrných nákladů 
ze všech krajů ČR je v Ústeckém a Karlovarském kraji, protože jde o kraje s nejnižšími cenami 
bydlení v ČR. Důvodem je to, že jde o kraje se zdaleka největším podílem obyvatel ve špatné 
finanční situaci19 (ta je tak špatná, že podíl domácností zatížených nadměrnými náklady na 
bydlení a ohrožených jeho ztrátou je vysoký i přes relativně nízké náklady na bydlení).

17 Eurostat (nedatováno). Glossary Housing cost overburden rate. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-
plained/index.php?title=Glossary:Housing_cost_overburden_rate 

18 https://www.novinky.cz/finance/clanek ceny-bytu-rostou-dvakrat-rychleji-nez-mzdy-15763 

19 Viz např. http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/ 
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28 B. Zaostřeno na seniory a seniorkyGraf 5: Společně žijící partnerské páry (ve věku 18 až 45 let) podle počtu obytných místností 
v bytě a počtu dětí (na základě šetření Životní podmínky 2019).

Graf 6: Přibližný počet oprávněných domácností nepobírajících příspěvek na bydlení 
(čísla v tisících).

Takto vypadala situace v roce 2019, protože jsme měli k dispozici data z šetření Životní podmín-
ky za rok 2019 (data za rok 2020 má zatím k dispozici jen ČSÚ). V posledních dvou letech počet 
domácností zatížených nadměrnými náklady na bydlení v důsledku pandemie Covid-19 a s ní 
spojených společenských změn velmi pravděpodobně vzrostl, zatímco počet vyplacených 
příspěvků na bydlení se snižuje.30 Počet domácností, které nepobírají příspěvek na bydlení, 
ačkoliv by mohly, se tedy velmi pravděpodobně ještě zvýšil. 

30 Viz https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-vyplacenych-davkach 
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24 25 Dostupnost nájemního bydlení a využívání příspěvku 
na bydlení jako nástroje zvyšování finanční dostupnosti 
bydlení  

● Box 4: Příklad rodiny Novákových

Novákovi neměli to štěstí, že by dostali byt po rodičích nebo by měli dost peněz na jeho 
pořízení v době, kdy stálo 3+1 v Praze kolem 3 milionů, a ne 7 milionů jako dnes. Bydlí 
v nájmu, a přestože jsou oba vysokoškoláci a pan Novák vydělává 44 tisíc Kč měsíčně 
(necelých 38 tisíc čistého, vzhledem k uplatnění slevy na dvě děti), což je průměrný 
plat učitele v Praze,23 jejich finanční situace je dost napjatá. Paní Nováková pobírá na 
jejich mladší (nyní roční) dceru rodičovský příspěvek 10 tisíc Kč měsíčně, takže celkový 
čistý měsíční příjem domácnosti činí necelých 48 tisíc Kč měsíčně. 

Nechtěli se stěhovat z Prahy, kde oba vyrůstali a kde mají rodinu a všechny přátele, ale 
aby snížili náklady na bydlení, pronajali si byt v nejlevnější pražské části, v Praze 4. I tam 
však v současnosti, i přes mírné snížení cen nájmů v důsledku epidemie Covid-19, stále 
platí nájemné ve výši 268 korun za metr čtvereční.24 Novákovi tak každý měsíc vydají 
za nájemné za byt 3+1 o výměře 68 m2, v němž bydlí, 18 200 Kč. Spolu s energiemi 
a službami je bydlení stojí více než 23 200 tisíc Kč měsíčně, a spolkne tak 49 % jejich 
disponibilních příjmů. Zbývajících necelých 25 tisíc měsíčně je na hraně toho, co je 
v metropoli potřeba pro důstojný život.25

Novákovi slyšeli o tom, že existují nějaké dávky na bydlení, ale neví, jestli by na ně měli 
nárok a jestli by to všechno papírování a vyřizování stálo za těch pár stovek měsíčně, 
které by zřejmě od státu dostali. Ve skutečnosti mají Novákovi nárok na příspěvek na 
bydlení ve výši téměř 3 400 korun měsíčně. 

