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Prostupné bydlení

Úvod
Prostupné bydlení – různé podoby, společný cíl
V tomto manuálu dobrých praxí, jenž je doplňkem k metodice prostupného
bydlení, přikládáme popis desíti tuzemských programů, které představují různé
podoby prostupného bydlení. Spojuje je cíl pomoci lidem v (nejen) bytové nouzi
získat opět standardní samostatné bydlení a integrovat se zpět do společnosti. Všechny programy se zaměřují na pomoc domácnostem, jež ztratily domov či
jsou vyloučeny z bydlení, nejsou však z různých důvodů schopny svoji situaci vyřešit
vlastními silami. Domácnosti, se kterými programy pracují, trpí vedle absence
domova zpravidla ještě nejrůznějšími dalšími problémy (jako jsou např. zadluženost,
nezaměstnanost, rozpad partnerského vztahu nebo domácí násilí).
Organizace, jejichž praxi v příručce popisujeme, vycházejí vesměs z předpokladu, že domácnosti je třeba na samostatné bydlení připravit, že je potřeba
nejprve stabilizovat jejich situaci, vyřešit problémy, jež ne vždy přímo souvisí se
samotným bydlením, popřípadě posílit jejich kompetence, jež jsou potřebné pro
užívání bytu a sousedské soužití. Popisované praxe shodně ukazují, že proces trvá
přinejmenším měsíce a musí být opřen nejen o poskytnutí střechy nad hlavou, ale
o komplexní řešení celé tíživé situace domácnosti prostřednictvím kvalitních sociálních (a dalších) služeb. Uvedené programy se v některých parametrech liší a dobře tak ukazují, že neexistuje jedno řešení, které by automaticky
odpovídalo situaci v různých lokalitách a potřebám různých skupin obyvatel.
Aniž bychom chtěli zmenšovat význam kteréhokoliv z prezentovaných příkladů, je
třeba uvést, že „dobré praxe“ v názvu jsou relativním pojmem. Přestože se o prostupném bydlení v České republice hovoří dlouhou dobu, nepřistoupilo k jeho provozování doposud mnoho organizací. Z toho důvodu nám nezbylo než do příručky
zařadit jednak dobře ověřené, několik let fungující rozsáhlé programy (např.
program prevence bezdomovectví ostravské Armády spásy či bydlení s doprovodným sociálním programem občanského sdružení Centrom), jednak programy,
které sice vznikly teprve nedávno (např. prostupné bydlení v pojetí pražské o.p.s
Women for Women), anebo fungují v omezeném rozsahu (např. modelový byt provozovaný brněnským sdružením IQ Roma servis), využívají však inovativní prvky,
jež v oblasti sociálního začleňování v ČR dosud absentovaly.
Jednotlivé příklady praxe obsahují popisy cílů a cílových skupin, které jsou
do programů zahrnovány. Zastoupené programy se liší v tom, jaký bytový fond
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využívají. V příručce jsou zastoupeny příklady, které se opírají výhradně o soukromý
bytový fond, převažuje však praxe využívající obecního bytového fondu, případně
kombinace obecního a privátního bydlení. I když lze pro různost obtížně srovnávat,
je možné uvažovat o různé míře odpovědnosti (resp. podstupovaného rizika)
jednotlivých organizací. Některé hrají roli částečného prostředníka – pomá�
hají zprostředkovat komunikaci mezi klientem a poskytovatelem bydlení, smluvně
do vztahu nicméně nevstupují. Častěji je mezi představenými příklady zastoupen
model úplného prostřednictví. V takovém modelu si nezisková organizace
pronajímá byty od vlastníka, který organizaci umožňuje mít klienta v podnájmu.
Podstatným rozdílem je zde riziko: v případě problémů (nejčastěji neplacení nájmu),
je riziko na straně organizace, která je povinna poskytovateli bytu zaplatit. Pro
poskytovatele představuje tento model garanci, která je částí jeho motivace k účasti
na programu.
Popis praxí probíhal ve spolupráci s jednotlivými organizacemi a vlastně tak přesahuje pouhý popis, neboť text je obohacen i o reflexe dosavadní zkušenosti
a nastínění plánů do budoucna. Organizace často uvádějí konkrétní problémy,
které zavádění a provádění programů prostupného bydlení obnáší. Tím jsou popisy
(v kombinaci s výše zmíněnou Metodikou prostupného bydlení) cennou pomůcku
pro každou organizaci, jež uvažuje o tom, že bude tento způsob pomoci poskytovat. Že je dobré o to usilovat, ukazujeme u každé organizace na konkrétním příběhu klienta, kterému prostupné bydlení pomohlo ke standardnímu bydlení a k vyřešení dalších problémů. Užitečné budou jistě také kontakty
na jednotlivé organizace, které je možné využít v případě zájmu dozvědět se
o konkrétních praxích více. Příručka je doplněna o několik příloh, dokumentů, jež
organizace vytvořily v souvislosti s realizací svých programů prostupného bydlení.
Popis praxí českých a moravských organizací jsme doplnili popisy dvou zahraničních modelů.1 První z nich, vídeňský projekt Haus Felberstrasse, je – stejně
jako je tomu více méně u všech popisovaných tuzemských příkladů – založen
na bázi housing ready. Druhý z nich, vlámské sociální nájemní agentury, vychází
oproti tomu z principu housing first, resp. jedná se o přístup založený na bydlení
(housing-led approach). Zatímco vídeňský projekt předpokládá, že lidé bez domova
se musí připravit na samostatné bydlení v přechodném (zde konkrétně osmiměsíčním) podporovaném bydlení (nikoliv však ubytování), vlámský model klade důraz
na co nejrychlejší zajištění samostatného dlouhodobého bydlení (s nájemní smlou-

1 Popis zahraničních praxí neodpovídá struktuře, v jaké představujeme tuzemské projekty. Je tomu tak, protože jsme – na rozdíl od českých příkladů – čerpali informace pouze z psaných dokumentů, které to zcela neumožňovaly.
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vou na devět let), aniž by byla po uživatelích vyžadována předchozí příprava či splnění nějakých podmínek. Oba dva případy využívají pro sociální účely soukromého
nájemního bydlení. Vlámský model přitom (obdobně jako některé z tuzemských
příkladů) využívá tzv. úplného prostřednictví, kdy je domácnost v podnájmu sociální nájemní agentury, která spravuje byt soukromého vlastníka. Oba zahraniční
příklady tak využívají prvky, s nimiž se setkáváme v praxi v ČR, využívají je ale
v kombinacích, jež zde zatím nejsou zavedené. Jejich popisy mohou přispět k vyvíjení inovací a zavádění nových přístupů do praxe.2

2 Pro obeznámení s dalšími zahraničními praxemi (nejen) v oblasti prostupného bydlení doporučujeme publikaci kolektivu Martina Luxe
Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR (Praha,
Sociologický ústav AV ČR, str. 20 – 32, dostupné na http://www.disparity.cz/data/usr_048_default/nastroje_vylouceni.pdf).
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Úloha krajů při sociálním začleňování

Dobrá praxe I.
Program podporovaného a garantovaného
bydlení spolku Ester
Cíle a principy programu
Spolek Ester působí od roku 2000 v několika obcích na Javornicku a Vidnavsko–
Žulovsku. Od počátku byly jeho cílovou skupinou vedle lidí s duševním onemocněním
sociálně vyloučené, především romské rodiny. Brzy se ukázalo, že jedním z nejpalčivějších problémů, se kterým se tyto rodiny potýkají, je právě bydlení.3 Pro spolek
Ester je zajišťování stabilního bydlení v bytě odpovídající velikosti, se standardním vybavením a v bezpečné lokalitě především základní podmínkou
rozvoje dětí. Nedílnou součástí naplňování tohoto cíle jsou programy zvyšování kompetencí rodin pro udržení bydlení, bezproblémové užívání bytu
a přijetí adekvátního bydlení jako hodnoty, která vyžaduje kontinuální pozornost
a aktivitu (tedy nikoli vnímání bydlení jako samozřejmosti).
Spolek Ester identifikoval řadu bariér, jež sociálně vyloučeným rodinám žijícím
v regionu stěžují či znemožňují získat byt. Některé z nich jsou obecné povahy,
některé jsou specifické pro malé venkovské obce v příhraničí.4 Spolek na jedné
straně poskytuje podporu při překonávání těchto bariér samotným rodinám. Pracovníci organizace posilují schopnosti hospodařit, řídit dluhy a zvyšují
další kompetence klientů. Na druhé straně nabízí asistenci majitelům bytů (a to
soukromých i obecních) a snaží se rozptylovat jejich obavy tím, že snižuje rizika, jež
podstupují při pronájmu svých bytů rodinám z cílové skupiny. Hlavním principem je
zde prevence vzniku dluhů, nadměrného opotřebení bytů a prevence konfliktů. Součástí činnosti organizace je i mediace sporů.
Třetím typem podpory, již spolek Ester poskytuje (vedle podpory poskytované
rodinám a vlastníkům bytů), je komunitní práce, jež se zaměřuje na sousedství,
v němž se byty zařazené do programu nacházejí. Spolek organizuje domovní
3 Již v roce 2002 vznikl první chráněný byt pro matku a 7 dětí. Ještě předtím (v roce 2000) vybudovali a vedli A. Staněk a E. Svobodová
dům na půl cesty pro mladé lidi s diagnózou schizofrenie v Travné (zařízení vybudované s pomocí holandské nadace a patřící v té době
Diakonii ČCE, nyní Ester). Později v komunitě v Zálesí žili podmínečně propuštění mladiství z Výchovného ústavu ve Vidnavě.
4 Bariéry lze pro zjednodušení rozdělit na vnitřní (předluženost, nulové finanční rezervy, vazba rodiny či jednotlivce na solidární síť/obava
z izolace, více dětí, nedostatek kompetencí pro užívání bytu) a vnější (obavy majitelů vycházející z předešlých zkušeností, absence bytové
politiky obcí, nevhodná lokalizace dostupného bydlení v místech, kde není dosažitelné zaměstnání, praktiky majitelů bytů – krátkodobé
smlouvy, vybírání kaucí, způsob administrace příspěvku na bydlení).
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schůze a usiluje o to, aby se lidé naučili žít spolu v sousedství, řešit společně problémy a v neposlední řadě formulovat a navenek hájit svá práva. Cílem je rozšíření
pocitu odpovědnosti mimo vlastní byt. Podpora v oblasti bydlení tvoří část kom�
plexního přístupu, jenž je podstatou možného úspěšného sebeurčení úspěšných
uživatelů služeb. Organizace klade důraz na návaznost a provázanost sociálních
služeb, vzdělávání, zaměstnání a bydlení.5
Od roku 2009 spolupracuje spolek na základě dohody s několika majiteli bytového
fondu ve čtyřech obcích v regionu Jesenicko (jedná se většinou o soukromé maji�tele6). Od téhož roku spolek podporuje bydlení v rámci registrovaných sociálních
služeb. Bydlení je spolu s programem zaměstnávání a pracovní rehabili5 Jen v roce 2013 spolek vytvořil 68 pracovních míst.
6 Spolupráci se soukromými majiteli usnadňuje fakt, že v obcích je poměrně dost bytů, o které není příliš velký zájem.
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tací součástí (fakultativní službou) tří sociálních služeb, jež spolek poskytuje: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace
a azylový dům. Udržitelnost bydlení a garance bydlení je propojena se sociální
rehabilitací uživatelů služeb. Zejména oddlužování a nezadlužování je významným
faktorem vzájemných vztahů. Obdobně závazek sebe-aktivizace, zvyšování kvalifikace a zaměstnanost cílové skupiny je nedílným doprovodným, ve smlouvě obsaženým oboustranným závazkem.
Prostupné bydlení je realizováno v podobě tří návazných stupňů/forem bydlení. První z nich je azylové bydlení pro celé rodiny. Druhým stupněm je podnájemní bydlení. Třetím stupněm pak je garantované nájemní bydlení. Prostupné
bydlení v pojetí spolek Ester na rozdíl od většiny jiných modelů nepředpokládá
opakované stěhování domácností, jež jsou do něj zapojeny. Domácnosti zůstávají po celou dobu zapojení do programu ve stejném bytě, mění se pouze
režimy, v jakých bydlení užívají (postupně se tak mění smluvní vztah mezi
domácností a poskytovatelem bydlení a také forma a intenzita spolupráce s posky�
tovatelem sociální služby). Tímto se pojetí spolku liší od většiny příkladů prostupného bydlení v České republice, které jedno či více stěhování mezi jednotlivými
stupni předpokládají.7
Doplňkovou aktivitou je provoz ubytovacího zařízení na Travné, které není v systému azylového bydlení, kde spolek poskytuje ubytování mladým lidem, kteří
odcházejí z méně podnětného rodinného prostředí, opouštějí ústavní
zařízení nebo trpí jiným sociálním handicapem. Zařízení není jen prostou ubytovnou, ale pobyt zahrnuje program, který má mladé lidi připravit na autonomní,
pokud možno úspěšný život. Program zahrnuje aktivity zaměřené na podporu
kompetencí důležitých pro samostatné bydlení, poradenství při hledání zaměstnání
a další poradenství dle individuálních potřeb, podporu dokončení formálního vzdělání, nabídku rekvalifikačních kurzů a podporu pracovních návyků a dovedností.

Kapacita a organizace programu
Jak již jsme zmínili výše, všechny tři stupně, jež tvoří program, jsou realizovány
v těchto standardních bytech. Do programu jich koncem roku 2012 bylo zařazeno 41.

7 Možnost přestěhovat se do kvalitnějšího bydlení má podle organizací, jež jí využívají, na klienty působit motivačně. V případě lokalit, kde
spolek Ester působí, je ovšem nabídka bytového fondu velmi omezená, jedná se navíc o malé obce, ve kterých není bytový fond příliš kvalitativně diferencovaný, takže nelze klienty příliš motivovat vyhlídkou kvalitnějšího bydlení. Opakované stěhování je navíc finančně náročné
a může navíc vést k narušování sociálních vazeb vytvořených v místě bydliště, jež jsou přitom zásadním předpokladem sociální integrace.
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První stupeň bydlení je realizován v režimu registrované sociální služby
azylový dům. Spolek tuto službu neposkytuje v jedné, pro ten účel určené budově,
ale v rozptýlených bytech. Cílem práce s klientem v tomto stupni je udržení bytu.
Stupeň je charakterizován nejvyšší mírou podpory a současně nejvyšší
mírou omezení. Klíčový pracovník je s domácností v kontaktu vícekrát (třikrát až
čtyřikrát) za týden. Podporou je zde míněna možnost získat vybavení bytu, opravy
a údržba bytů s asistencí, asistence při zvyšování kompetencí k užívání bytů.
Ve službě jsou zahrnuty i aktivity běžné pro tento typ služeb. Rodina musí na druhou stranu řešit své dluhy (s důrazem na dluhy u poskytovatelů energií, což je
důležitým předpokladem pro další samostatné bydlení), dospělí členové rodiny se
musí účastnit programů na podporu zaměstnanosti. Mezi další podmínky patří šet�
ření na kauci, povinnost podílet se na údržbě bytu a domu a společná kontrola
spotřeb vody, elektřiny, případně plynu (průběžné sledování, zda spotřeba není
vyšší než placené zálohy). Restrikce je přítomna v podobě povinnosti hradit
náklady na bydlení přímo na účet poskytovatele, v závazku k nezadlužování,
významném omezení návštěv (je třeba svolení, vybírá se poplatek), povinnosti
vpustit vždy pracovníka poskytovatele do bytu a nemožnosti samostatných úprav
v bytech.
Druhý stupeň je realizován ve formě podnájemního bydlení. Spolek Ester má
od soukromníků pronajaté byty, které dále podnajímá svým klientům. Podnájemní
smlouva je součástí (přílohou) smlouvy o poskytování sociální služby. Stupeň je
založen na kombinaci menší míry omezení a intenzivní podpory (jednou či dvakrát
týdně) ze strany sociálních pracovníků. Cílem je zde další upevnění dovedností
a stabilizace podmínek pro samostatné bydlení. Podpora je poskytována ve formě
asistence, nácviku, oddlužování, zaměření na další kompetence uživatelů (chybí již
možnosti bezplatné údržby bytů a zajištění vybavení). Pracovník společně s uživateli kontrolují spotřebu energií, vede je dále k šetření na kauci8, ostatní body předešlého stupně jsou naplňovány motivační formou (dostávají se do kapitoly podpory).
Restrikce je uplatněna ve formě omezení vícedenních návštěv (jež jsou zpoplat�něny, není už ale třeba, aby klienti předem žádali spolek o svolení; návštěvu nicméně musí nahlásit) a omezení úprav v bytech. V tomto stupni organizace funguje
jakožto úplný prostředník (mezi vlastníkem a domácností).
Třetí stupeň je realizován jako nájemní bydlení (byt přechází z nájmu organizace do přímého nájmu domácnosti). Vyznačuje se tedy nejmenší mírou ome-

8 V regionu je paradoxně poměrně vysoká cena bydlení a vysoké jsou i kauce, jež v některých případech dosahuje 15 až 20 tisíc Kč. Je
proto třeba, aby si uživatelé spořili po celou dobu pobytu v prvním i druhém stupni.
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zení klientů (běžná pro všechny
nájemníky), pokračuje zde však
možnost podpory s cílem prevence ztráty bydlení. Spolek současně pracuje s majitelem bytů,
aby se naučil řešit problémy včas
a neuchyloval se později k radikálním řešením. V této fázi je spolek
částečným prostředníkem.