Lidem žijícím v Praze stát přispívá na náklady na bydlení, pokud přesáhnou 35 % příjmů 
(v případě Novákových 16 700). Kdyby výše příspěvku zohledňovala reálné náklady na by-
dlení, měli by Novákovi nárok na více než 6 500 Kč měsíčně. Protože jsou v jejich případě 
reálné náklady na bydlení vyšší než tzv. normativní náklady na bydlení, jak je stanovuje ve 
svém nařízení vláda, pracovalo by se při výpočtu příspěvku na bydlení v případě Novákových 
s těmi normativními, které činí pro rok 2021 v Praze pro nájemní bydlení pro čtyři osoby 20 077 
Kč měsíčně26 a příspěvek na bydlení vychází na 3 400 Kč měsíčně. Což je shodou okolností 
částka blížící se průměrné měsíční výši vyplaceného příspěvku na bydlení v ČR (v roce 2019 
činila 3 550 Kč měsíčně).27 

23 https://www.czso.cz/documents/10180/150822722/23006920t%20
xlsx/9104bfb9-f02a-46af-9140-0980ddba51a3?version=1.3

24 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/real-estate/Deloitte_2020_market_report.pdf 

25 Viz výpočet minimální důstojné mzdy https://www.dustojnamzda.cz/ 

26 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-580 

27 Vlastní výpočet na základě https://www.mpsv.cz/documents/20142/975025/Statisticka_rocenka_z_oblasti_pra-
ce_a_socialnich_veci_2019+%281%29.pdf/9da5cc00-7d78-7caa-6bf2-01eeccdeabd7 

A3. Nedostupnost bydlení

Dostupnost nového bydlení je v Česku již několik let jedna z nejhorších v Evropě. Nový byt 
vyjde v ČR průměrně na 11,4 průměrného ročního platu, zatímco v sousedním Německu to 
je 5 průměrných ročních platů. Výrazně lépe je na tom například i Anglie, kde vyjde nový byt 
v průměru na 6 ročních platů.20

O mnoho lepší není situace ani v případě nájemního bydlení, jak je zřejmé z níže uvedeného 
příkladu rodiny s průměrnými příjmy hradící průměrné nájemné. 

Problém nedostupnosti bydlení je, že se v jejím případě ještě hůře než v případě bytové nouze 
vyčísluje, na jakou část populace dopadá (minimálně dokud nemáme výsledky Sčítání lidu, 
domů a bytů). Jedná se do značné míry o skrytý problém, který se projevuje například tím, že

 mladí lidé jsou nuceni zůstat bydlet s rodiči nebo ve spolubydlení a odkládají 
založení rodiny; 

 nebo rodinu založí, ale kvůli tomu, že si nemohou dovolit pronajmout větší byt, 
váhají s pořízením druhého dítěte;21

 nebo si druhé dítě pořídí, ale jsou např. nuceni bydlet s dvěma dětmi v 2+kk 
o 45 m2, což je situace, která sice nesplňuje námi aplikovanou přísnou definici 
přelidnění,22 ale rozhodně představuje náročné podmínky pro život;

 nebo tím, že jsou lidé nuceni odstěhovat se za levnějším bydlením a dojíždět 
za prací. 

Což jsou všechno jevy, které není zcela snadné kvantifikovat. I přesto se nám podařilo sestavit 
několik důležitých statistik týkajících se dostupnosti bydlení. Konkrétně jde o čísla vztahující 
se k finanční dostupnosti nájemního bydlení a využívání příspěvku na bydlení jako nástroje 
pro zvyšování jeho dostupnosti (čísla vztahující se k nedostupnosti vlastnického bydlení 
neprezentujeme, protože této problematice je věnováno dost prostoru jinde). 

20 https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/studie-cesi-na-nove-bydleni-loni-setrili-v-evrope-stale-nejd/
r~54ea8458bc6d11eaa6f6ac1f6b220ee8/

21 Viz Box 4.

22 Za přelidněné bydlení jsme považovali bydlení, kde připadá méně než 8 m2 na osobu. Čtyřčlenné rodiny se tedy 
týká, pokud žije v garsonce o ploše do 32 m2.
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C. Cesty z krize ven
1. Více dobrých projektů podpory v bydlení. Více peněz na investice do sociálního 

bydlení a úprava pravidla veřejné podpory pro sociální bydlení tak, aby umož-
ňovala rozšiřování obecních bytových fondů o byty – jak pro domácnosti v byto-
vé nouzi, tak pro další potřebné skupiny populace, jako jsou senioři. Více peněz 
na osvědčené měkké projekty podpory v bydlení, které často dokáží vyřešit situ-
aci lidí v bytové nouzi rychleji a úsporněji než nová výstavba. 

2. Podpora s úhradou kauce formou dávky mimořádné okamžité pomoci (MOP). 
Nedostatek peněz na kauci je překvapivě často hlavní překážkou vymanění se 
z bytové nouze, zároveň jde o nesrovnatelně levnější a rychlejší (a přitom účin-
nou) cestu k zabydlení než výstavba.

3. Podpora oprávněných domácností ve využívání příspěvku na bydlení jako ná-
stroje bytové politiky, jehož potenciál zmírňovat nedostupnost bydlení, nad-
měrné náklady na bydlení a předcházet ztrátě bydlení zdaleka není vyčerpán. 
Pro vyšší čerpání je třeba zvyšovat informovanost o příspěvku a destigmatizo-
vat pobírání dávek na bydlení.

4. Přijetí odpovídající legislativy, která umožní lidem a domácnostem zasaže-
ným krizí bydlení svou situaci řešit. Vyřešit vše výstavbou (rekonstrukcí) je pří-
liš drahé a prakticky těžko realizovatelné. Bytovou nouzí velmi zatížené obce 
to bez podpory státu nezvládnou. Lidem vylučovaným z trhu s bydlením dávky 
nepomůžou. Bez celonárodního systému se některé obce bojí realizovat akti-
vity v oblasti podpory v bydlení (mj. kvůli strachu z přílivu potřebných domác-
ností). Zákon je nezbytný pro stabilní, předvídatelné a udržitelné financování, 
které nebude založené jen na dotacích a čerpání primárně prostředků z fondů 
EU. V neposlední řadě je zákon nezbytný pro zajištění rovných šancí lidí napříč 
ČR na důstojné bydlení.

Stručné shrnutí

A. Rozsah hlavních problémů v oblasti bydlení, 
dopadajících na obyvatele ČR

1. V bytové nouzi se nachází 35 až 62 tisíc domácností, v nichž vyrůstá 20 až 
51 tisíc dětí do 18 let.

2. Dalších 130 až 190 tisíc domácností s přibližně 100 tisíci dětmi je ohroženo ztrá-
tou bydlení.

3. Dalších přibližně 300 až 350 tisíc domácností, z nichž třetinu tvoří seniorské 
domácnosti, trpí nadměrnými náklady na bydlení (vynakládá na bydlení více 
než 40 % svých příjmů).

4. Celkem čelí jednomu ze tří výše uvedených problémů v oblasti bydlení přibliž-
ně půl milionu českých domácností, v nichž žije necelý milion lidí.

Další početnou skupinou jsou lidé, kteří sice nejsou v bytové nouzi, ale různým způsobem 
se jich dotýká nedostupnost bydlení. Může jít o páry, které si nemohou dovolit adekvátní 
bydlení a odkládají založení rodiny, nebo mladé lidi, kteří jsou kvůli nedostupnosti bydlení 
nuceni zůstávat u rodičů či ve spolubydlení. Do této kategorie však patří i lidé s postižením 
nebo senioři, pro které není ve všech městech dost bezbariérových bytů. Řady lidí se tak-
též dotýká diskriminace na trhu s bydlením.

B. Bydlení jako problém pro seniorky a seniory
1. Počet seniorů a seniorek v bytové nouzi roste. V bytové nouzi, nejčastěji v uby-

tovnách, již přebývá minimálně 5,5 tisíc seniorů ve věku 65 a více let. A senior-
ské domácnosti představují až pětinu všech domácností dlouhodobě pobývají-
cích v ubytovnách. 

2. Významná část seniorů se dostává do bytové nouze až ve stáří. V případě azylo-
vých domů to platí pro třetinu z jejich klientů starších 60 let.

3. Dalších 110 až 150 tisíc seniorských domácností, z nichž tři čtvrtiny jsou do-
mácnosti osamělých seniorek, je zatíženo nadměrnými náklady na bydlení. 