Zhodnocení a výhled
K selhávání klientů dochází v současnosti jen výjimečně. Dochází
k němu vesměs u uživatelů, kteří
do programu vstoupili předtím, než
byl program propracován (a nebyla
tedy ještě jasně definována pravidla
užívání bydlení).
Organizace během své činnosti identifikovala několik problémů spojených s poskytováním podpory v oblasti bydlení. Mezi ně patří nerovné postavení ve vztahu pro�najímatel – nájemník – poskytovatel služby, jež se projevuje v tendenci přenášet
veškerou odpovědnost majitele na poskytovatele služby. Pronajímatelé pak
nejsou příliš ochotni převést nájemní smlouvu z organizace na klienta,
protože model využívající plného prostřednictví je pro ně jistější. Za omezení programu spolku považuje také nezájem obcí o téma bydlení sociálně vyloučených rodin. Za rizika poskytování sociální služby lze považovat nevyváženost
prvků pomoci a kontroly či nebezpečí manipulace s klienty (prosazování jiných
agend, jež klienti akceptují, aby si udrželi bydlení). Podle zástupců spolku je spolupráce limitována také přetrvávajícími předsudky a odporem ve veřejném mínění,
nedostatečnou nabídkou bytů, typů bytů a režimů bydlení.
Výhledově by dle organizace bylo dobré usilovat o vytvoření širšího prostupného
bydlení na Jesenicku. Předpokladem toho je technické a investiční zajištění a pro�vázanost poskytovatelů všech typů bydlení uvedeného systému na poskytovatele
sociálních služeb. Možnosti vidí také v realizaci PPP projektů9 výstavby adekvátních
bytových jednotek pro různé stupně prostupného bydlení. Organizačně by toto
9 Metoda partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership).
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mohlo být zaštítěno regionálním informačně-poradenským tělesem pro provozování integrovaného systému bydlení.

Konkrétní příběh z praxe
Paní Květa nám byla představena někdy v roce 2000. Měla dvě malé dcerky, bydlela v malém
domku se svými rodiči. Rodina pocházela z jižního Slovenska a na severní Moravě žila
od poloviny padesátých let. Po rozpadu zemědělského družstva, kde rodina pracovala,
zůstali dospělí bez práce. Mladá maminka prožila řadu životních příběhů, které ji po několika
letech bydlení mimo region přivedly zpět na Javornicko. V té době nás vyhledala a žádala
o pomoc. Nezvladatelným problémem se stala předluženost a nezvládání svých závazků.
Stala se příjemcem sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a přijala
nabídku k bydlení v sociálním programu podporovaného a garantovaného bydlení (PGB)
spolku Ester. Prošla řadou doprovodných programů, dokončila rekvalifikační kurz a po počátečních pracovních zkušenostech ve vytvořených pracovních místech získala dlouhodobější
pracovní poměr ve spolku. Stala se asistentkou lektorky ve výcvikovém programu Rukodělná
řemesla a spoluodpovídá již několik let za letní provoz a údržbu koupaliště a kempu spolku
Ester.
Přes své občasné peripetie s obsahem své peněženky se dostala ze zadluženosti. Po přestěhování do Javorníku se jí narodila třetí dcera. Vrátila se zpět do práce a letos vedla výcvikový
kurz údržby zeleně. Letos také ohlásila úmysl odstěhovat se z bytu zařazeného do PGB. Tak se
i stalo. Záhadou byla otázka, kde naše paní Květa vzala dvacet tisíc korun na složení kauce.
Přes všechny nesporné úspěchy je pro osamělou maminku, která podporuje rodinu své nejstarší dcery, podporuje dceru na střední škole a vychovává nejmladší dceru, našetřit z minimální mzdy takřka nereálné. Nedávno jsem se dozvěděl dokončení příběhu. Květa získala
garanci z řady nájemníků, bílých rodin, v panelovém domě, do kterého se toužila přestěhovat.
Je jedinou romskou obyvatelkou v tomto bytovém domě, bylo to jen její osobní rozhodnutí
a získala garanci v hodnotě kauce od bílých lidí. Skoro si nedovedu představit hezčí konec této
její seberealizační etapy. V šedi našich ostatních zážitků příběh paní Květy září.

Kontakty
Ester z. s.
Adresa: Zálesí 111, 790 70 Javorník
Tel.: 584 440 141, 584 440 211, 584 440 519
E-mail: ester.zalesi@seznam.cz
Web: www.esterzalesi.eu
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Dobrá praxe II.
Praxe prostupného bydlení: Kolpingova rodina
Praha 8
Cíle a principy programu
Nezisková organizace Kolpingova rodina Praha 8 je registrována jako pobočný
spolek národního svazu Kolpingova díla ČR (hlavní spolek, jenž je kolektivním členem organizace Mezinárodní Kolpingovo dílo – katolického sociálního svazu.10
Hlavní činností organizace je provozování Kolpingova domu – zařízení poskytujícího tři registrované sociální služby: azylový dům, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a krizová pomoc.11 Cílovou skupinou jsou matky
i rodiny s dětmi, které se dostaly do obtížných situací, jež by mohly skončit
i odebráním dětí a jejich umístěním v kojeneckém ústavu nebo dětském domově.
V roce 2008 zahájila organizace program tréninkového bydlení, jehož cílem
bylo vytvoření přechodného stupně mezi pobytem v azylovém domě a zcela samostatnou existencí v běžném sociálním prostředí. Možnost využití tréninkového bytu
má zároveň motivovat klientky azylového domu k aktivnímu řešení své situace.

Kapacita a organizace programu
V azylovém domě je celkem sedm plně vybavených garsoniér s příslušenstvím
s celkovou kapacitou 22 lůžek. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi, které jsou
v obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a které potřebují pomoc a podporu při péči o dítě, o domácnost a při zvládání svých záležitostí. Za určitých okolností může být služba poskytnuta i otcům s dětmi nebo partnerům uživatelek.
Matky, popřípadě otcové, se dostávají do azylového domu především na doporučení sociálních pracovníků OSPOD. Základní doba pobytu je zde 12 měsíců
a pobyt může být prodloužen až na 18 měsíců. Uživatelé platí za den pobytu 90 Kč
za dospělou osobu a 50 Kč za dítě.
Organizace aktuálně provozuje čtyři tréninkové byty12, které má pronajaté
od městských částí Praha 8 a 9 a Magistrátu Hlavního města Prahy. Jde o menší
byty v činžovních domech s nájmem v běžné výši. Do tréninkového bytu může přejít
10 Katolický kněz Adolf Kolping inicioval od roku 1850 ve střední Evropě vznik spolků a sdružení poskytujících materiální pomoc a duchovní
oporu chudým tovaryšům putujícím za prací po celé Evropě.
11 Organizace se dále podílí na komunitním životě pražské čtvrti Bohnice a pořádá různé vzdělávací akce pro své členy i pro veřejnost.
12 Původně organizace provozovala pět bytů, jeden ale došel cíle, přešel do přímého nájmu klientce.
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uživatelka služby azylový dům po jejím ukončení, pokud v průběhu pobytu v azylovém domě prokázala spolehlivost v plnění svých závazků. Tréninkové byty nicméně
nejsou obsazovány jen klientkami azylového domu.
S klientkami tréninkových bytů je uzavírána podnájemní smlouva na dobu
určitou, jež se po vyhodnocení prodlužuje.13 Organizace upřednostňuje, aby energie byly placeny klienty samotnými, ovšem někde je překážkou existence dluhu
u dodavatele energií. V takovém případě musí být smlouva uzavřena s právnickou
osobou organizace, což zvyšuje sazby. Organizace vybírá kauci ve výši jednoho
měsíčního nájmu.
Souběžně s podnájemní smlouvou uzavírá organizace s klientkami smlouvu
o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jejíž nedílnou součástí jsou i dohodnuté cíle pobytu. Od nich se odvíjí individuální plán,
ve kterém je stanoveno, jak často bude probíhat kontakt s klientkou a kdo bude
do spolupráce s ní zapojen (např. lektorka pracovních dovedností, videotrenérka).
Konkrétní spolupráce pak probíhá terénní formou. Pokud klient na dohodnutých
cílech nespolupracuje, mohou být obě smlouvy vypovězeny. Klienti mají možnost
zapojit se do některých programů v azylovém domě (psychoterapie, volnočasové
aktivity, kurz vaření, kurz počítačových dovedností). Podílejí se také na charitativních darech (oblečení, potravinová banka).

Zhodnocení a výhled
Celkem bylo od roku 2008 ubytováno v tréninkovém bytě 17 rodin, šlo o 26 dospě�
lých a 31 dětí. V devíti případech původně byly ubytovány celé rodiny, v pěti případech došlo ale v průběhu pobytu nebo po jeho ukončení k jejich rozpadu a k odstě�hování partnerů. Pouze dvě partnerství jsou jednoznačně stabilní. Většina klientů
přišla z azylového domu a jejich přechod do tréninkového bytu byl naplánován.
V ostatních případech byly byty obsazeny jiným způsobem – dvakrát rodinou
doporučenou úřadem městské části, dvakrát rodinou doporučenou jiným azylo�vým domem, čtyřikrát klienty z krizového pobytu a jednou zájemcem o službu
azylový dům.
V sedmi případech došlo k naplnění záměru, pobyt v tréninkovém bytě přispěl
k tomu, že klienti získali stabilnější bydlení. Zde sehrála zásadní úlohu vůle obce
ke spolupráci. Ve dvou případech odešla rodina do jiného azylového domu, takže

13 Původně organizace plánovala standardní dobu pobytu v tréninkovém bytě na 18 měsíců. Časem se nicméně ukázalo, že získání
následného bydlení lze velmi těžko naplánovat – přichází dříve, nečekaně.
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tréninkový byt nesplnil svůj účel. V jednom případě došlo k odchodu do bydlení
u širší rodiny. V jednom případě odcházela rodina do podnájmu – následně došlo
k rozchodu partnerů (rozvod), matka se vrátila k rodičům. V jednom případě skončilo dítě v Klokánku a matka na léčbě závislosti. V tuto chvíli je v dalším azylovém
domě společně s dítětem, otec žije v podnájmu, partneři se stýkají.
Původní program tréninkového bydlení doznal v průběhu realizace několika změn. Hlavní změnou bylo přísnější nastavení kritérií pro účast v programu
tréninkového bydlení (bylo stanoveno zkušební období před nástupem do tréninkového bytu, nastavena kauce, spolupráce s partnery klientek musí být navázána
ještě před stěhováním do tréninkového bytu). Organizace nyní zvažuje i možnosti
spolupráce se soukromými pronajímateli a snaží se vyjednat s městskými částmi,
aby byt po zkušební době přešel do nájmu klientek. Důvodem je snaha o udržení
kontinuity programu, tedy aby klienti nemuseli čekat na uvolnění bytu a nemuseli se
znovu stěhovat.
Největším problémem je sama rizikovost cílové skupiny – v průběhu pobytu docházelo k řadě nepředvídatelných a někdy i krizových situací. Přesto lze konstatovat
několik pozitiv. Mezi hlavní patří, že nedocházelo k rozdělení rodiny z bytových
důvodů, a také to, že k poškození bytu došlo jen v jednom případě. Šest rodin
(z patnácti) bylo umístěno do dlouhodobějšího obecního bydlení. Všechny krizové
situace byly vyřešeny a tím se předešlo ztrátě bydlení a došlo ke zvýšení kompe�
tencí k bydlení u klientů.
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Za hlavní rizika lze označit neexistenci finanční rezervy a zadluženost.
V některých případech hrají roli i nestabilita partnerských vztahů a tendence
k jednání bez konzultace s organizací (uzavírání smluv o pojištění apod.) a dále jevy,
které lze u naší cílové skupiny považovat za chronické, jako např. hrozba návratu
k návykové látce. Problematická je v některých případech spolupráce na domluvených cílech (především s partnery klientek) a ve čtyřech případech odešla rodina
s dluhem. Z preventivních důvodů bylo tedy nastaveno placení kauce ve výši
jednoho měsíčního nájmu, která má být našetřena během pobytu v azylovém
domě.

Konkrétní příběh z praxe
Paní O. se svou početnou rodinou (manžel a pět dětí) se původně ucházela o službu azylový
dům. Protože bylo zřejmé, že je velmi zdatná a schopná starat se o své děti a domácnost
samostatně, nabídli jsme jí tréninkový byt, který byl v té době zrovna volný a zcela náhodou byl
na území městské části Praha 9, kde měla rodina trvalý pobyt.
Rodina paní O. kvůli neplacení nájmu přišla v minulosti o magistrátní byt. V pozadí jejích finančních problémů byly vleklé potíže – její manžel s částečným invalidním důchodem pracoval jen
nárazově, v příjmech rodiny docházelo k výpadkům jednak kvůli jeho opakované hospitalizaci,
jednak kvůli hraní na automatech, kdy byl schopen utratit peníze určené na nájem a domácnost. Paní O. sama brala pouze rodičovský příspěvek a přídavky na dítě.
Hlavním cílem pobytu v tréninkovém bytě byla stabilizace finanční situace a splácení dluhu
na magistrátním bytě, aby rodina měla šanci opět požádat o obecní byt. Od začátku byl
do spolupráce zapojen OSPOD. Bylo zřejmé, že MČ je velmi nakloněna podpořit paní O.
(a jejího manžela) v jejich úsilí. Jedná se totiž o početnou romskou rodinu, kde z hlediska
výchovy dětí, jejich školní docházky, prospěchu a zapojení do volnočasových aktivit, je přístup
matky příkladný.
Původně byl pobyt rodiny v našem bytě plánován na rok a půl, tak jak je to u projektu tréninkových bytů v našem zařízení obvyklé. Předpokládali jsme, že se v průběhu doby podaří naplnit
domluvené cíle. To se ukázalo jako nereálné – příjem paní O. byl stále na hranici životního
minima a její manžel nebyl schopen zajistit stabilní příjem. Kromě toho u něho opět došlo k relapsu gamblerství a v důsledku toho vznikl rodině u nás dluh na nájmu. Navíc se ukázalo, že vůči
paní O. probíhá ze strany manžela násilné chování a paní O. podala žádost o rozvod. Na konci
domluveného období byla tedy situace zcela nestabilní a problematická. Zde do dění vstoupila
MČ s žádostí, abychom pobyt paní O. prodloužili – hlavním argumentem bylo, že stěhování
rodiny z místa na místo, z ubytovny do azylového domu a naopak, přestup do jiné školy u dětí
nebo dojíždění zdaleka, vytržení z prostředí, na jaké byly zvyklé, by nepochybně narušovalo
jejich dosavadní dobrý vývoj. Proběhla schůzka, na které kromě sociální pracovnice Kolpingova
domu byli přítomni i členové zastupitelstva a vedoucí sociálního odboru. Zde bylo dohodnuto
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pokračování spolupráce – jako kompenzaci nám městská část nabídla další tréninkový byt
(do bytu, který obývala paní O., investovala totiž Kolpingova rodina Praha 8 nemalé peníze).
Spolupráce pak pokračovala další tři roky. V průběhu té doby se podařilo:
1) Dotáhnout rozvodové řízení (paní O. v minulosti kvůli domácímu násilí podávala několikrát
žádost o rozvod a vždy ji stáhla). V přechodném období, kdy se v důsledku rozjitřené rodinné
situace u některých z dětí objevily projevy poruch chování, byla do spolupráce zapojena
i kurátorka pro děti a mládež. Po nějaké době se situace stabilizovala, otec je odstěhovaný,
funguje v rámci možností, děti se zklidnily.
2) Jeden ze synů je již na střední škole, ostatní děti s dobrým prospěchem na základní škole,
paní O. spolupracuje s Člověkem v tísni, probíhá pravidelně doučování, děti mají kvalitní
volnočasové aktivity.
3) Paní O. u nás absolvovala kurz počítačových dovedností, získala za naší finanční podpory
řidičský průkaz, absolvovala rekvalifikační kurz pracovník v sociálních službách, který pokračuje pětiměsíční praxí. Paní O. má šanci získat startovní pracovní místo v rámci celého projektu rekvalifikace (projekt Člověka v tísni).
4) Ve spolupráci s lektorkou – pracovnicí Kolpingova domu – pracovala paní O. na finančním
hospodaření (analýza a plánování výdajů, úsporné nakupování a vaření), spolupráci vyhodnotila jako velmi užitečnou, má své běžné výdaje více pod kontrolou.
5) Paní O. se podařilo splatit část dluhu na magistrátním bytě – k tomu městská část přihlédla
a dala jí k dispozici obecní byt, který lépe vyhovuje potřebám rodiny (byt 2+1). Paní O. má
nyní opět šanci prokázat, že je schopna plnit své závazky, vyplývající z nájemní smlouvy.
V tuto chvíli se však může opřít jak o nově nabyté dovednosti, tak i o dobrou zkušenost ze
spolupráce s úřadem i s nevládní neziskovou organizací. Například ví, že problémy je třeba
řešit hned v zárodku, kam se může obrátit s žádostí o pomoc atd.
K tomu, abychom mohli příběh paní O. prezentovat jako příklad dobré praxe, přispělo:
1) Vysoká motivovanost a otevřenost klientky, která před sebou viděla perspektivu;
2) Příkladný přístup zastupitelů MČ a dobrá spolupráce a koordinace na úrovni sociálních pracovnic z OSPOD a Kolpingova domu;
3) Podpora přizpůsobená potřebám rodiny – zapojení dalších NNO, práce s dětmi, příspěvky
na jejich volnočasové aktivity, průběžný kontakt, který umožňoval řešení problémů v zárodku.

Kontakty
Kolpingova rodina Praha 8 – pobočný spolek
Adresa: Bohnická 32/3, 181 00 Praha 8
Tel.: +420 283 851 547, +420 603 297 833
E-mail: kolping@kolpingpraha.cz
Web: http://www.kolpingpraha.cz
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Dobrá praxe III.
Model prostupného bydlení Slezské diakonie
v Bruntále
Cíle a principy programu
Slezská diakonie vytvořila vlastní model prostupného bydlení pro uživatele pobytových sociálních služeb, jež provozuje v městě Bruntál (dva azylové domy a dům
na půl cesty).14 Organizaci k vytvoření prostupného bydlení vedlo několik důvodů.
Zvláště pro uživatele azylových domů se dříve často nedařilo nalézt samostatné bydlení, například proto, že nestihli splatit dluhy, jež jim vznikly před nástupem do služby.
Návazné stupně jim poskytují čas a podporu pro stabilizaci vypořádání závazků.
Část uživatelů pak potřebuje dlouhodobější podporu. To platí především o klientech
domu na půl cesty, kteří byli zvyklí na jasný řád a organizaci dne, když se ale ocitli ze
dne na den v situaci, kdy o všem museli rozhodovat sami, nevěděli, jak s tím naložit.
Mnozí klienti, kteří před tím žili v dětských domovech či výchovných ústavech, si
navíc nemohli zvyknout na samotu. Když dříve odcházeli do samostatného bydlení
bez jakékoliv další podpory, vraceli se často po třech až šesti měsících zadlužení či
s jinými problémy. V rámci návazných stupňů prostupného bydlení organizace
po odchodu z pobytových zařízení sociálních služeb s klienty dále pracuje, posiluje
jejich kompetence k užívání běžného nájemního bydlení a vede je k samostatnosti.
Snižuje se tak riziko, že se uživatelé opět ocitnou bez přístřeší. Protože existují rozdíly
v drahách klientů obou typů zařízení pobytových sociálních služeb, popíšeme fungování prostupného bydlení nejprve na příkladu práce s uživateli azylového domu pro
muže a následně na příkladu práce s uživateli domu na půl cesty.
Mužští klienti Azylového domu Bethel jsou zpočátku ubytováni ve společných
pokojích. V případě kladného hodnocení sociálních pracovníků mohou po třech
měsících užívání služby požádat o zařazení do druhé fáze, tedy o přestěhování
14 Slezská diakonie provozuje v Bruntále celkem tři pobytové sociální služby, jež všechny sídlí v Kavalcově ulici:
1) Azylový dům pro muže Bethel organizace provozuje už od roku 2002. Původně byl koncipován pro 27 klientů. V současné době disponuje 39 lůžky. Kapacita byla navýšena na základě vzrůstající poptávky po službách. To dokládají i údaje o počtu uživatelů, kterým byla
poskytnuta služba: v roce 2010 to bylo celkem 74 klientů, v roce 2011 99 klientů, v roce 2012 104 klientů a k poslednímu září 2013 eviduje organizace 96 klientů (takže lze opět předpokládat meziroční nárůst). Cena za jednu noc je stanovena na 120 Kč.
2) Azylový dům Chana pro matky s dětmi je v provozu od roku 2003. V současnosti má celkovou kapacitu 25 lůžek v osmi ubytovacích
pokojích (z toho je pět určeno pro matky s dětmi a tři pro osamělé ženy). Kapacita zařízení je plně využívána. Cena je stanovena v rozmezí
od 110 do 270 Kč na den v závislosti na počtu dětí přicházejících s matkou.
3) Dům na půl cesty Timotei zaměřující se na mladé lidi (chlapce i dívky) ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti
a mládež, ukončili výkon trestu nebo jsou z rodin se špatným sociálním zázemím. Celková kapacita zařízení je 14 lůžek, služeb domu na půl
cesty využilo za rok 2012 celkem 40 osob, z nichž měla polovina trvalé bydliště v Bruntále. Zařízení funguje od roku 2004.
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na samostatný pokoj v rámci azylového domu. To s sebou nese určité výhody
– více soukromí a autonomie a také možnost přijímání delších návštěv. V režimu
první a druhé fáze může uživatel služby setrvat maximálně jeden rok. Poté mu
může být na základě jeho vlastní žádosti a posouzení jeho motivace a snahy
o řešení své situace poskytnut tzv. cvičný byt. K tomu účelu slouží samostatné
bytové jednotky mimo budovu azylového domu. V tomto jednopokojovém bytě
může klient setrvat maximálně jeden rok. Byt užívá stále v režimu sociální služby
„azylový dům pro muže“, platba za užívání bytu je stejná jako v předchozích fázích,
tedy 120 Kč/den. V bytě je základní vybavení, uživatel dochází za sociálními pracovníky do zařízení v Kavalcově ulici nebo sociální pracovník dochází za ním
do bytu. Po úspěšném absolvování jednoročního pobytu ve cvičném bytě, naplňování individuálního plánu a našetření na kauci může klient zažádat o podnájem
bytu. V tomto stupni již člověk nemusí být uživatelem služeb poskytovaných organizací. Cena za užívání bytu je stanovena na 3.200 Kč (900 Kč nájem plus 2.300 Kč
zúčtovatelné zálohy za služby). Doba setrvání klienta v tomto stupni není prozatím
omezena. Klient je nicméně motivován, aby si vyřídil trvalé bydliště v Bruntále,
vyplatit případné dluhy vůči městu a podal žádost o městský byt nebo usiloval
o získání bytu na běžném trhu s bydlením.
Práce s uživateli Domu na půl cesty Timotei je rozdělena rovněž do čtyř
fází. Počáteční fáze jsou spojeny s přísnějším režimem, jenž se postupně uvolňuje.
O postupu uživatele do další fáze rozhoduje organizace na základě zhodnocení
jeho aktivity a dodržování řádu. Uživatel je obeznámen s podmínkami pro postup
do dalších fází, průběžně je mu poskytována zpětná vazba ohledně jejich naplňování. Cílem služby je postupné osamostatnění se uživatele. První fází procházejí
všichni uživatelé. Mají povinnost vykonávat týdně 15 hodin aktivit, mezi které patří
ranní setkání, komunity, pracovní, volnočasové, vzdělávací aktivity, vaření a aktivity
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spojené s plněním jejich individuálních plánů. V druhé fázi je uživatel stále ubytován v budově domu na půl cesty, musí stále vykonávat stanovené aktivity (v rozsahu deseti hodin týdně), má však volnější vycházky (může chodit přes noc ven)
a může častěji přijímat návštěvy. Ve třetí fázi bydlí uživatelé v tréninkových
bytech mimo budovu domu na půl cesty15. Uživatelé zde již nemají omezené
vycházky a návštěvy. Měli by se tak postupně přiblížit nezávislému samostatnému
životu. Ve čtvrté fázi uživatelé přecházejí do podnájemního bytu. Předpokladem
pro přechod je, že si v předchozí fázi našetří peníze na kauci, na vybavení bytu,
na první nájem, který činí asi 4.500 Kč včetně záloh na energie.

Kapacita a organizace programu
Obrázek 1: Schéma prostupného bydlení Slezské diakonie v Bruntále
4. stupeň – vlastní nájem

organizace neeviduje úspěšnost od začátku,
odhaduje, že vlastní nájemní bydlení získalo zhruba
50 % uživatelů podnájemních bytů

3. stupeň – podnájemní
byty

organizace je provozuje od roku 2010, celkem jimi
prošlo 12 klientů

2. stupeň – tréninkové /
cvičné byty

organizace je provozuje od roku 2006, celkem jimi
prošlo 66 klientů

1. stupeň – azylové domy /
domy na půl cesty:

37 lůžek v AD pro muže, 11 lůžek v AD pro matky
s dětmi, 14 lůžek v DNPC pro mladé od 18 do 26 let

0. stupeň – ulice, ubytovny

Jak tréninkové/cvičné byty, tak byty, jež Slezská diakonie podnajímá
svým klientům, má organizace pronajaté od města Bruntál. Jde o malometrážní byty nacházející se v sociálně vyloučené lokalitě v Západní ulici. Umístění
v této lokalitě má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří mj. to, že jsou zde levné
byty a že zde jsou klienti přicházející z pobytových zařízení sociálních služeb přijímáni okolím lépe než v jiných částech města. Mezi nevýhody naopak patří skutečnost, že zdejší adresa obyvatele stigmatizuje a také to, že zde jsou klienti někdy
obtěžováni místními obyvateli, v některých případech jsou i napadáni a okrádáni.
V neposlední řadě jsou zde snadno dostupné nelegální drogy.16 Organizace by
v budoucnu ráda získala do pronájmu i byty mimo lokalitu, což je prý ovšem v současné chvíli nemožné, už jen proto, že byty mimo lokalitu jsou zpravidla dražší a pro
klienty cenově nedostupné.

15 Jde o ekvivalent pojmu cvičné byty, jímž organizace označuje návazné bydlení pro klienty azylových domů. Prakticky mezi byty není rozdíl.
16 K nejčastějším důvodům neúspěchu klientů v prostupném bydlení patří propadnutí drogové závislosti, pro klienty, kteří přišli z dětských
domovů či z výchovných ústavů, je velmi náročné zvládnout samotu. Klienti také nezvládají tlak ze strany obyvatel lokality. Stává se, že jim
postupně darují svůj majetek, popř. i majetek organizace, jsou okrádáni, nabádáni k trestné činnosti, ubytovávají u sebe lidi bez domova
z lokality apod.
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První tréninkový byt byl k sociální službě jako návazný krok přiřazen v roce 2006.
Tréninkovými/cvičnými byty od té doby prošlo celkem 66 klientů.17 Organizace stanovila následující podmínky pro přechod do tréninkového/cvičného bytu:
Klient
• vlastní funkční mobilní telefon, aby ho mohl v případě potřeby pracovník organizace kontaktovat,
• nemá dluhů vůči Slezské diakonii,
• pobýval v azylovém domě minimálně dva měsíce,
• našetřil si předem na kauci ve výši 2.000 Kč,
• souhlasí s pravidelnými setkáními s klíčovým pracovníkem (ze začátku jednou
týdně, později dvakrát měsíčně).
S klientem v tréninkovém bytě organizace uzavírá smlouvu o poskytování sociální
služby, ve které jsou individuálně dojednávány podmínky, rozsah a způsob posky�
tování služby.
Program podnájemních bytů (stupeň následující po tréninkovém/cvičném bydlení) realizuje Slezská diakonie od roku 2010. V tomto roce podnajímala jeden byt.
V roce 2011 to byly tři byty, v roce 2012 již sedm bytů a v roce 2013 je to rovněž
sedm bytů.18
17 Z Domu na půl cesty Timotei šlo do tréninkového bydlení 25 klientů (z toho 9 dívek a 16 chlapců), z Azylového domu pro matky s dětmi
Chana 37 klientů (16 žen, 19 dětí a 2 muži) a z azylového domu pro muže Bethel 4 muži (k Bethelu byl program tréninkových bytů přiřazen
až v roce 2011).
18 Do roku 2012 bylo možné, aby klient zůstal v bytě, který užíval jako tréninkový a pouze se změnil režim (ze služby azylového bydlení na
podnájemní bydlení). Místo toho si organizace od města pronajala další byt, který provozovala v azylovém režimu. Toto již není možné, protože registrující orgán, úřad Moravskoslezského kraje, již neumožňuje doplnit registraci sociální služby o nové byty. Z toho důvodu je nyní
přechod z tréninkového bydlení do podnájemního bydlení spojen také s fyzickým stěhováním.
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Slezská diakonie s bývalými klienty uzavírá podnájemní smlouvu na základě
doporučení sociální služby, kterou využívali. Vybavení bytu je již zcela na klientovi.
Klienti již nevyužívají žádnou sociální službu. Při placení nájemného19 nicméně dochází k přirozeným setkáváním klientů s pracovníky služeb. Pracovníci se
při té příležitosti ptají klientů, jak se jim v bytě a v životě daří, zda nepotřebují s něčím
pomoci. Terénní pracovník Slezské diakonie také pravidelně (alespoň jedenkrát
za měsíc) chodí na kontrolní návštěvy bytů, především za účelem kontroly jejich
technického stavu. Při té příležitosti ale také nabízí poradenství a pomoc.
Podnájemní smlouva je uzavírána vždy na 12 měsíců. Doba bydlení klienta
v podnájemním bytě není prozatím omezena. Je tomu tak zejména proto, že
v lokalitě je dostatek volných bytů. Organizace se ovšem snaží, aby klient přešel
do vlastního bydlení. Motivuje jej po určité době, aby si nechal byt, ve kterém bydlí,
přepsat na sebe, tzn. aby uzavřel nájemní vztah přímo s městem Bruntál.
V případě, že klient nezvládá bydlení v podnájemním bytě, nedodržuje podmínky
podnájemní smlouvy, je mu nabídnuto odstěhování zpět na azylový dům.
Pokud odstěhování z bytu bylo v důsledku neplacení nájmu, pak následuje dohoda
s klientem o splácení dlužného nájemného a je dohodnut splátkový kalendář.
Tabulka 1: Přehled zařazení uživatelů v podnájemních bytech:
Uživatel

Odkud
původně
přišel

V podnájemním
bytě od – do

Doba strávená
v podnájemním
bytě

p. N

AD Bethel

6/2010 – dodnes

3 roky, 4 měsíce*

p. H.

AD Chana

5/2011 – 8/2012

1 rok, 3 měsíce

neúspěch

p. L.

DNPC Timotei

7/2011 – 7/2012

1 rok

neúspěch

p. J.

AD Bethel

10/2012 – dodnes

1 rok*

p. Ř.

AD Bethel

11/2012 – 6/2013

7 měsíců

úmrtí

p. Š.

AD Chana

11/2012 – 12/2012

1 měsíc

úmrtí

p. N. + pí K.

DNPC Timotei

11/2012 – dodnes

11 měsíců*

p. K.

AD Bethel

1/2013 – dodnes

9 měsíců*

p. N.

AD Bethel

6/2013 – dodnes

4 měsíce*

p. S.

AD Bethel

6/2013 – dodnes

4 měsíce*

p. B.

AD Bethel

6/2013 – dodnes

4 měsíce*

* počet měsíců k datu 30. 9. 2013

19 Platí se v hotovosti v pokladně služby.
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Konkrétní příběh z praxe
Klient V. nastoupil do domu na půl cesty před dvěma lety z dětského domova. Během svého
pobytu ve službě se dlouhodobě potýkal s trestnou činností, ovšem hlavně v důsledku své
snadné ovlivnitelnosti. Klient také nerozuměl hodnotě peněz, nebyl schopen sám nakupovat
ani vařit. Neschopnost práce s vlastním rozpočtem a neznalost hodnoty peněz posléze vedla
k častému zneužívání tohoto klienta ze strany jeho spolubydlících z domu na půl cesty.
Pracovníci s tímto klientem intenzivně pracovali na rozvoji jeho znalostí, dovedností a kompetencí. Po ročním pobytu ve službě byl tento klient schopen samostatně plánovat svůj rozpočet.
V okamžiku, kdy byl schopen zcela sám odmítnout požadavky ostatních klientů na půjčování
peněz a bránit se možnému zneužití, byl přestěhován do tréninkového bytu.
Zpočátku docházel pracovník za klientem až třikrát týdně, postupem času se četnost návštěv
snížila na dvě měsíčně. Klient během svého pobytu v tréninkovém bytě několikrát „uklouzl“,
klíčový pracovník však dokázal včas reagovat a klienta ve vhodnou chvíli podpořit.
Po roce užívání služby tréninkového bydlení byl klient připraven na přechod do podnájemního
bytu Slezské diakonie. Klient si byt musel vybavit zcela sám, část prostředků si našetřil během
svého pobytu v tréninkovém bytě. Část vybavení mu darovala Slezská diakonie, jednalo se
o starší vyřazený majetek. V průběhu posledního roku se klient dostal do tíživé situace, když
ztratil na dva měsíce práci (důvodem bylo omezení provozu zaměstnavatele). Tuto situaci však
přišel včas řešit a Slezská diakonie mu na toto období snížila podnájem na minimum. Klient tuto
částku organizaci již řádně splatil.
Tento klient tedy již téměř rok bydlí v podnájemním bytě i se svou přítelkyní, vede řádný život
a nemá žádné dluhy vůči Slezské diakonii. Jednou měsíčně dochází do Domu na půl cesty
Timotei uhradit nájem. Účastní se také společných akcí služby, např. fotbalového turnaje.

Kontakty
Slezská diakonie – Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín
Adresa: Kavalcova 7, 792 01 Bruntál
Tel.: 737 226 687
E-mail: z.hazan@sdk.cz
Web: http://www.slezskadiakonie.cz
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Dobrá praxe IV.
Prostupné bydlení pražské organizace Women
for Women, o.p.s.
Cíle a principy služby
Obecně prospěšnou společnost WOMEN FOR WOMEN založili v roce 2012 manželé Ivana a Pavel Tykačovi. Služba byla zavedena po ročním průzkumu mezi neziskovými organizace a obcemi. Ten byl podstatný pro zacílení programu a vedl také
k opuštění původní myšlenky na vystavění vlastního azylového domu. Tato varianta
byla odmítnuta jako příliš nákladná, a to pro náklady na energie a zaměstnance.
Místo azylového domu byla zvolena spolupráce se soukromým pronajímatelem
bytů.20
„Jsme si vědomi, že člověk potřebuje mnohdy jen druhou šanci a pocit, že na problémy není
sám, k tomu motivaci, víru v sebe samotného a prostor nadechnout se…, proto jsme se rozhodli založit obecně prospěšnou společnost WOMEN FOR WOMEN. Instituci, která může
ženám pomoci přejít po vrtkavém a nejistém mostě z komplikované minulosti do lepší budoucnosti. Organizaci, která podává pomocnou ruku tam, kde je to potřeba.
Ve WOMEN FOR WOMEN ženy, které se ocitly s dětmi v nouzi, naleznou nejen nový domov,
ale také podporu a útěchu. Ať už jde o finanční pomoc, právní a sociální asistenci či teplé lidské
slovo. Právě pocit sounáležitosti může být v okamžiku, kdy potřebují či musí najít odvahu udělat
krok směrem k novému životnímu začátku, tím nejdůležitějším.“
Ivana a Pavel Tykačovi, zakladatelé Women for Women o.p.s.