4. Příspěvek na bydlení, který by mohl seniorům s nadměrnými náklady na bydle-
ní pomoci, pobírá jen 20–25 % z přibližně 220–260 tisíc seniorských domácnos-
tí, které mají nárok na příspěvek vyšší než tisíc korun měsíčně. 

podle nové zprávy čelí 
problémům s bydlením Každý 
desátý čech. zvláště ohroženi 
jsou senioři

iniciativa za bydlení vydala zprávu o vyloučení z bydlení za rok 2021, 
z níž mimo jiné vyplývá, že problémům s bydlením čelí každý desátý 
čech. mezi nejohroženější přitom patří seniorky a senioři, kteří se 
v posledních letech ocitají v bytové nouzi stále častěji.

cílem zprávy je především poskytnout informaci o rozsahu nej-
významnějších problémů v oblasti bydlení. bezdomovectví, jakožto 
nejkrajnější projev krize bydlení, se přímo týká minimálně 11 tisíc 
obyvatel republiky. v česku však stále přibývají další negativní jevy 
spojené s vyloučením z bydlení. zpráva hovoří např. o tom, že v by-
tové nouzi se nachází 36 až 61 tisíc domácností, ve kterých žije 
20 až 51 tisíc dětí do 18 let. dalších 130 až 190 tisíc domácností, 
ve kterých vyrůstá 80 až 120 tisíc dětí, je ohroženo ztrátou bydlení. 
neméně závažný problém představuje 300 až 350 tisíc domácnos-
tí, z nichž třetinu tvoří seniorské domácnosti, které jsou zatížené 
nadměrnými náklady na bydlení, tzn. vynakládají na bydlení více než 
40 % svých příjmů. 

Bydlení jako problém 
Zpráva o vyloučení z bydlení 2021 zpráva 

o vyloučení 
z bydlení  je 
Ke stažení 
na stránKách 
mpsv 

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Ostatni/Bydleni-jako-problem-2021.pdf
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http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Ostatni/Bydleni-jako-problem-2021.pdf
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inisz internetový 
newsletter inovací 
v sociálním 
začleňování

inspirace
zajímavé projeKty 
na téma dluhového 
poradenství a využití 
milostivého léta

jak již bylo zmíněno v rubrice z pro-
jektu, na zářijové projektové konfe-
renci představila andrea szotkowská 
z moravskoslezského kraje inspirativní 
projekt krajské podpory dluhového 
poradenství. realizovaný projekt není 
v moravskoslezském kraji osamocenou 
iniciativou, ale vychází z předešlých 
aktivit, jejichž cílem bylo definovat ná-
plň činností jednotlivých druhů sociál- 
ních služeb a zaměřit se na profesní 
úroveň pracovníků sociálních slu-
žeb. na základě těchto zjištění se kraj 
rozhodl pro optimalizaci odborného 
sociálního a dluhového poradenství 
ve smyslu zajištění lepšího pokry-
tí a kvality poskytovaných služeb na 
svém území. do projektu se snažil kraj 

zapojit co nejvíce dluhových poraden, 
nejlépe ze všech obcí s rozšířenou 
působností. poradny mají možnost 
využívat metodickou pomoc a speciali-
zované vzdělávání v této oblasti. vzdě-
lávací akce projektu se zaměřují nejen 
na úředníky obecních úřadů a samo-
správných celků, ale také na širokou 
veřejnost. v rámci projektu jsou rovněž 
finančně podpořeny služby osob akre-
ditovaných dle insolvenčního zákona, 
jelikož ty nemohou být financovány 
z kapitoly 313 mpsv určené pro regis-
trované sociální služby. v rámci pro-
jektu vznikla doporučující metodika 
pro odborné sociální poradenství, jsou 
v ní rozpracovány modelové situace 
a jejich řešení a mnohé další  