Cílovou skupinou organizace jsou matky pečující o nezletilé děti nebo matky
dlouhodobě pracující a pečující o své děti, jež se dostaly do nepříznivé
životní situace spojené se ztrátou bydlení, kterou nedokážou vlastními
silami řešit, ke které však přistupují aktivně. Program není zaměřen na dlouhodobé uživatelky sociálních služeb.21 Principem je pomoci ženám nejen finančně
a sociálně, ale také zajistit psychickou podporu potřebnou k získání sebedůvěry
a motivace pro řešení problémů domácnosti. Program nabízí bydlení, vzdělávání
20 Výše ročních provozních nákladů na obsloužení 17 bytů, jež měly být v plánovaném azylovém domě na Praze 3, byla odhadnuta na 11
milionů korun. Rozpočet počítal s celkem 13 pracovními místy na HPP (ředitel, 3 sociální pracovníci, 2 pedagogičtí pracovníci, 5 pracovníků
v sociálních službách na pokrytí nočních a víkendových služeb, údržbář a administrativně-hospodářský pracovník) a dále se službami externích psychologů a právníků. Alternativní varianta využívající soukromých nájemních bytů doplněných o terénní služby vychází při zapojení 30
rozptýlených bytů na 4,3 milionu korun ročně (byty obsluhují 4 zaměstnanci na HPP a externí terapeuti a právníci).
21 Podmínkou pro zařazení do programu je česká státní příslušnost nebo trvalý pobyt v zemi Evropské unie. Klientka musí být bez jakékoliv
formy závislosti (drogy, alkohol, gambling) či psychického onemocnění.
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a zprostředkování pracovních míst. Cílem je pomoci ženám k nezávislosti, samostatnosti a k víře ve své schopnosti. Snahou organizace je rozvinout možnosti jednotlivých klientek, zaktivovat je, motivovat a podporovat, aby předešla možnému
relapsu spojenému především s opakováním nepříznivé situace (ztráty bydlení,
odebrání dětí atd.).
Klientkám, jimž situace neumožňuje platit tržní nájemné, organizace poskytuje
za zvýhodněných finančních podmínek podporované bydlení v samostatných
bytech, za které jsou plně odpovědné. Pomoc v oblasti bydlení je jen jednou
složkou komplexních služeb v psychosociální oblasti, jež organizace ženám
nabízí. Mezi další patří: bezplatné psychologické a terapeutické poradenství vedoucí
k řešení rodinných a existenčních problémů, bezplatné právní poradenství a zastupování ve věcech svěření dětí do péče, rozvodová řízení, konsolidace dluhů, asistenci
při jednání s úřady, při vyhledávání zaměstnání či bydlení, finanční podporu při rozšíření vzdělání či rekvalifikaci či napojení na další podpůrné zdroje pomoci. Organizace
se dále snaží klientkám zprostředkovávat pracovní příležitosti v tržním prostředí, kde
si ukotvují potřebné pracovní návyky, tak aby byly schopné v budoucnu bezproblémově fungovat na trhu práce. V případě zájmu klientky organizace také poskytuje
pomoc při výchově dětí zaměřenou na posílení rodičovských kompetencí a rozšíření
škály výchovných metod. Od klientek organizace vyžaduje hrazení podnájemného
a služeb, ale také zajištění dodržování školní docházky a lékařské péče o děti.

Kapacita a organizace programu
Bydlení je zajišťováno ve spolupráci se soukromým vlastníkem, u kterého
organizace byty najímá a dále je pak podnajímá za dotovanou cenu svým klientkám. Z pohledu bydlení tak organizace funguje jako úplný zprostředkovatel mezi
vlastníkem bytu a domácností klientek. Jedná se o byty v činžovních domech
(většinou jsou v domě dva až tři byty zapojené v programu). Lokalizovány jsou v šir�ším centru Prahy, snahou organizace je i to, aby děti nemusely při zapojení do programu měnit školy či školky. Klientky tak se svými dětmi bydlí v rozptýlených
bytech v běžné zástavbě a nikoli v domech, jež jsou celé obsazeny lidmi
potýkajícími se se sociálními problémy, či ve vyloučených lokalitách, jak
tomu je v případě většiny ostatních příkladů prostupného (či obecně sociálního)
bydlení v ČR. Program tak ženám umožňuje, aby udržely dosavadní, či si vytvářely
nové sociální vazby, jež jsou důležité pro stabilizaci a znovuosamostatnění.
Do programu je v současnosti zapojeno třicet bytů. Cena je 60 Kč/m2 plus
zálohy na energie, klientky tak organizaci hradí cenu výrazně nižší než tržní.
Maximální strop celkových měsíčních nákladů na bydlení stanovila organizace
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na 5 500 Kč s tím, že první dva měsíce v podnájmu klientky hradí jen zálohy
za energie. Z ušetřených prostředků si mohou ženy byt dovybavit. Z dotace lze
na zařízení bytu dát maximálně 20 tisíc Kč. Celkové roční náklady programu na 20
klientek se pohybují okolo 8  milionů Kč a zahrnují dotované nájemné, vzdělávání
matek i kroužky pro děti a náklady na poskytované služby. Veškeré finance jsou
ze soukromých zdrojů.
Podnájemní smlouvu s klientkami organizace uzavírá většinou na krátkou
dobu (zpravidla na 3 až 6 měsíců). Smlouva je prodlužována dle vyhodnocení spolupráce s klientkou opět na 3 až 6 měsíců. Součástí smlouvy je i seznámení s pod�mínkami programu. Maximální doba zapojení žen do programu byla stanovena
na tři roky. Podmínkou pro přijetí do programu je poskytnutí výpisu z rejstříku
trestů, výpis z evidence platby zdravotního a sociálního pojištění a v případě
exekuce doložení dostupných rozhodnutí soudu včetně dokumentů o nařízení exekuce. Přímou práci s klientkami provádí pracovníci s odbornou kvalifikací v pomá�
hajících profesích či odpovídajícím výcvikem. S klientkami se pracuje na týdenní
(někdy denní) bázi, dle potřeby. Pracovnice s nimi jsou v podstatě v permanentním
osobním nebo telefonickém kontaktu. Důraz je kladen na individuální přístup,
sebeurčení každé klientky a diskrétnost.
Práce se dále zaměřuje na:
• individuální případovou práci,
• poradenství (v oblasti sociální, finanční, trhu práce, právní),
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•
•
•
•

práci s rodinou,
individuální podpůrnou terapii,
volnočasové a rekondiční programy,
mezioborovou spolupráci.

Zhodnocení a výhled
Vzhledem ke krátké době, jež zatím uplynula od založení programu, lze hodnotit jen
první rok. Ten byl orientován hlavně na finanční a sociální stabilizaci situace klientek. Do programu byly zařazeny ženy jak na doporučení jiných organizací, tak ty,
které samy přímo kontaktovaly organizaci (často přes bezplatnou telefonní linku).
Jednalo se celkem o 20 matek a 31 dětí. S klientkami se často pracovalo
na řešení problémů s vymáháním výživného. Partneři klientek jsou nezřídka
ve výkonu trestu odnětí svobody či vyšetřovací vazbě, což snižuje vymahatelnost
pohledávky. Problém představuje rovněž přílišná délka soudních řízení s otci (roz�vod, výživné). Dalším velkým problémem, se kterým se klientky potýkají a jenž
pomáhá organizace řešit, je zadlužení či předlužení vzniklé často v době
manželství či během krizové situace (s dluhy má problém devadesát procent
klientek). Organizace ženám dále poskytuje asistenci při žádání o sociální dávky
a pomáhá jim v otázce flexibility v pracovním poměru. Zaměstnanost matek je
často řešena v souběhu s jejich rodičovskou dovolenou, problémem je tedy často
neflexibilní fond pracovní doby ze strany zaměstnavatele.
Během prvního roku byla jedna klientka vyloučena a jedna odešla sama. Důvodem
vyloučení bylo uvádění nepravdivých informací, důvodem pro odchod bylo vnímání
programu ze strany klientky jako přílišný zásah do soukromí. Výhledově se organizace chce zaměřit na vzdělávání klientek formou rekvalifikačních a jazykových kurzů.

Konkrétní příběh z praxe
Klientka Jana, která se dostala do našeho programu podporovaného bydlení a psychosociální
pomoci, žila několik let v manželství, ze kterého vzešly dvě děti. Situace rodiny se zkomplikovala, když manžel přestal pracovat, Jana v té době byla na mateřské dovolené a rodina se tak
ocitla bez příjmů. Vzhledem k tomu, že klientka měla uspořené peníze z doby, kdy byla zaměstnána, využila tyto prostředky, aby mohla rodina fungovat. Manžel v tu dobu začal experimentovat s drogami, často nebyl několik dnů doma a o rodinu se prakticky nestaral. Veškeré náklady
rodiny šly za klientkou a ona tak postupně přišla o úspory, které měla. Postupně začaly manželovi chodit exekuce a následovalo nutné vystěhování z bytu. Klientka byla nucena situaci okam
žitě řešit, její první kroky směřovaly k orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kde společně hledali
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řešení pro její situaci. Východiskem se jí dočasně stal azylový dům, kde ji pracovníci navázali
na naši společnost.
Naše spolupráce s Janou byla primárně orientována na poskytnutí bydlení. Klientka se spolu
s dětmi přestěhovala do bytu v širším centru Prahy. Klientka neměla mnoho věcí, proto jsme jí
poskytli i základní vybavení domácnosti. V prvních měsících jsme se soustředili na svěření dětí
do péče naší klientky, která měla o děti strach, otec byl často pod vlivem narkotik, byl nespolehlivý
a místy agresivní. Klientce jsme poskytnuli právní pomoc, právní poradenství a právní zastupování. Společně s právníkem byla podána žádost o rozvod, jemuž předcházel soud o svěření dětí
do péče. Na soud o svěření dětí do péče se manžel jednou nedostavil a podruhé se proti rozsudku odvolal, klientka tedy nedostávala výživné a manžel se stále zadlužoval. Po několika měsících (bez výživného a narůstání dalších dluhů) proběhl soud a děti byly svěřeny naší klientce, bylo
stanoveno výživné. Manžel neustále zvyšoval psychické ataky vůči naší klientce, používal děti jako
nástroj pomsty a výživné neplatil. Klientka společně s naším právníkem začala pracovat na majetkovém vyrovnání a byla podána žádost o zúžení společného jmění manželů. Soudní procesy trvají
rok a manželství nebylo doposud rozvedeno, klientka je tedy i nadále zadlužována.
Vzhledem k náročnosti celé situace klientka zahájila psychoterapii, která trvá dodnes, v rámci
sezení se nám daří posilovat její sebevědomí a sebehodnocení a také čelit neustálým atakům
ze strany manžela.
Naše klientka čelí ekonomickému znevýhodnění na trhu práce, matka samoživitelka se dvěma
malými dětmi. I přes její kvalitní vzdělání je velmi těžké najít vyhovující pracovní pozici, tak aby při
ní zvládala péči o děti, jelikož je na vše sama. Jedno z dětí chodí do školky, druhé ovšem nedosáhlo ještě věkové hranice pro přijetí do státní školky a soukromá školka není v jejích možnostech.
Klientka měla mateřskou dovolenou stanovenou na dva roky, vzhledem k její výš, neměla již nárok
na dávky sociální podpory. Její pracovní pozice byla zrušena, v jednání je její odstupné.
Za rok spolupráce se nám podařilo dát Janě a jejím dětem poměrně stabilní zázemí, kde se cítí
v bezpečí, klientka nabírá postupně sílu, aby mohla čelit překážkám, které se staly součástí
jejího života. My se snažíme společně tyto překážky překonávat a doprovázet ji na cestě
k nezávislosti.
Za WOMEN FOR WOMEN
Mgr. Kamila Tittelbachová

Kontakty
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Vojtěšská 1/245, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 269 841
E-mail: ivana.tykac@women-for-women.cz
Web: www.women-for-women.cz
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Dobrá praxe V.
Program bydlení s doprovodným sociálním
programem ostravského občanského
sdružení Centrom
Cíle a principy praxe
Ostravské občanské sdružení Centrom se už od roku 2005 věnuje intenzivně řešení
problematiky bydlení sociálně vyloučených jednotlivců i rodiny na lokální úrovni.
Organizace tehdy získala do nájmu prvních deset bytů od úřadu městského
obvodu Ostrava – Vítkovice, a začala tak s budováním prostupného (třístupňového)
bydlení. Tyto byty, jejichž počet se v následujících letech postupně zvyšoval, sdružení provozuje jako tréninkové bydlení. Cílovou skupinou programu jsou rodiny
s dětmi, které jsou ohroženy krizovou sociální situací, životními návyky a způsobem
života v sociálně znevýhodněném prostředí, a také rodiny ohrožené sociálním
vyloučením nebo již sociálně vyloučené.
Cílem programu je vytvářet funkční a prostupný třístupňový systém bydlení
na lokální úrovni a pracovat s rodinami způsobem, který podpoří jejich sociální
začlenění. Třetím stupněm systému jsou ubytovny či jiné nevhodné formy bydlení,
druhým stupněm je podnájem u organizace a prvním nájemní bydlení s vlastní
smlouvou.22 Podstatou je budování 2. a 1. stupně bydlení pro rodiny s dětmi
a následná práce s celou rodinou. Strategií organizace je nejen poskytnout na přechodnou dobu klientům bydlení, ale provázet je celkovým integračním procesem
a vést je k osamostatnění a získání bytu 1. stupně s nájemní smlouvou (bydlení
s asistencí pracovníka v sociálních službách /bez doprovodného sociálního pro�
gramu/, případně bydlení s vlastní nájemní smlouvou).
Již od roku 2005 sdružení organizuje také motivační kurzy údržbářských
a zednických prací (pro muže) a kurzy hospodárného vaření a zdravé
výživy (pro ženy). V roce 2006 byla v lokalitě Sirotčí ve Vítkovicích zprovozněna
mateřská školka a zahájeny rekvalifikační kurzy pro obyvatele lokality. V roce 2007
poskytl do programu byty Městský obvod Radvanice a Bartovice. Toho samého
roku byl program Bydlení zahrnut jako fakultativní činnost do sociálně
aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi (řešení se jevilo jako nejschůdnější,
přineslo ovšem problémy s financováním bytového fondu – později bylo revidováno).
22 Občanské sdružení Centrom jednotlivé stupně nečísluje vzestupně (jak činí většina organizací), ale sestupně.
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V roce 2010 uzavřelo občanské sdružení rámcovou dohodu o spolupráci se
společností RPG Byty (velkým bytovým vlastníkem). V roce 2011 organizace
odkoupila od Městského obvodu Ostrava – Vítkovice bytový dům Sirotčí 45a.
V témže roce pak byly odděleny služby týkající se bydlení od služeb sociálních a byla vytvořena organizační jednotka s názvem „Sociální bydlení CENTROM,
org. j.“. Ta zabezpečuje praktickou administrativu spojenou s bydlením, jako je uzavírání a prodlužování nájemních smluv s majiteli bytů, uzavírání a prodlužování podnájemních smluv s podnájemníky, vymáhání nezaplacených částek nájemného
a podobně.23
Tabulka 2: Počet bytů spravovaných organizací v jednotlivých letech 2005–2012
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem
k 31. 12.
2012

Vítkovice
(2. stupeň)

+10

0

+5

+1

-1

0

-5

-1

9

Vítkovice
(1. stupeň)

0

0

0

0

0

+7

+2

0

9

Radvanice

0

0

+5

+2

+4

+3

+7

0

21

Moravská
Ostrava a Přívoz

0

0

+1

+1

+4

0

0

-6

0

Celkem
v daném roce

10

10

21

25

32

42

46

37

39

Převzato z výroční zprávy organizace za rok 2012

Kapacita a organizace programu
Centrom, občanské sdružení, se od počátku zaměřoval na budování 2. stupně
bydlení, kde organizace funguje v roli úplného prostředníka mezi majitelem bytu
a domácností. Jde o byty, jejichž vlastníkem je statutární město Ostrava nebo společnost RPG byty, kteří je pronajímají občanskému sdružení; obyvatelé bytů pak
mají statut podnájemníka. Podnájemní smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou
a je zpravidla prodlužována do doby, než rodina získá bydlení 1. stupně.

23 Organizace k tomuto kroku přistoupila na doporučení krajského úřadu Moravskoslezského kraje (inspekce poskytování sociálních služeb), který v provázání poskytování sociální služby a bydlení viděl střet zájmů. Ještě před vytvořením samostatné organizační jednotky Centrom přistoupil k oddělení poskytování sociálních služeb od správy bytů. Aby nedocházelo k tomu, že stejní pracovníci poskytují služby
a zároveň vybírají nájemné, přešla organizace na placení prostřednictvím předvyplněných složenek. Sociální pracovník pak pouze kontroloval, že rodina má složenku zaplacenou (což už lze považovat za předmět sociální práce).
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Ke konci roku 2012 provozovala organizace v Ostravě celkem 39 bytů. Z toho 30
bytů byly byty 2. stupně (podnájemní bydlení s doprovodným sociálním programem) a devět bytů 1. stupně. Byty jsou obvykle o velikosti 1+1 nebo 2+1. Podnájemníkům bytů nevzniká žádná povinnost týkající se nutnosti využívání
sociálních služeb. Služby jsou podnájemníkům nabídnuty, záleží však zcela
na nich, zda se je rozhodnou využívat (v tom případě je uzavřena smlouva o účasti
v doprovodném sociálním programu). V průběhu roku 2010 se pak organizaci
podařilo odkoupit budovu, v níž nabízí byty 1. stupně (zrekonstruované byty
s vlastní nájemní smlouvou). Těchto bytů je aktuálně 10.
Nájemné, které podnájemníci hradí, je zhruba na stejné úrovni jako
nájemné obvyklé v dané lokalitě. Výše nájemného tedy není oproti okolním
domům a bytům nijak snížena. Pravidelné platby nájemného jsou základním
předpokladem pro prodloužení podnájemní smlouvy na dobu určitou. Podnájemní smlouvy jsou zpravidla uzavírány na dobu šesti měsíců. V případě, že
pracovník vyhodnotí domácnost jako rizikovou, je možné uzavírat smlouvy na kratší
dobu. Platnost smlouvy je po individuální dohodě s klientem prodlužována, horní
hranice maximální délky využívání této služby není stanovena.
Do programu je možné zařadit pouze rodiny, které splňují následující podmínky:
trvalé bydliště v městském obvodu, v němž je program realizován; musí se jednat
o rodinu s dětmi, přičemž alespoň jeden z rodičů musí být starší osmnácti let;
bezdlužnost vůči městskému obvodu. Rodina také skládá kauci ve výši poloviny
měsíčního nájemného.
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Na byty zařazené do programu je pořadník a zařazení do programu schvalují tzv. poradní sbory. Ty se schází jednou za dva až tři týdny a jsou tvořené
zástupci městského obvodu (tj. vlastníka bytů), neziskové organizace (nájemce
a poskytovatele podnájmu) a magistrátu (romskou poradkyní). Poradní sbory pracují s informacemi o klientech, přičemž podmínkou je souhlas klienta. O přidělení
bytu následně rozhoduje Rada městského obvodu.
Rodina zařazená do programu má možnost pravidelné a intenzivní spolupráce
s terénními a sociálními pracovníky a je povinna účastnit se doprovodného
sociálního programu, který má podobu kurzu hospodárného vaření a zdravé
výživy (pro ženy) a kurzu údržbářských a zednických prací (pro muže).24 Součástí
smlouvy o doprovodném programu je rovněž souhlas s pravidelnou kontrolou
zaměřenou jednak na stav bytu (např. zda neprotéká toaleta), jednak na dodržování
podnájemní smlouvy (např. že v bytě nepřebývá nikdo navíc).

Vyjádření zástupce spolupracujícího soukromého vlastníka bytových domů – RPG
Real Estate
18. října 2013 v Praze
Sociální aktivity realitní skupiny RPG Real Estate a o. s. Centrom jsou unikátním příkladem
úspěšné spolupráce mezi komerčním a neziskovým sektorem v oblasti bydlení. RPG Real
Estate a o. s. Centrom společně usilují o zlepšení situace obyvatel sociálně vyloučené lokality
v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích, kde o. s. Centrom provozuje nízkoprahové komunitní
centrum a poskytuje sociální a terénní práci. RPG Real Estate předala do správy občanskému
sdružení Centrom třináct bytů, které jsou pronajímány rodinám ohroženým odebráním dětí do
ústavní péče, seniorům a lidem v tíživé životní situaci. Obě organizace v lokalitě dále spolupracují při organizování jarních úklidů, drobných oprav bytů a domů a komunitních akcích.
Stanislav Svoboda
Ředitel pro vládní vztahy realitní skupiny RPG Real Estate

Zhodnocení a výhled
Dle odhadu pracovníků organizace jsou dvě třetiny domácností úspěšné, v roce 2011
bylo z třiceti bytů vyloučeno šest rodin, a to buď pro poškození bytu, nebo pro dlou-

24 Kurzy vaření probíhají ve cvičných kuchyňkách v pobočkách organizace dvakrát měsíčně. Kurzy údržbářských a zednických prací probíhají rovněž dvakrát měsíčně. Jejich náplň není plánována na delší období předem, vychází se z aktuálních potřeb klientů
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hodobé neplacení nájemného. Přechod do prvního stupně bydlení je na základě
doporučení organizace. V lednu 2011 byla takto šesti ze třinácti podnájemníků
v Sirotčí ulici. dána městským obvodem nájemní smlouva. Na základě empirických
poznatků při realizaci projektu dochází k vytvoření mezistupně mezi 1. a 2. stupněm
bydlení, kdy uživatel postupující z typu 2. do typu 1. nedostává ihned vlastní nájemní
smlouvu, ale ještě setrvá zhruba jeden rok v bydlení s podnájemní smlouvou s příslibem vlastní nájemní smlouvy, doprovodné programy jsou nabízeny v omezené formě
a trvá spolupráce s terénními pracovníky a využití poradenství.
Finančně je program závislý hlavně na grantu od magistrátu a sponzorech. Od roku
2007 využívá program dotací MPSV, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny,
později strukturálních fondů. Mezi rizika činnosti patří ručení organizace za majetek
vlastníka, vytvoření „závislosti“ na asistenci (odhadem u třetiny klientů). Postupně
dochází ke snižování počtu neplatičů, pracovníci to přičítají zvýšení intenzity sociál
ní práce.

Konkrétní příběh z praxe
Paní P. s druhem oslovili terénní pracovnici sociální služby Bydlení s doprovodným sociálním
programem s tím, že by si chtěli najít samostatné bydlení. V té době žili se svými dvěma malými
dětmi v bytě rodičů druha paní P. Dle jejích slov se jednalo o byt velikosti 1+1, kde kromě rodičů
a její rodiny žili ještě sourozenci druha. Vzhledem k malým prostorám a vyhroceným vztahům
v rodině by se chtěli společně s druhem a svými dvěma dětmi přestěhovat do samostatného
bytu. Paní P. se snažila najít samostatné bydlení, ale stále se jim to nedařilo. Často se setkali
s negativními reakcemi majitelů bytů.
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Společně s terénní pracovnicí si paní P. podala žádost o byt na městský obvod Vítkovice a dále
jí byla ze strany pracovnice nabídnuta možnost bydlet v bytě, který má v nájmu CENTROM,
občanské sdružení, na ulici Sirotčí v Ostravě - Vítkovicích. Vzhledem k tomu, že rodina projevila
o byt zájem, pracovnice s nimi vyplnila žádost o zařazení do seznamu zájemců o bydlení. Dále
bylo ze strany pracovnice paní P. a jejímu druhovi vysvětleno, jakým způsobem probíhá schvalování rodin do jednotlivých bytů. Paní P. uvedla, že nemají žádný dluh u Městského obvodu
Vítkovice a její druh je zaměstnán u firmy Ascari Nošovice, a to na dobu neurčitou.
Na základě poradního sboru, který se konal v květnu 2010, byla rodina schválena. Jednalo se
o byt s podnájemní smlouvou. Vzhledem k tomu, že nebyl zatím žádný z bytů volný, musela
rodina čekat až CENTROM, občanské sdružení, získá další byty, nebo se nějaký již obsazený
uvolní.
Od 1. května 2011 se uvolnil byt na adrese Sirotčí 41a o velikosti 2+1, do kterého se rodina
posléze nastěhovala. Tento byt si upravili dle svých potřeb a byli s ním ze začátku velice spokojeni, a to především s jeho velikostí.
S terénním pracovníkem rodina průběžně spolupracovala. K jejich zakázkám patřilo především
najít zaměstnání pro paní P., která chtěla pracovat na zkrácený úvazek, a to v rámci Ostravy
neboť má malé děti, které by chtěla dávat do školky. K dalším zakázkám patřilo řešení dluhu
na pojištění jejího druha. Společně s terénní pracovnicí si druh paní P. sjednal splátkový kalendář a pravidelně jej splácí.
Po čase však začala rodina řešit problémy v bytě i domě jako takovém a začali si hledat nové
bydlení. Byt si paní P. chválila, jako problém však viděla neustále se objevující plíseň, kterou
průběžně řešila s terénní pracovnicí a údržbářem organizace. Jako největší problém však vnímá
chodbu v domě. Po chodbách dle jejích slov pobíhají potkani, pobývají zde bezdomovci a lidé
požívající drogy. Dále je chodba neosvětlená, špinavá, zapáchající a plná odpadků a výkalů.
Paní P. se svým druhem se bojí pouštět děti ven z bytu a ve večerních hodinách nevycházejí
vůbec.
Rodina se mimo jiné dozvěděla o tom, že se bude jejich dům rekonstruovat. Z tohoto důvodu
společně s terénní pracovnicí kontaktovali městský obvod Vítkovice, který jim nabídnul byt
v domě na adrese Sirotčí 74. Jednalo se o byt velikosti 2+1 s nájemní smlouvou v již zrekonstruovaném domě. Paní P. s druhem byli z této nabídky nadšení a s radostí bydlení přijali. Tímto
došlo k naplnění cíle programu Bydlení s doprovodným sociálním programem.

Kontakty
CENTROM, o. s.
Adresa: Sirotčí 45a, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 774 714 002
E-mail: centrom@centrom.cz
Web: http://www.centrom.cz
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Dobrá praxe VI.
Prostupné bydlení ostravské obecně prospěšné
společnosti Vzájemné soužití
Cíle a principy služby
Vzájemné soužití, o. p. s., realizuje jako nestátní nezisková organizace model prostupného bydlení v Ostravě. Svůj program označuje jako bydlení v bytech organizace. Spolu s bydlením je vždy nabízena účast v doprovodném sociálním
programu. Ten se zaměřuje na zapojení klientů do komunitní práce v lokalitě. Cílem služby je pomoci zejména rodinám s dětmi k nalezení adekvátního bydlení (a často tím zabránit odebrání dítěte). Organizace pomáhá řešit problém rodin,
které nedosáhnou na zaplacení kauce v nájemním sektoru, ale pomáhá také
k získání potřebných kompetencí k samostatnému bydlení.25 Účast nájemníků užívajících byty organizace je v doprovodném sociálním programu dobro�
volná, většina klientů ho nicméně využívá (využívá nabízené sociální služby,
prostřednictvím kterých řeší své problémy). V lokalitě Důlní a na Liščině se uživatelé
bydlení v bytech organizace zapojují také do komunitní práce v těchto lokalitách.

Kapacita a organizace programu
V roce 2002 získala organizace do nájmu od městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz první byty, ty byly v roce 2004 rozšířeny o jeden byt od společnosti RPG
Byty. Podstatné rozšíření nastalo v letech 2008–2009, kdy si sdružení pronajalo
od RPG Byty dalších devět bytů. V letech 2010–2011 tato spolupráce přinesla rozšíření pronajímání o 24 bytových jednotek v lokalitě Důlní v Horní Suché. V těchto
bytech organizace realizuje model komunitního bydlení (bydlení v bytech organizace s aktivní účastí zapojených podnájemníků do zlepšování kvality života prostřednictvím komunitní práce).
V současné době organizace spravuje celkem 31 bytových jednotek v Ostravě
a dále v obcích Horní Suchá, Petřvald a v Karviné. Všechny byty jsou ve vlastnictví
společnosti RPG Byty, s.r.o., tedy soukromého majitele. Bytové jednotky se v Ostravě a Horní Suché nacházejí v sociálně vyloučených romských lokalitách (Liščina,
Michálkovice, Důlní v Horní Suché), v Petřvaldě a Karviné jde o byty v běžné
zástavbě. Jedná se o byty o velikosti 1+1 a 2+1, ve většině se topí pevnými palivy
25 Nejčastějším předmětem intervencí, se kterým se klienti na pracovníky terénních programů v roce 2012 obraceli, bylo bydlení a s tím
související problémy (šlo o 31 % všech intervencí). Kromě problémů s kvalitou bydlení se klienti na organizaci velmi často obracejí, když přijdou o bydlení nebo jim jeho ztráta hrozí anebo neměli nikdy možnost vlastního bydlení. (Zdroj: Výroční zpráva za rok 2012)
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nebo plynem. Některé byty se nacházejí v opravených domech (např. na Liščině),
jiné se nacházejí v domech, které teprve opravy a rekonstrukce (např. výměna
oken) čekají.
Zájemce o zapojení do této aktivity podává písemnou žádost o bydlení
v bytě organizace, kde popíše svou současnou situaci, důvody, proč chce být
do aktivity zapojen, a uvede jména a data narození všech, se kterými by případně
přidělený byt obýval. Data narození jsou důležitá, neboť podmínkou majitele bytů
je, že obyvatelé bytů organizace nemohou být dlužníky vůči RPG Byty. Každý
zájemce je tedy odsouhlasen majitelem bytů, který svým souhlasem dává
svolení k podnajímání bytu dané rodině.
V případě více zájemců organizace upřednostňuje rodiny s dětmi a ty, kteří
neměli možnost vlastního bydlení. Důležitým hlediskem je rovněž počet osob,
které by v bytě měly bydlet, vzhledem k jeho velikosti. Všechny žádosti se
shromažďují v organizaci na místě k tomu určeném. Jakmile se některý byt má
uvolnit nebo se uvolnil, je ze žádostí vybrána výběrovou komisí, kterou tvoří
pracovníci organizace, vhodná rodina. Její materiály se zasílají majiteli bytu
s žádostí o souhlas s podnájmem u konkrétního bytu. Po získání tohoto souhlasu
(což je otázka maximálně jednoho týdne) se s rodinou sejde vybraný pracovník
a projde s ní každý bod podnájemní smlouvy tak, aby smlouvě rozuměla. Poté se
domluví prohlídka daného bytu, který by měla rodina obývat. Jestliže je s ním
rodina spokojena, podepíše se podnájemní smlouva, domluví se termín předání
bytu a ten se předá na základě předávacího protokolu.
Rodině jsou rovněž předány informace o sociálních službách, které může v průběhu bydlení v bytě organizace využívat, a je jí předán kontakt na kontaktního
pracovníka, který bude s rodinou spolupracovat. Je domluveno, jak často se bude
pracovník s rodinou scházet (minimálně jedenkrát za 14 dní, v praxi však častěji –
záleží na problémech, které se s klientem řeší) a co konkrétně spolu budou řešit
(jakým problémům se budou věnovat). Rodina umožňuje pověřenému pracovníkovi
jeho návštěvu v bytě, který má od organizace pronajatý.
Byty zařazené do programu nejsou zařízeny, podnájemníci si je musí zařídit
nábytkem a dalšími potřebnými věcmi sami. Zálohy na energie (elektřinu
a plyn) si rovněž zajišťuje samotný podnájemce (na jehož jméno jsou při�
hlášeny). Organizace dodává v případě prvního nastěhování do bytu revizní zprávy
a pomáhá při zajištění těchto záležitostí.
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Podnájemní vztah se řídí občanským zákoníkem. Podnájemní smlouva je uzavírána zpočátku na tři měsíce s možností dalšího prodloužení na půl roku.
Takto je prodlužována po dobu dvou let. Tím, že na byty organizace lze uzavřít
podnájemní smlouvu, je možno, pokud je rodina v hmotné nouzi, žádat o doplatek
na bydlení (příspěvek na bydlení z dávek státní sociální podpory je na podnájemní
smlouvu nedosažitelný – nesplňuje podmínky uložené zákonem). Ve většině případů jsou doplatky na bydlení úřadem práce zasílány rovnou na účet
organizace, někteří klienti však pravidelné platby za podnájem hradí prostřednictvím
složenek nebo na pokladně organizace. V bytech organizace lze rovněž získat
trvalé bydliště, k čemuž organizace dává písemný souhlas, pokud to podnájem�
ník požaduje.
Rodina může v bytě organizace bydlet po dobu dvou let. Pokud po tuto
dobu rodina pravidelně hradí poplatky spojené s bydlením (nájem a zálohy
za služby), řeší své jiné problémy nebo se zapojuje do komunitní práce, snaží se
organizace vyjednat s majitelem bytu (společností RPG Byty) přepsání
nájemní smlouvy na klienta samotného. Zároveň hledá další vhodný byt
pro organizaci, který by byl využíván další rodinou. V některých případech se
také vyjednává s majitelem nalezení jiného vhodného bytu pro úspěšně zapojenou rodinu a uzavření nájemní smlouvy na tento jiný byt, neboť dosavadní byt již
třeba kapacitně nevyhovuje. Podmínkou, kterou si stanovil majitel pro přepis
nájemní smlouvy na zapojeného uživatele, je zaplacení kauce ve výši jednoho
měsíčního nájmu a zaplacení nájmu na daný měsíc před podpisem nájemní
smlouvy s úspěšně zapojeným uživatelem. Uživatel je tak zvýhodněn oproti běžným zájemcům o nájem bytu, neboť společnost obvykle vybírá kauci ve výši
dvou- až tříměsíčního nájemného a navíc poplatek za zprostředkování, který
úspěšně zapojení uživatelé neplatí.
Za dobu provozování bytů organizace prošlo touto aktivitou 18 rodin, z nichž se
do klasického nájemního bydlení podařilo za asistence Vzájemného soužití dostat
10 rodinám. S některými rodinami sdružení ukončilo spolupráci pro špatnou platební morálku, některé rodiny odešly na základě vlastního přání. Mezi řešené problémy patří dluhy, hledání zaměstnání, péče o domácnost, péče o dítě, výchova
dítěte, posilování rodičovských kompetencí, zajištění školní docházky dětí, komunikace se školou, doučování dětí, hledání lékaře, vyřizování sociálních dávek, učení
se povinnostem spojeným s bydlením v nájemním bytě (např. opravy, sousedské
soužití), pomoc se zajištěním vybavení bytu.
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Zhodnocení a výhled
V některých případech organizace přistoupila k ukončení podnájemního vztahu
a rozhodnutí vystěhovat zapojené rodiny z bytu (důvodem bylo neplacení nájemného nebo nedodržování dobrých sousedských vztahů a narušování
pořádku v domě). Stává se, že v takových případech se podnájemník nechce
vystěhovat, celá záležitost se časově protahuje a někdy skončí také u soudu žalobou
na vyklizení. Neplacení plateb spojených s bydlením ze strany podnájemníka
představuje velké riziko. Organizace je pro majitele bytu garantem, že nájem
bude zaplacen. Proto je obvyklé, že platba za podnájem je částečně (zhruba o 500 Kč)
navýšena oproti výši nájemného, které platí organizace majiteli. Organizace tak zís�
kává prostředky, ze kterých hradí nájemné za byty s neplatícími podnájemníky.
Problematické je rovněž vymáhání dlužných částek po bývalých podnájemnících,
kteří zpřetrhají jakékoliv kontakty s organizací a nemají se k zaplacení. Rizikem programu je také povinnost organizace v případě potřeby zajistit opravy zařízení
bytu nebo zaplacení materiálu potřebného k opravě.
Provozování bytů může organizaci přivést k finančním problémům. Na zajištění programu není možno v současné chvíli čerpat dotace na zabránění finančním problémům spojeným s neplacením plateb za podnájem nebo se proti této situaci pojistit.
Další bariérou pro provozování této aktivity může být obtížná komunikace
s majitelem bytu, tak aby po domluvené době úspěšného zapojení byla nájemní
smlouva přepsána na uživatele této aktivity. Zapojený uživatel je pro majitele určitým rizikem, i když se jedná o ověřeného a úspěšného uživatele. Organizace proto
doporučuje nastavení jasných pravidel, která by měla být za každých okol�
ností dodržována.
Organizace by v současnosti potřebovala zejména finanční podporu, ale možnosti
zlepšení vidí i v komunikaci (zmiňovalo např. někdy problematické vyjednávání
s Úřady práce ohledně přiznání doplatku na bydlení). Obecně prospěšná společnost
Vzájemné soužití předpokládá, že i v budoucnosti bude tuto aktivitu zajišťovat a hle�dat možnosti, jak pomáhat lidem při řešení jejich problémů spojených s bydlením.