https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/prezentace-projektu-optimalizace-odborneho-socialniho-poradenstvi-a-poskytovani-dluhoveho-poradenstvi-v-moravskoslezskem-kraji-andrea-szotkowska/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/prezentace-projektu-optimalizace-odborneho-socialniho-poradenstvi-a-poskytovani-dluhoveho-poradenstvi-v-moravskoslezskem-kraji-andrea-szotkowska/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/prezentace-projektu-optimalizace-odborneho-socialniho-poradenstvi-a-poskytovani-dluhoveho-poradenstvi-v-moravskoslezskem-kraji-andrea-szotkowska/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/prezentace-projektu-optimalizace-odborneho-socialniho-poradenstvi-a-poskytovani-dluhoveho-poradenstvi-v-moravskoslezskem-kraji-andrea-szotkowska/
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záležitosti.  msK při podpoře odbor-
ného dluhového poradenství nenabídl 
„jen“ finanční pomoc akreditovaným 
osobám, ale dívá se na tuto problema-
tiku komplexněji, nabízí metodickou 
podporu, vzdělávání a doporučení, 
jak dluhové poradenství začlenit do 
svých služeb tak, aby bylo dostupné 
a funkční. 

také plzeňský kraj se chopil inici-
ativy v oblasti dluhové problematiky, 
a to specificky s ohledem na dětské 
dlužníky. obcím rozeslal výzvu a in-
strukce, jak postupovat v případech 
odpouštění dětských dluhů vůči ob-
cím a při zastavování s nimi spojených 
exekucí. zástupci kraje v této věci spo-
lupracují s organizací tady a teď, která 
realizuje inspirativní projekt zaměřený 
na dětské dluhy.

za dobrou praxi lze označit i infor- 
mační kampaně týkající se tzv. milos-
tivého léta. v říjnovém čísle měsíční-
ku olomouckého kraje vyšel článek 
o možnostech využití tohoto způsobu 
zbavení se dluhů s kontakty na odbor-
né dluhové poradny i motivačními pří-
běhy lidí, kteří se snaží z dluhové pasti 
vymanit. město plzeň nejen informuje 
o možnosti využít tohoto institutu, ale 
také rozesílá dopisy všem, kdo mají 
dluh vůči městu na nájemném a infor-
muje je o postupu vedoucím k vyřešení 
dlužných částek. 

co je milostivé 
léto?
předpis, který o prázdninách 
schválila poslanecká sněmovna, 
umožňuje lidem definitivně se 
zbavit dluhů, které mají u ve-
řejnoprávních institucí (např. 
zdravotní a sociální pojištění, 
komunální odpad, dluhy u obcí, 
dopravní podniky a podobně). 
občané mohou od 28. října 
2021 do 28. ledna 2022 smazat 
svůj dluh tak, že uhradí jistinu 
(tedy dlužnou částku, na základě 
které vznikla pohledávka) a pev-
nou částku 908 Kč. milostivé 
léto se nevztahuje na dluhy vůči 
soukromým věřitelům.
K aktuálním změnám v oblasti 
exekucí vydal člověk v tísni pře-
hledný letáček. novinky sledujte 
také na webu institutu prevence 
a řešení předlužení. 

více inFormací
podstatné informace týkající se 
změn v situaci dětských dlužníků 
po novelizaci občanského 
zákoníku jsou shrnuty v brožuře 
člověka v tísni. akademie 
věd k tématu uspořádala 
mezioborovou konferenci, 
ze které je dostupný záznam.

https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/exekuce-dite-dluznik-zastaveni-svoz-komunalni-odpad-vymahani.A210920_627864_plzen-zpravy_vb
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/exekuce-dite-dluznik-zastaveni-svoz-komunalni-odpad-vymahani.A210920_627864_plzen-zpravy_vb
http://www.zadetibezdluhu.cz/
http://www.zadetibezdluhu.cz/
https://www.olkraj.cz/mesicnik-olomoucky-kraj-cl-31.html
https://www.olkraj.cz/mesicnik-olomoucky-kraj-cl-31.html
https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-chce-pomoci-dluznikum-vyuzit-milostive-leto-kampan-spustily-i-neziskove-organizace.aspx
https://www.jakprezitdluhy.cz/sites/default/files/upload/zmeny_exekuci.jpg
https://www.jakprezitdluhy.cz/sites/default/files/upload/zmeny_exekuci.jpg
https://www.jakprezitdluhy.cz/sites/default/files/upload/zmeny_exekuci.jpg
https://www.institut-predluzeni.cz/
https://www.institut-predluzeni.cz/
https://www.jakprezitdluhy.cz/sites/default/files/upload/detske_dluhy_final_maly.pdf
https://www.jakprezitdluhy.cz/sites/default/files/upload/detske_dluhy_final_maly.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/pozvanka_-_emancipace_ditete_-_rijen_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e0NeoN6okvE
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Zdraví