Konkrétní příběh z praxe
V roce 2011 se na nás obrátila paní L. s žádostí o pomoc při řešení jejího problému, nedostačujícího bydlení. Paní L. bydlela v té době spolu se svým druhem a dvěma dětmi u svých rodičů
v jednopokojovém bytě, což pro ně bylo velmi zatěžující. Vzhledem k tomu, že ani klientka ani
její druh neměli zaměstnání, bylo pro ně velmi obtížné najít si klasické nájemní bydlení, neboť
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nebyli schopni zaplatit požadovanou kauci. Navíc soužití s rodiči začínalo být velmi komplikované. Dalším handicapem pro získání klasického nájemního bydlení byla lokalita, v níž se
nacházel byt rodičů, s nimiž bydleli – mnozí majitelé bytů ji proto odmítali. Paní L. se dozvěděla
o možnosti bydlení v bytě organizace a přišla se na tuto možnost zeptat. Při prvním jednání byla
seznámena s podmínkami a možnostmi, které bydlení v bytě organizace poskytovalo. Byla
velmi nadšená, proto byla sepsána písemná žádost o poskytnutí bydlení. Jednalo se o mladou
rodinu, která do té doby neměla možnost vlastního bydlení, rodinu, která neměla dluhy. Během
tří měsíců se v organizaci uvolnil byt určený k výše popsanému účelu, proto byla klientka kontaktována ohledně zapojení se do aktivity bydlení v bytě organizce. Majitel bytu – společnost
RPG Byty – dal souhlas s umístěním této rodiny do podnájmu do bytu v lokalitě Kunčičky.
Klientka začala byt obývat společně se svým druhem a dětmi, kterým bylo 8 a 6 let. Současně
využila možnosti a řešily se problémy týkající se zapsání dětí do základní školy v blízkosti bydliště a pomoc s nalezením práce pro druha. Rodina byla zapojena do aktivity bydlení v bytě
organizace 2,5 roku, neboť posledního půlroku se vyjednávalo o přechodu nájemní smlouvy
z organizace přímo na rodinu. S rodinou byla pravidelně uzavírána podnájemní smlouva
na dobu půl roku s možností jejího dalšího prodloužení, pokud budou včas a řádně hrazeny
platby spojené s podnájmem a nebudou problémy spojené se sousedským soužitím. Rodina
od začátku zapojení do aktivity pravidelně platila platby za podnájem vždy v pokladně organizace, kdy klientka pravidelně dojížděla, aby zaplatila. Rovněž co se týká případných nedoplatků
spojených s vyúčtováním, rodina je vždy včas uhradila, jeden rok jí dokonce vznikl přeplatek.
Klientka byla vedena k samostatnosti ve vyřizování svých záležitostí, neboť se projevila jako
velmi schopná, a tak organizace posilovala její kompetence (většinou jen poskytovali informace
a postup, co má klientka udělat, jednání v jednotlivých záležitostech klientka prováděla sama).
Spolupráce s rodinou spočívala hlavně v řešení technických záležitostí spojených s bydlením
(např. havárie, nezbytné opravy v bytě, výskyt plísně apod.). Klientka i její druh taktéž hledali
zaměstnání, ale vzhledem ke své samostatnosti si druh aktivně sám hledal brigády apod.
Za dobu zapojení do aktivity bydlení v bytě organizace si přes agenturu našel práci, v níž setrval
zhruba jeden rok. V současné době je opět nezaměstnaný, ale má příslib práce.
Po celou dobu zapojení se do bydlení v bytě organizace nebyl s rodinou problém (byla dodržována platební morálka, sousedské soužití bylo také bez komplikací). Kvůli velikosti rodiny
a tomu, že děti začaly dospívat, jsme s rodinou nejdříve usilovali u vlastníka dosavadního bytu
o získání většího bytu v jiné lokalitě (byt podnajímaný organizací byl o velikosti 1+1). Vzhledem
k představám rodiny a jejím finančním možnostem se však dlouhou dobu nedařilo ve spolupráci se společností RPG Byty najít vhodné bydlení (ať již vzhledem k lokalitě nebo finančním
možnostem rodiny). Proto rodina přehodnotila svůj požadavek a rozhodla se získat nájemní
smlouvu na byt, v němž využívala aktivitu bydlení v bytě organizace a dosud bydlela, s tím, že
si zde již v podstatě zvykla, že to není zase tak zlé. Po celou dobu zapojení byla rodina vedena
k tomu, aby si šetřila na případnou kauci. Peníze na kauci ve výši jednoho měsíčního nájmu

43

Manuál dobrých praxí

a administrativní poplatek ve výši 1000 Kč tak byla rodina schopna zaplatit. Nájemní smlouva
proto byla od 1. října 2013 uzavřena přímo s rodinou. Naše spolupráce však získáním vlastního
nájemního bydlení neskončila, nyní s rodinou spolupracujeme při vyřizování sociálních dávek.
Za Vzájemné soužití, o. s.
Lucie Mastná, ředitelka sociálních služeb

Kontakty:
Vzájemné soužití o. p. s.
Bieblova 8/404, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 130 715, +420 777 760 190
E-mail: vzajemne.souziti@seznam.cz
Web: http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz
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Dobrá praxe VII.
Modelový byt s doprovodným sociálním
programem provozovaný brněnským občanským
sdružením IQ Roma servis
Cíle a principy programu
Projekt modelového bytu s doprovodným sociálním programem brněnské občanské sdružení IQ Roma servis zahájilo v roce 2008 v reakci na nelepšící se bytovou
situaci rodin s dětmi využívajících služeb organizace. Stále vyšší počet rodin bydlel
v nevyhovujících ubytovnách a mizivá část z nich byla úspěšná v hledání důstojného bydlení.
Hlavním cílem programu je, aby si rodina nejpozději do 18 měsíců trvání podnájmu v bytě s doprovodným sociálním programem našla nové bydlení a uspořila si
dostatečnou částku na požadovanou kauci a provizi pro nové samostatné bydlení.
Dílčími cíli v průběhu spolupráce jsou: stabilizace sociální situace rodiny, bytové
situace, finanční situace (řešení zadluženosti, zvýšení příjmu rodiny), rodinné situ�
-
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ace, podpora vzdělávání zejména dětí v rodině a posílení kompetencí, odpověd�
nosti a samostatnosti klienta. Další cíle jsou stanoveny dle individuálních potřeb
rodiny (řešení rodinných vztahů apod.).
Službu terénního programu mohou bezplatně využít osoby starší 15 let, které se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci, zejména Romové, a potřebují podporu
v podobě doprovodů a kontaktů v domácnosti. V nepříznivé sociální situaci se
v rámci cílové skupiny nachází člověk, který se potýká s potížemi při uplatňování
svých práv (na úřadech, u zaměstnavatele, apod.), potřebuje a hledá práci, nezvládá
splácení svých dluhů, potřebuje urovnat vážně narušené vztahy v rodině nebo
sousedství, ztratil bydlení nebo mu ztráta bydlení hrozí, žije v lidsky nedůstojných
podmínkách, snaží se překonat závislost či překonat následky trestného činu nebo
podobného jednání.
Jako ústřední nástroje pomoci byly identifikovány: možnost ušetřit (kauce v nájemním bytě), destigmatizace (rodina získá reference o bezproblémovém užívání bytu)
a řešení potenciálních budoucích rizik (předluženost a jiné). Program je koncipován
jako komplex služeb pro rodiny s dětmi s ústředním cílem nalezení stabilního
nájemního bydlení. Od počátku projektu se jedná o testovací službu, jež by měla
zjistit potenciál i limity propojování služeb nabízených organizací.
Základní cíl – nalezení stabilního a důstojného bydlení – do značné míry ovlivňuje
i výběr klientů do této služby. Nejpodstatnějšími kritérii jsou motivace pro změnu
současného bydliště a potenciální zdroje rodiny. Kritéria jsou hodnocena zejména
na základě plánu, který je sestavován s klíčovým pracovníkem před výběrovým
řízením. Dále jsou hodnoceny dosavadní kroky a reálnost nastíněného plánu. Organizace reflektuje relativní „vysokoprahovost“ služby zejména pojetím služby jako
pilotu, který má ověřit možnosti podobné koncepce v prostředí, kde prostupný
systém sociálního bydlení není reálně zaveden, a nelze proto mluvit o zcela systé�
movém prvku. Jinými slovy, je nutné se soustředit s klienty především na soukromý
trh s byty v místě výrazného převisu poptávky nad nabídkou, což vyžaduje velké
odhodlání a přípravu značných zdrojů.
Doprovodný sociální program probíhá v bytě na Bratislavské ulici v Brně, který
má IQ Roma servis o.s. v nájmu od městské části Brno střed. Byt s doprovodným
sociálním programem (DSP) je určen pro rodiny s dětmi (alespoň s jedním nezaopatřeným dítětem či mladším 18 let), které se nachází v nepříznivé sociální situaci.
Doprovodný sociální program spočívá v komplexní práci s celou rodinou, jejíž čle�nové řeší s pracovníky IQ Roma servisu důležité oblasti směřující k celkové stabili46
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zaci rodiny: zejména oblast bydlení, zadluženosti, zaměstnanosti, vzdělávání,
rodinných vztahů, atd. Součástí individuálního plánování v rámci DSP je intenzivní
hledání nového bydlení (soukromého/obecního) a pravidelné spoření rodiny
na poplatky spojené s pronájmem nového bytu – kauci a provizi realitní kanceláři.
Pro podporu spoření organizace nabízí rodině možnost čerpat v případě pravidelného spoření po celou dobu pobytu v bytě půjčku ve výši naspořených prostředků,
nejvýše však 15 tisíc Kč.

Kapacita a organizace programu
Bydlení s DSP je zamýšleno jako 2. stupeň (navazuje na 1. stupeň tzv. krizového ubytování a předchází samostatnému bydlení bez podmínění využívá�ním služby). V současnosti organizace spravuje jeden byt o cca 70 m2 v dispozici 3+kk. Program řídí komise složená ze zástupců Správy nemovitostí
městské části Brno-střed, p.o., OSPOD Brno-střed, Magistrátu města Brna
a zástupců IQ Roma servis, o.s. Komise má v kompetenci především: výběr
rodiny pro doprovodný sociální program, rozhodování o prodlužování podnájemní smlouvy a změny v koncepci projektu. Podnájemní smlouva je uzavírána na šest měsíců, smlouva může být dvakrát prodloužena, tedy
délka pobytu může být až 1,5 roku. Nedílnou součástí smlouvy je i dohoda
o účasti v tréninkovém programu. Původní nastavení bylo pouze na jeden rok,
což ale bylo shledáno jako nedostatečné. Po roce je již zahájen proces výběru
další rodiny. Frekvence kontaktů formou návštěvy v bytě je za normálních okolností jednou za 14 dní, v případě problémů vždy dle potřeby. Organizace praktikuje i namátkové kontroly.
Žadatel musí být minimálně dva měsíce klientem sociálního programu
IQRS a musí se zavázat k řešení dalších problémů, se kterými se domácnost
potýká. Dále se musí jednat o rodinu s nezaopatřenými dětmi nacházející se
v nepříznivé sociální situace (i osamělý rodič s dětmi) a spadající do cílové skupiny organizace. Maximem je šest členů v domácnosti a alespoň jeden
musí mít stabilní příjem (v minulosti ovšem bylo pomoženo i matce samoživitelce na rodičovské dovolené). Mezi podmínkami je i bezdlužnost vůči
dosavadnímu poskytovateli bydlení s výjimkou situací, kdy klienti mají splacenou
jistinu dluhu na nájemném a službách a zůstává pouze dluh na poplatcích
z prodlení a nákladech řízení. Takový dlužník musí aktivně splácet celkový dluh
minimálně tři měsíce. Nezletilí nejsou posuzováni jako dlužníci. Reference
o dosavadním chování klienta jsou považovány za klíčové. Rozhodnutí komise
musí být vždy písemně argumentována tak, aby mohla sloužit i jako zpětná vazba
klientům. Organizace považuje za prospěšné, že při rozhodování došlo k plnému
47
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zapojení členů všech dotčených stran. Organizace je nájemcem bytu a ten dále
podnajímá. Cílem organizace je, aby nájemník (může mít i jiné dluhy) rok a půl
nedlužil na nájemném tak, aby toto mohlo být dobrou referencí pro další hledání
bydlení.

Příklad nastavení bodování žadatelů
Stabilní příjem
1 = Rod/ID/PvN+ aktivní přístup při hledání zaměstnání
3 = Rod/ID/PvN+ aktivní přístup + částečný úvazek + brigády
5 = Rod + legální brigády nebo pracovní smlouva na PÚ (součet částečných úvazků)
Bezdlužnost na předchozím bydlení
1 = splácí 3 až 5 měsíců nebo splaceno 10–30 % z původního dluhu
3 = splácí 5 a více měsíců nebo splaceno 30 % z původního dluhu
5 = 100 % bezdlužnost
Řádná péče o děti
1 = střídavá snaha řešit problémy s dětmi „občas řeší, občas neřeší“
3=
nejsou s dětmi žádné problémy (vyjádření OSPOD, školy)/je-li problém, řeší ho velmi
aktivně, dělá, co se dá (komunikace se školou, pedagogy, psychology)
Ostatní oblasti (samostatnost, aktivní a odpovědný přístup rodiny ke své životní situaci):
- zejména v oblasti zadluženosti, hledání nového bydlení, snahy o zvýšení příjmu zaměstnáním/
brigádou, apod.
- sleduje se zde rovněž dosavadní vývoj a posun rodiny.
0 = „nezařadil/a bych tuto rodinu“ + argumenty
5 = „zařadil/a bych tuto rodinu, ale s výhradami“ + argumenty
10 = „tato rodina je vhodná pro bydlení s DSP“ + argumenty

Dosavadní výsledky programu
Za dobu realizace projekt podpořil čtyři rodiny. Dvě rodiny nyní bydlí samostatně
v bytě s nájemní smlouvou a sociální službu využívají podle potřeb, dvě rodiny se
vrátily na ubytovnu či azylový dům. Rodiny zcela vyčerpaly celý rok a půl. Zapojení
jedné z rodin znamenalo pro organizaci finanční ztrátu, neboť po nějakou dobu
nemohla pobírat dávky hmotné nouze a chybějící peníze zajistilo o.s. IQ Roma
servis. Z dalších problémů lze uvést hlučné chování.

48

Prostupné bydlení

Konkrétní příběh z praxe
S rodinou Novákových spolupracovala terénní sociální pracovnice IQ Roma servis, o.s., zhruba
rok před nastěhováním do bytu s doprovodným sociálním programem. Komplexní práce
s rodinou byla vedena se zaměřením na možnosti zlepšení bytových podmínek. Rodina bydlela
již delší dobu na ubytovně a veškeré příjmy směřovaly na zaplacení nákladů nezapočítaných
do ubytovacích poplatků (je zvykem, že majitelé některých ubytoven účtují do poplatků na ubytování nedostatečné zálohy na energie a během účtovacího období vyžadují další platby
za energie – jde o jeden z důvodů, proč mnoho ubytovaných není schopno našetřit na kauci
v běžném nájemním bydlení). Přes značnou snahu se rodině ve spolupráci s terénní sociální
pracovnicí nepodařilo zajistit důstojnější bydlení a přijala nabídku ubytování v bytě s doprovodnou sociální službou. Jedním z důvodů, proč rodina ve výběrovém řízení uspěla (o ubytování
žádalo sedm rodin) byla právě dlouhodobá snaha zajistit si lepší bydlení. Rodiny jsou vybírány
komisí na základě popisu dosavadní spolupráce a předběžného individuálního plánu – cílů,
jichž budou chtít v rámci služeb dosahovat.
Během naší spolupráce jsme se s rodinou Novákových zaměřili na problematiku dluhů. Podařilo se dohledat podklady k většině dluhů a společně je utřídit podle důležitosti. Protože rodina
žije z nezabavitelného minima a nemá tak prostředky navíc na splácení, rozhodla se, že jakmile
si zvýší příjem, bude nejprve splácet dluh na zdravotním pojištění.
Rodina již od počátku naší spolupráce chtěla řešit bydlení, sdělovali nám své obavy, že „my si
tady vyzkoušíme, jak bydlí normální lidi, a protože nic neseženeme, zase se budeme muset
vrátit na ubytovnu“. Nejprve si rodina zažádala o městský byt. Následně jsme začali hledat
soukromý podnájem. Několikrát se při doprovodu na prohlídku volného bytu stalo, že když
majitel viděl romskou rodinu, tvrdil, že již je byt obsazený, popřípadě se majitel bytu neukázal
vůbec.
Asi tři měsíce před ukončením podnájmu v sociálním bytě, kdy se stále nedařilo najít vhodný
nájemní byt (buď z důvodů nepřízně vlastníků komerčních bytů, nebo klienti v tu chvíli neměli
peníze na složení prvního nájmu a kauce), začali jsme hledat podnájem přes realitní kancelář.
Klienti v tomto období zmobilizovali veškerou svojí energii a začali velmi aktivně hledat podnájem všemi možnými způsoby. Aktivita se nakonec vyplatila. Ze sociálního bytu se sice musela
rodina přestěhovat na čtrnáct dnů k mamince, následně se však, díky spolupráci s realitní kanceláří, přestěhovali do nově zrekonstruovaného bytu 2+1.
Jak již bylo uvedeno výše, rodina pobyt v bytě s doprovodnou sociální službou reflektovala
hlavně jako časově omezenou možnost bydlet v lepších podmínkách, ze kterých se však
bude muset vrátit zpět na naprosto nevyhovující ubytovnu. Samotnou sociální službu hodnotili jednotliví členové rodiny většinou pozitivně, v důsledku však neschopnou čelit strukturálním podmínkám na trhu s byty: hlavně pokud jde o diskriminaci a cenovou nedostupnost. Ze
strany sociálního pracovníka bylo zmiňováno, že přes častou týmovou reflexi postupu zaká-
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zek a cíleně vybranou rodinu nesměřovala spolupráce s rodinou dopředu vytčeným směrem.
Takto lze hodnotit i celkový výsledek, tedy že rodina nyní žije v hezkém nájemním bytě. Není
zkrátka možné tvrdit, že současný stav je přímým důsledkem spolupráce v doprovodném
sociálním programu, naproti tomu však ve srovnání s jinými druhy spolupráce je program
bytu s doprovodnou sociální službou násobně úspěšnější v zajišťování důstojného nájemního
bydlení než jiné formy spolupráce, které organizace nabízí.

Kontakty:
IQ Roma servis, o.s.
Vranovská 45, 614 00 Brno
Tel.: +420 543 213 310
E-mail: iqrs@iqrs.cz
Web: http://www.iqrs.cz

50

Prostupné bydlení

Dobrá praxe VIII.
Systém prostupného bydlení v Chebu
provozovaný obecně prospěšnou společností
KOTEC ve spolupráci s městem Cheb a Diecézní
charitou Plzeň
Cíle a principy programu
Systém prostupného bydlení v Chebu byl navržen v rámci lokálního partnerství
Agentury pro sociální začleňování, města Chebu a místních poskytovatelů sociálních služeb (obecně prospěšné společnosti KOTEC a chebské pobočky Diecézní
charity Plzeň) již na jaře roku 2010 při přípravě Strategického plánu sociálního
začleňování. Systém byl připraven jako koncepční řešení bytové problematiky osob
ohrožených sociálním vyloučením. Systém je navržen tak, aby motivoval uživatele
ke snaze zlepšit svoji situaci a spolu s tím získat kvalitnější bydlení (v záhlaví návrhu
dokumentu popisujícího nastavení systému stojí: „Čím víc se klient snaží, tím lep�šího bydlení dosáhne.“). Systém je tvořen třemi stupni ubytování a bydlení.
Jednotlivé stupně se liší typem a mírou komfortu a intenzitou poskytované sociální
práce a kontroly. Konečným cílem je zajistit nájemní bydlení, jež je cenově přimě�
řené, kvalitativně standardní a prostorově nesegregované, rodinám, jež mají kompetence k samostatnému bydlení, avšak jsou pronajímateli vnímány jako rizikové
a na základě toho jsou diskriminovány.
Cílové skupiny projektu tvoří osoby bez přístřeší, osoby navracející se z výkonu
trestu či výchovných ústavů, bez rodinného zázemí, osamělí rodiče s dětmi v krizové situaci, rodiny s dětmi nebo i samostatné osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodů předluženosti, dlouhodobé závislosti na sociálních dávkách, osoby
ve výpovědi z nájmu bytu, osoby bez potřebných kompetencí pro soužití s ostatními nájemníky (nevhodné hygienické návyky či z hlediska soužití nepřijatelné
normy chování – hlučnost, nekázeň, špatná platební morálka, ubytovávání atd.).
Jde o rodiny, jež aktuálně bydlí v nestandardním či segregovaném bydlení, avšak
dlouhodobě řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.

Kapacita a organizace praxe
První stupeň představuje krizové, nízkoprahové ubytování, jež je nejméně
komfortní. Jedná se o ubytovací zařízení, kde je pobyt limitován časem a pravidly
užívání (ubytovaní jsou zde podrobeni přísnějšímu režimu a kontrole). Posláním
těchto zařízení je zajistit na nezbytně nutnou dobu střechu nad hlavou lidem
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z ulice, lidem v krizi a lidem, kteří mají soudem přikázané vystěhování a nemají kam
jít. Tento stupeň zahrnuje: noclehárnu Betlém, azylový dům pro jednotlivce Betlém
(Komorní 3, Cheb) a azylový dům pro matky s dětmi Betlém (K Nábřeží 14, Cheb).26
Cílem zde poskytované intenzivní sociální práce je motivovat klienty, aby se snažili
svoji životní situaci změnit k lepšímu a měli šanci na lepší bydlení. Provozovatelem
tohoto stupně je Diecézní charita Plzeň (DCHP), která je registrovaným
poskytovatelem uvedených sociálních služeb.
Druhým stupněm je tréninkové bydlení v obecních bytech pronajatých
neziskovou organizací. První tři byty si KOTEC o. p. s. od města Cheb pronajala
v lednu 2013, aktuálně takto provozuje celkem čtyři byty, jež jsou k dispozici výše
uvedené cílové skupině. Zájemce z řad cílové skupiny může do tréninkového bytu
vstoupit za předpokladu, že se zájemce o tréninkový byt buď osvědčí v prvním
stupni nízkoprahového ubytování, a/nebo požádá o vstup rovnou do tréninkového
bytu, a je schopen doložit svou aktivní snahu o zlepšení své situace. O přijetí
zájemce do tréninkového bytu rozhoduje pracovní skupina vytvořená
za účelem realizace pilotního projektu prostupného bydlení v Chebu. Členy pracovní skupiny, jež má svou metodiku práce, jsou zúčastněné instituce (Odbor so
ciálních věcí – ten je zároveň i garantem systému, Odbor správy majetku, orgán
sociálně-právní ochrany dětí, kurátor pro dospělé, Úřad práce – pracoviště dávek
hmotné nouze) a organizace poskytující jednotlivé stupně bydlení (KOTEC, Diecézní charita Plzeň). Pravidelně, minimálně jedenkrát za čtvrt roku, ale v případě
potřeby častěji, pracovní skupina hodnotí výsledky, jak klient uspěl či neuspěl; skupina rovněž operativně dle potřeby řeší vznikající problémy s úhradami nájmu a služeb (účelné využití poskytovaných dávek a příspěvků).
K tréninkovým bytům jsou uzavírány krátkodobé podnájemní smlouvy v trvání
tří měsíců s možností prodlužování, optimálně na dobu jednoho roku. Délka
bydlení v tréninkovém bytě se může ve výjimečném případě prodlužovat i na dobu
delší. Zároveň s uzavřením podnájemní smlouvy se uživatel stává klientem programu sociální asistence. Program sociální asistence spočívá v pravidelném kontaktu uživatele bytu s terénními sociálními pracovníky, obvykle právě v tréninkovém
bytě. Terénní sociální pracovníci (alternativou mohou být pracovníci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) doprovází při užívání tréninkového bytu jeho uživatele a podporují ho v řešení aktuálních témat a problémů jeho života. Nejčastěji se
v praxi programu sociální asistence diskutují a řeší témata kolem rodinného roz-

26 Celková kapacita azylového domu je 44 lůžek, z toho je 23 lůžek určeno pro jednotlivce, sedm lůžek pro matku nebo otce a 14 lůžek
pro děti.
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počtu a jeho zdrojů, získávání dávek hmotné nouze a SSP, způsobů „zacházení“
s bytem a jeho vybavením, technickou údržbou bytu, spolužitím s ostatními nájemníky, a samozřejmě hledáním zaměstnání. Největší podíl uživatelů tréninkových
bytů prozatím tvoří matky samoživitelky, jež ještě specificky řeší péči o děti. V tomto
ohledu program sociální asistence spolupracuje s orgánem sociálně-právní
ochrany dětí Cheb.
Třetí, nejvyšší stupeň systému představuje samostatné nájemní bydlení.
To má v budoucnu fungovat ve dvou variantách: Jednak v městem vlastněných bytech, jednak v soukromých nájemních bytech. V druhém případě
má jít o tzv. garantované bydlení. Klient v tomto stupni uzavírá s pronajímatelem
obvyklou nájemní smlouvu, přičemž sociální služba může, ale již nemusí být
poskytována (podle individuální situace). V garantovaném bydlení vstupuje
do vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem třetí subjekt – nezisková organizace (poskytovatel sociálních služeb), která provádí a garantuje výběr
vhodných klientů, dále vybírá vhodné byty a hlavně ve chvíli vzniku problémů okamžitě intervenuje do vztahu mezi nájemníkem a nájemcem. Existuje zde také pojišťovací mechanismus proti riziku neplacení nájemného, popř.
poškození bytu či jeho zařízení ze strany nájemce.27 Garance jsou pronajímateli
poskytovány po dobu jednoho roku. Poté je na pronajímateli a nájemci, jestli se
rozhodnou prodloužit nájemní smlouvu. Pokud se domácnost nájemce rozhodne
přestěhovat, poskytne mu provozovatel garantovaného bydlení (za předpokladu,
že po celý rok bezproblémově fungoval) doporučení, které zvýší jeho šance nalézt
bydlení.
Posloupnost intervencí v případě kolize (např. neplacení nájemného) v garantovaném bydlení je následující:
• Pronajímatel bezodkladně oznámí provozovateli garantovaného bydlení existenci
problému.
• 
Provozovatel garantovaného bydlení (KOTEC) bezodkladně intervenuje a řeší
problém.
• Pokračuje-li nájemník v neplacení nájemného po dobu delší než měsíc, požádá
pronajímatel o vyřízení institutu zvláštního příjemce.
• Naplní-li se výpovědní důvody dané občanským zákoníkem, může pronajímatel
vypovědět nájem.

27 Garanční mechanismus byl vytvořen na základě pilotního projektu garantovaného bydlení realizovaného na základě vládou schválené
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015 (viz http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-protisocialnimu-vylouceni/, str. 22–23). Více ke garantovanému bydlení viz také Metodika prostupného bydlení.
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• P
 o skončení tříměsíční výpovědní lhůty po předání výpovědi by se měl nájemník
z bytu vystěhovat.
• Odmítne-li se nájemník vystěhovat, podá pronajímatel žalobu na vyklizení.
• Provozovatel garantovaného bydlení zajistí přístřeší (a to přesto, že to nemusí
učinit na základě soudního rozhodnutí) pro vystěhovaného nájemníka.
• Pronajímatel eviduje v odděleném účetnictví veškeré škody, které mu vznikly
v souvislosti s pronájmem bytu.
• Po vystěhování nájemníka předloží součet škod nositeli pilotního projektu (Agentuře pro sociální začleňování).
• Agentura po provedení kontroly (místního šetření v součinnosti s provozovatelem
garantovaného bydlení) neprodleně vydá pokyn správci garančního fondu
k uhrazení škody.
• Správce garančního fondu uhradí pronajímateli souhrnně všechny škody na konci
daného pololetí.
• V době, kdy byla dokončována tato kapitola, nevstoupila žádná ze zapojených
domácností do nejvyššího stupně (garantovaného bydlení). Hlavním důvodem byla
prostá skutečnost, že pravidla pro přechod do tohoto stupně předpokládají jeden
rok bezproblémového fungování v předchozím stupni (tréninkovém bydlení).28

28 V jednom případě se o přechodu do garantovaného bydlení uvažovalo. Provozovatel systému již dokonce vedl jednání o spolupráci
s několika soukromými pronajímateli. Klientka ale nakonec dala přednost možnosti zůstat v městském bytě.
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Zhodnocení a výhled
Program byl hodnocen za období leden-červenec 2013. Data o uživatelích zapojených do druhého stupně ukazují, že do programu se v prvním půlroce zapojily tři
domácnosti, celkem osm lidí, z toho jedno dítě před dokončením povinné školní
docházky a dvě v předškolním věku. Ve třech bytech bylo stanoveno následující
nájemné: 4906 Kč, 6602 Kč a 6674 Kč. Během půlroku byl vytvořen dluh
na nájemném ve všech bytech, a to ve výši 6764 Kč, 5134 Kč a 5189 Kč. Z hlediska
finančního se ukázala jako problematická skutečnost, že doplatek na bydlení nepokrýval náklady, vznikly i potíže s jeho vyplácením. V jednom případě byl doplatek
na bydlení klientem vynaložen na jiný účel, než jakému má sloužit. Následovala tedy
intervence ze strany provozovatele systému a nyní je doplatek posílán přímo na účet
provozovatele bytu. V jednom případě došlo k nedodržování pravidel sociálního
programu a následně k vypovězení podnájemní smlouvy a vystěhování klienta.
Ukázalo se také, že část klientů zatajila dluhy z minulosti, po zjištění této skutečnosti organizace klientům dojednala sestavení splátkových kalendářů.
Po tři čtvrtě roce fungování systému identifikoval jeho provozovatel následující faktory úspěchu:
• Srozumitelně, jasně a písemně sjednaná spolupráce všech zúčastněných stran
systému.
• Jasná pravidla přijetí klientů do systému.
• Písemná dohoda klienta a poskytovatelů jednotlivých stupňů o zařazení do systému, včetně sankcí.
• Šikovní a přísní terénní pracovníci.
• Jednoznačné uplatňování pravidel ze strany poskytovatelů.
• Rychlá spolupráce s garantem systému.
• Pravidelné setkávání pracovní skupiny systému.
• Ochotný soukromý majitel bytových jednotek.

Konkrétní příběh z praxe
V tomto příkladu vám představíme ženu, 35 let, nazveme ji Blanka. Její předchozí život byl
poznamenán užíváním drog a především skutečností, že byla matka – uživatelka. Paní Blanka
má šest dětí, z toho tři ve vlastní péči, o kterou musela poměrně dlouho usilovat, protože
důvěra orgánu SPOD v její rodičovské schopnosti byla slabá.
Blanka je uživatelkou tréninkového bytu v systému prostupného bydlení Cheb od února 2013.
Do doby, než se nastěhovala do tréninkového bytu, žila přibližně rok v domě pro matky s dětmi
v tísni, který je v systému prostupného bydlení v Chebu zařazen do 1. stupně – bydlení s absolutní podporou zvenku.
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Paní Blanka se v domově pro matky s dětmi rozhodla svůj život změnit. Byla pod dohledem
orgánu sociálně právní ochrany dětí, jenž jí doporučil docházet do několika poradenských so
ciálních služeb dostupných ve městě. Blanka začala využívat poradenství v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, motivační podporu v abstinenci a také využila dluhovou
poradnu, protože má dosud nevyrovnané závazky na půjčkách nebankovních domů. Spolupráce všech uvedených stran a v první řadě aktivní a pozitivní nastavení Blanky pro řešení její
situace přispěla k možnosti život Blanky a jejích dětí skutečně změnit.
Blanka na konci roku 2012 využila možnosti vstoupit do 2. stupně systému prostupného bydlení – tréninkového bytu – a ve spolupráci s provozovatelem stupně (občanského sdružení
KOTEC) a správou majetku města Cheb byl vyhledán a poskytovatelem pronajat byt 2+1
v běžné bytové zástavbě města. Blanka se tedy mohla i s dětmi nastěhovat a začít využívat
doprovodný sociální program, který zajišťují terénní sociální pracovníci.
Blanka byla v době nastěhování do tréninkového bytu finančně, osobně i vztahově stabilizovaná, měla dostupný příjem v podobě dávek hmotné nouze. Terénní sociální pracovníci tak
s Blankou spolupracují na udržení stabilizovaného stavu a podporují ji v situacích, kdy se tento
stav nějakým způsobem vychýlí.
Náklady na bydlení Blanka hradí pomocí doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí. Částka,
která Blance zůstane po odečtení nákladů na bydlení, není vůbec závratná, a vystačí tak akorát
k pokrytí všech potřebných nákladů na stravu, ošacení a potřeby dětí. Od terénních sociálních
pracovníků dostává Blanka potraviny z potravinové banky, což alespoň částečně uleví jejímu
rozpočtu.
Koncem léta 2014 žila Blanka stále v tréninkovém bytě. Už před rokem se připravovala na
přestěhování do 3. stupně systému – do samostatného nájemního bydlení. Blanka byla a je
dobře připravená a zcela samostatná, splňuje předpoklady k bezproblémovému samostatnému bydlení. Mělo jí být zprostředkováno nájemní bydlení v soukromém sektoru, ve kterém by
již podpora terén¬ních sociálních pracovníků byla postupně minimalizována. Blanka by tím
dovršila svoji více než dvouletou cestu systémem prostupného bydlení a také cestu zpět ke své
vlastní hodnotě a k samostatnému životu. Problém, který se stále nepodařilo vyřešit, jsou Blančiny dluhy za elektrickou energii a plyn z předchozího bydlení. Pokud by přešla do samostatného bydlení, nemohla by se – vzhledem k dluhům z minulosti – přihlásit k odběru energií. To jí
v podstatě fixuje v tréninkovém bytě.