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příručka dobré praxe 
Inspirace pro sociální začleňování:

ZZaměstnávání

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příručka dobré praxe 
Inspirace pro sociální začleňování:

Z
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příručka dobré praxe 
Inspirace pro sociální začleňování:

Podpora rodiny  
a sociální služby

P
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příručka dobré praxe 
Inspirace pro sociální začleňování:

Řešení dluhů
D

Příručka dobré praxe 
Inspirace pro sociální začleňování:

B
Bydlení

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

z agentury

internetový 
newsletter inovací 
v sociálním 
začleňování

vyšly příručKy dobré praXe 
obcí i nevládeK v sociálním 
začleňování

v září vydali kolegové z projektu „systémové zajištění sociálního 
začleňování“, reg. č. projektu cz.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, 
financovaném evropským sociálním fondem prostřednictvím operač- 
ního programu zaměstnanost, publikaci příručky dobré praxe, ve které 
přináší inspirativní příklady na téma bydlení, bezpečí, dluhy, rodina, 
zaměstnanost a zdraví. je to soubor příkladů z praxe obcí, nestátních 
organizací, poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů, které se 
snaží předcházet sociálnímu vyloučení nebo jej a jeho dopady omezovat. 
příklady dobré praxe proto mohou být inspirativní nejen pro obce, které 
na svém území mají sociálně vyloučené lokality, ale také pro obce, které 
se snaží vzniku takových lokalit bránit preventivními opatřeními.   

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příručka dobré praxe 
Inspirace pro sociální začleňování:

Bezpečí
B

příručKy dobré praXe 
jsou Ke stažení na 
stránKách agentury

https://www.socialni-zaclenovani.cz/prirucky-dobre-praxe/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/prirucky-dobre-praxe/
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členové platFormy pro 
Komunitní práci si na 
svém 19. setKání vyměnili 
zKušenosti z praXe

ve dnech 19. a 20. srpna 2021 se uskutečnilo 19. setkání platformy 
pro komunitní práci. tentokrát se zaměřilo na sběr a diskuzi aktuálních 
témat v komunitní práci, sdílení zkušeností s její realizací a vzdělávání 
založené na praktických dovednostech. záměrem setkání v prostorách 
akademie veřejného investování mmr v praze bylo prodiskutovat 
budoucnost komunitní práce v českém kontextu a sdílet dosavadní 
zkušenosti v metodě komunitní práce. podrobnější informace o akci jsou 
k dispozici zde.  

tématem tří regionálních 
KonFerencí bylo inKluzivní 
vzdělávání z pohledu 
zřizovatelů, odborníKů i dětí

dne 23. září 2021 proběhla online konference pro kraj vysočina 
nazvaná rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání. více informací 
a videozáznam najdete zde. 

online konference pro liberecký kraj s názvem tenká hranice mezi 
vzděláváním a sociální oblastí se uskutečnila 21. října 2021. videozáz-
nam z konference je možné zhlédnout zde.

vzdělávání bylo také tématem konference podpůrná síť aktérů ve 
vzdělávání, která proběhla online 27. října 2021 v plzeňském kraji. její 
výstupy jsou k dispozici zde.

všechny konference se konaly v rámci projektu „inkluzivní a kvalitní 
vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projek-
tu cz.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586, financovaného evropským 
sociálním fondem prostřednictvím operačního programu výzkum, vývoj 
a vzdělávání.  

https://www.socialni-zaclenovani.cz/kam-kraci-komunitni-prace-v-cr/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-vysocina/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-liberecky-kraj/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-plzensky-kraj/


spolupráce s liberecKým Krajem
ivana hrubá
+420 720 950 066
ivana.hruba@mmr.cz

spolupráce s olomoucKým Krajem
veroniKa žáKová
+420 775 096 716
veroniKa.zaKova@mmr.cz

spolupráce s KrálovéhradecKým 
Krajem a chomutovem
pavel vermach
pavel.vermach@mmr.cz

newsletter a aKce projeKtu
elišKa buociKová
+420 704 646 249
elisKa.buociKova@mmr.cz
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chcete dostávat 
náš newsletter 
pravidelně?
přihlaste se K odběru!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3DpfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
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