Kontakty
KOTEC o. p. s.,
sídlo: Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně
místo poskytování sociální služby: Provaznická 439/9, 350 02 Cheb
Tel.: 608 656 543
E-mail: projekty@kotec.cz
Web: www.kotec.cz
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Dobrá praxe IX.
Program prevence bezdomovectví Armády spásy
Ostrava
Cíle a principy programu
Podstatou programu Prevence bezdomovectví je pomoci osobám bez přístřeší formou terénní sociální služby. Hlavním cílem je stabilizace sociální situace klienta,
a to nejlépe prostřednictvím asistence v setrvání v jeho přirozeném prostředí. Navíc
je cílem podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů, což je spojeno s posilováním jejich rovnoprávného postavení ve společnosti.
Důvodem zavedení služby je snaha o plnou integraci jedinců do společnosti tak,
aby mohli žít plnohodnotný život, včetně života rodinného, pokud se pro něj rozhodnou. Služba pro osoby bez přístřeší patří k pilířům činností organizace. Armáda
spásy působí v ČR již od roku 1990, prostupné bydlení zavedla jako nadstavbu k již
existujícím programům realizovaným organizací, jako jsou azylové domy a nízkoprahová centra. V těchto dosavadních službách je klientům nabízena možnost
účasti v programu prostupného bydlení. Vstupním bodem je tréninkové bydlení
buď v rámci azylového domu, anebo v samostatném bytě ve vlastnictví obce nebo
jiného vlastníka.
Program prevence bezdomovectví je realizován od roku 2005, kdy organizace
uzavřela dohodu o pronájmu bytů s městským obvodem Moravská Ostrava a Pří�voz. Program městská část podporuje i po politických změnách, k nimž došlo
po komunálních volbách v roce 2010. V roce 2005 šlo o 5 bytů, v roce 2007 narostl
počet na 21.
Místostarosta Tomáš Kuřec popsal v roce 2013 spolupráci takto:
„Spolupráce s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz probíhá dlouhodobě na úrovni partnerského vztahu. Byla zahájena již v roce 2004, odkdy městský
obvod realizuje tzv. bydlení s doprovodným sociálním programem ve spolupráci
s nestátními neziskovými organizacemi jako součást komplexní sociální péče
o občany. Právě spolupráce s Armádou spásy se ukázala jako nejprospěšnější,
neboť naplňuje znaky třístupňového prostupného bydlení. Městský obvod pronajímá Armádě spásy byty, které ta dále podnajímá osobám, které ztratily bydlení,
nebo těm, kteří nemohou obývat své dosavadní byty, a jsou tedy klienty např. azylových domů. V současné době je to celkem 33 bytů, ve kterých žije přes 120 osob,
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většinou rodin s dětmi. Ve spolupráci bytového a sociálního odboru
se tak daří u mnohých uživatelů této
služby vytvořit a podpořit dovednosti k samostatnému bydlení. Je to
samozřejmě běh na dlouhou trať, ne
vždy se to podaří, ale na druhou
stranu již zde máme nájemníky, kteří
po absolvování celého programu
bydlí, nemají problémy nejen s bydlením, ale ani s dalšími náležitostmi,
které souvisí s běžným životem. Výjimečnost celého projektu vidíme mj.
v tom, že byty nejsou v jednom
domě, ale rodiny žijí v běžných bytových domech a musejí řešit běžné
sousedské vztahy, minimalizuje se
přejímání špatných vzorců chování
od obdobných rodin, pokud by žily
Autorkou fotografie je Bc. Michaela
Hyžáková, terénní pracovník
pohromadě, a významná je možnost dalšího setrvání v témže bytě
v případě uzavření řádné nájemní smlouvy. Tento model spolupráce městského
obvodu a nestátní neziskové organizace vyplňuje volný prostor, který je v této
oblasti.“
Prostupností je míněna možnost přechodu od azylového domu do tréninkového bydlení a posléze do standardního nájemního bydlení. Zatímco ubytování v azylovém domě je součástí využívání sociální služby a mělo by být krátkodobé, tréninkové bydlení je realizováno jako podnájem v bytech, které má od obce
(či jiného vlastníka) Armáda spásy pronajaty. Délka bydlení na tomto stupni je
zamýšlena jako střednědobá. Užívání tréninkových bytů je spojeno s terénními
sociálními službami. Ty jsou nepřítomny či utlumeny ve fázi standardního bydlení,
které je realizováno formou dlouhodobé nájemní smlouvy v obecním (či soukromém) bytě.
Kritériem pro začlenění klienta do programu je trvalé bydliště v lokalitě. Klíčem pro vstup do programu je doporučení klienta pracovníky azylových
domů. Klienti z těchto domů mají přednost, ale je možno v případě jejich nedostatku vzít i klienta mimo azylový dům. Klienty jsou z 98 % příslušníci romského
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etnika, byť je program samozřejmě otevřen rodinám i jednotlivcům bez ohledu
na etnický původ. Podmínkou je také absence dluhů na nájemném vůči
městu nebo uzavření splátkového kalendáře. Klient dále musí Armádě spásy
zaplatit kauci ve výši dvou nájmů. Ta je mu vrácena při přechodu do standardního bydlení (město), takže z ní může obratem pokrýt kauci u města. Při rozhodování je brána v potaz i aktivita klienta (konzultace, zájem o informace). Výběr
klienta ze strany Armády spásy podléhá schválení komisí zřízenou při měst�ském obvodu.
Výši nájemného v tréninkových bytech určuje město (od 2 500 do 7 000 Kč),
Armáda spásy pak tuto částku vybírá od klientů. Stropem je 5 000 Kč měsíčně.
V této částce je započítána i záloha na vodu (dle počtu osob) a zohledněna je také
vybavenost bytu. Nájem vybírá nejčastěji v hotovosti sociální pracovník. Problematické je placení prostřednictvím institutu zvláštního příjemce (na účet Armády
spásy), pokud je doplatek nižší než nájemné, klesá platební morálka při doplácení
rozdílu. Vedle nájemného je vybíráno 300 Kč do fondu oprav.
Tréninkové bydlení je řešeno řetězením krátkodobých podnájemních smluv,
v rozmezí jednoho až dvou měsíců, nikdy ne více. Dle podnájemní smlouvy je
klient odpovědný i za placení energií a porušení tohoto je důvodem k vypovězení
smlouvy. Organizace je tak na tomto stupni úplným prostředníkem při zajištění
bydlení. Práce s uživateli probíhá v intenzitě dle zařazení uživatele.29 Pokud jde
o nové uživatele, ti jsou navštíveni dvakrát měsíčně. Na základě těchto návštěv je
domácnost po třiceti dnech zařazena na základě uvážení členů týmu buď mezi
běžné, anebo mezi rizikové. Běžní uživatelé jsou navštěvováni jednou měsíčně,
rizikoví dvakrát měsíčně. V případě rizikové domácnosti se během návštěvy kontroluje stav bytů a užívání vody.
Řešení případného neplatičství je založeno na komunikaci s klientem. Při prvním
výskytu Armáda spásy umožňuje zpětné doplacení, ovšem klient musí do měsíce
sám přijít. Pokud se tak nestane, přidělený pracovník navrhuje sestavení splátkového kalendáře, včetně možnosti využití institutu zvláštního příjemce. Pokud klient
nezaplatí dvakrát, dostane výzvu k uhrazení dluhu a je mu poskytnut měsíc na splacení poloviny dluhu (při zaplacení aktuálního nájemného). Zde je možno připustit
výjimky podle vůle klienta řešit problém. Pokud do měsíce od výzvy klient nereaguje, následuje vystěhování, které dosud vždy proběhlo bez větších problémů.

29 S klienty není uzavírána písemná smlouva o sociální službě, ale pouze ústní dohoda. Ta se každoročně obnovuje. Součástí dohody je
individuální plán placení a hledání práce.
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I v případě vystěhování Armáda spásy alespoň pomáhá s hledáním nového bydlení, resp. ubytování.
Komise po dvou letech hodnotí klienta, respektive to, zda je schopen bydlet samostatně. Pokud je hodnocení kladné (tedy dostane-li klient doporučení), je
další (standardní) bydlení řešeno většinou uzavřením přímé nájemní smlouvy vůči
městské části a setrváním klienta ve stávajícím bytě.30 Maximální doba účasti
v programu je pět let. Na následnou spolupráci se počítá s maximálně šesti
měsíci.

Kapacita a organizace programu
V roce 2014 program v Ostravě využíval celkem 51 bytů s tím, že nejvíce
do něj bylo zapojeno pět bytů v jednom domě. Většina bytů se nachází v sociálně vyloučených lokalitách. Celkem je v současnosti do programu zapojeno
171 klientů (včetně 89 dětí) a jsou zastoupeny i jednočlenné domácnosti. Personálně je program zajišťován jedním sociálním pracovníkem a dvěma pracovníky terénními, v doplňkovém programu Počítadlo pracuje na tříčtvrteční úvazek další pracovník. Ze strany městského obvodu je dle organizace zájem
poskytnout další byty, ale organizace teď nedisponuje kapacitami větší počet
bytů v programu efektivně řídit.
Organizace již dříve jednala o spolupráci se soukromými majiteli, až v březnu
2014 ale došlo k navázání spolupráce se společností RPG Byty. Armáda spásy
tehdy převzala od společnosti první dva byty v městské části Ostrava – Poruba.
Později převzala jeden byt v městské části Moravská Ostrava. V rámci spolupráce
s RPG Byty v září 2014 Armáda spásy otevřela v Porubě novou pobočku, kde jsou
pracovníci prevence bezdomovectví jednou týdně k dispozici.
V roce 2014 Armáda spásy zavedla Program prevence bezdomovectví také
v Brně, kde postupně od městské části Brno-střed převzala do správy 18 bytů.
Armáda spásy vedle toho provozuje byty v několika dalších městech (viz tabulka
„Přehled bytů provozovaných v rámci služeb Armády spásy“ níže). Nejedná se ale
o byty, jež by svým klientům podnajímala v rámci Programu prevence bezdomo�vectví. Byty jsou poskytovány v rámci poskytované sociální služby azylový dům (ať
již v objektu azylového domu, nebo v bytech mimo něj31).
30 Přesun mezi tréninkovým a standardním nájemním bydlením nepředpokládá stěhování z jednoho bytu do jiného. Většinou pouze dojde
ke změnu smlouvy ke stávajícímu bytu klienta (z podnájemní na nájemní přímo s vlastníkem bytu) s tím, že obec následně zařadí do programu nějaký jiný byt.
31 Detailněji viz příloha č. 1: Koncepce sociálního bydlení Armády spásy.
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Tabulka 3: Přehled bytů provozovaných v rámci služeb Armády spásy
(stav k polovině května 2014)
Počet
bytů

Služba

Zařazení

Cílová
skupina

Počet
uživatelů

Ostrava – azylový dům

1

v rámci
azylového
domu

muži

2 dospělí

Havířov – azylový dům

5

v rámci
služby

jednotlivci

10 dospělých

Havířov – následná služba

8

v rámci
služby

jednotlivci

16 dospělých

Opava – pro matky s dětmi

3

v rámci
služby

rodiny s dětmi

3 dospělí, 6 dětí

Praha – azylový dům

2

podnájemní

jednotlivci

4 dospělí

Ostrava – Prevence
bezdomovectví

51

podnájemní

muži, ženy,
rodiny s dětmi

82 dospělých,
89 dětí

Havířov – pro matky
s dětmi

5

v rámci
služby

rodiny s dětmi

5 dospělých,
18 dětí

Karlovy Vary – azylový dům

3

v rámci
služby

jednotlivci

6 dospělých

Opava – azylový dům

3

v rámci
služby

jednotlivci

6 dospělých

Brno – Prevence
bezdomovectví

10

podnájemní

rodiny s dětmi

15 dospělých,
21 dětí

celkem

91

149 dospělých,
134 dětí

Pozn.: Barevně jsou zvýrazněny byty provozované v rámci popisovaného Programu prevence bezdomovectví.

Tabulka 4: Přehled bytů, ve kterých Armáda spásy poskytuje podporu v bydlení bez
toho, aby je sama provozovala (stav k polovině května 2014)
Služba

Počet
bytů

Zařazení

Cílová
skupina

Počet
uživatelů

Krnov – azylový
dům

7

v rámci terénního
programu

rodiny s dětmi

12 dospělých,
7 dětí

Jirkov – SAS

8

v rámci terénního
programu

rodiny s dětmi

14 dospělých,
18 dětí

Havířov – SAS

10

v rámci terénního
programu

rodiny s dětmi

15 dospělých,
24 dětí

Havířov – SAS

12

v rámci terénního
programu

Senioři

17 dospělých
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Krnov – SAS pro
seniory

3

celkem

40

v rámci terénního
programu

Senioři

3 dospělí
61 dospělých,
49 dětí

Zhodnocení a výhled
Za osm let programu (2005–2013) bylo městskému obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz části doporučeno k uzavření nájemní smlouvy 14 klientských domácností,
přičemž do programu bylo doposud zapojeno 250 klientů (56 rodin). Vyloučeno
bylo v letech 2012–2005 formou výpovědi celkem 22 klientů. K opuštění programu
z rozhodnutí klienta došlo celkem v 17 případech. Maximální pětileté lhůty dosáhly
tři rodiny, program tedy neukončily úspěšně.
Tabulka 5: Vývoj počtu bytů zapojených do tréninkového bydlení a počet a úspěšnost
zapojených uživatelů
Počet bytů
v tréninkovém
bydlení
2005

5

2007

21

Počet uživatelů

Počet úspěšných uživatelů
(od roku 2005)

2010

26

2011

35

130

11

2012

33

115

14

2013

43

169

14

2014

51

171

Problém, se kterým se organizace potýká, jsou dluhy klientů v tréninkovém
bydlení. Ty jsou dosud sanovány z dotací, ale to není považováno za dlouhodobě
únosné. Diskutována byla v této souvislosti také možnost zvýšení nájemného klientům tak, aby byla vytvořena rezerva pro tyto případy, nicméně organizace se rozhodla touto cestou nevydat z důvodu předpokládaného snížení dostupnosti
bydlení.
S programem je svázána také organizační náročnost, neboť jiná osoba je zodpovědná za otázky sociální služby a zase jiná osoba podepisuje vše, co se týká
bydlení. Oddělení administrace sociálních služeb a správy bytů zvyšuje administraci a riziko chybovosti.
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Autorkou fotografie je Bc. Michaela Hyžáková, terénní pracovník
Hlavní příčinou neúspěchu klientů je neplacení nájemného. Výjimečně dochází
k poškození bytu, a to při vystěhovávání (vybavení dáno klientem do sběrny druhotných surovin). Objevují se i stížnosti sousedů, ty jsou vždy šetřeny a při překročení
tří stížností musí klient bydlení opustit. Jako další důvody uvádí organizace sestěhování nenahlášených osob a pasivitu klienta pokud jde o sociální služby, tj. účast
na nedělitelné části programu.
Programu se zatím daří spolupracovat s obcí, a to zejména při zařazování nových
bytů. Daří se diverzifikovat příjmy, a to včetně zapojení soukromého sektoru
a grantů od MPSV.

Konkrétní příběh z praxe
Paní Sovová (příjmení je pozměněno) po odchodu dospělých dětí z rodiny a po rozvodu zůstala
sama a bez bytu. Na základě těchto skutečností byla přijata do azylového domu, kde si po kratší
době vyzkoušela samostatné bydlení, ale z organizačních důvodů se musela vrátit zpět do azylového domu, kde pomáhala v kuchyni a v šatníku. Když se na Prevenci bezdomovství uvolnil
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byt, dostala v roce 2006 nabídku k jeho obsazení. Postupně musela vyřešit několik problémů,
které si nesla s sebou ze života na ulici a v azylovém domě. Statečně s problémy bojovala, ale
přicházely i prohry. Před přijetím do samostatného bytu slíbila, že s tím vším negativním bude
tvrdě bojovat. Svůj slib dodržela a díky podpoře zaměstnanců Prevence bezdomovectví si
našla zaměstnání uklízečky a postupně hradí svůj dluh na zdravotním pojištění. V říjnu 2012
obdržela doporučení a je již v klasickém nájemním vztahu s městskou části.
Uživatelka se ve dnech 10. až 11. května 2012 zúčastnila Setkání lidí žijících v chudobě, jež
proběhlo pod záštitou EAPN – Evropské sítě boje proti chudobě v Bruselu. Českou republiku
reprezentovali, mimo naší uživatelku, další dva delegáti a národní koordinátor. Každá země
měla připravený svůj šot o chudobě, poté byli účastníci rozděleni do šesti pracovních skupin,
kde vyjadřovali své názory na chudobu ve své zemi. Další den byla prezentace výstupu z pracovních skupin.
Tento příběh je pro nás povzbuzením, ne všechny takto končí. Příjemné je to, že uživatelka
prošla programem Armády spásy „Krok za krokem“. Z azylového domu se dostala do tréninkového bydlení, nyní samostatně bydlí. Cesta nebyla krátká ani jednoduchá, ale výsledek jistě stojí
za všechno úsilí.
Antonín Plachý, metodik kvality sociálních služeb Armády spásy

Kontakty
Armáda spásy
Adresa: Palackého 25, 702 00, Ostrava 1
Tel.: 596 133 417
E-mail: prevence_ostrava@armadaspasy.cz
Web: http://www.armadaspasy.cz/ostrava/prevence-bezdomovectvi
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Dobrá praxe X.
Prostupné bydlení provozované v mikroregionu
Jesenicko společností křesťanské pomoci
Boétheia
Cíle a principy programu
Záměr vytvořit v Jeseníku (resp. na Jesenicku) systém prostupného bydlení vznikl
společně se vznikem Terénního programu společnosti křesťanské pomoci
Boétheia v červnu 2013 (v návaznosti na projekt OPLLZ „Sociální integrace
na Jesenicku“, který v období od roku 2011 do roku 2015 realizovalo město Jeseník32). Systém měl být původně založený na spolupráci mezi Boétheií, jež již v té
době provozovala dva azylové domy, a městem Jeseník. Spolupráce s městem
však nebyla nakonec rozvinuta v původně plánovaném rozsahu. Důvodem bylo
rozhodnutí města přistoupit k prodeji bytového fondu, ve kterém měl být program
realizován. Namísto toho Boétheia zaměřila svoji spolupráci na soukromé
pronajímatele. Slovy pracovníka Terénního programu tak „prostupné bydlení
na Jesenicku nesimuluje běžné podmínky v tržním bydlení, ale od počátku provádí
klienta tržními mechanismy přímo a pomáhá mu plně se v něm orientovat a fungo�
vat v něm“.
Program má čtyři cíle:
• pomáhat při získání a podporovat při udržení dlouhodobého nájemního bydlení
lidem z cílové skupiny,
• dosahovat změn chování cílové skupiny ve vztahu k využití finančních zdrojů pro
potřeby rodiny, a tím napomoci k vymanění rodiny ze sociální exkluze,
• napomáhat k ochraně pronajímatelů v souvislosti s úhradou nájmů, služeb a udržením dobrého stavu nemovitostí prostřednictvím práce s cílovou skupinou,
• zabraňovat rozdělení rodin z důvodu ztráty bydlení.

Kapacita a organizace programu
Prostupné bydlení provozované společností Boétheia se skládá ze tří stupňů. První
stupeň je tvořen azylovými domy. Organizace provozuje jednak azylový dům pro
muže a ženy s celkovou kapacitou 48 lůžek, jednak azylový dům pro osamělé rodiče
s dětmi s celkovou kapacitou 24 lůžek (z toho 7 lůžek pro rodiče a 17 lůžek pro děti).
32 Více informací viz http://www.jesenik.org/projekty-mesta/34481-socialni-integrace-na-jesenicku.html.
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Druhý stupeň funguje jako startovací bydlení.33 Jeho účelem je poskytování
podpory, pomoci a kontroly za účelem prohlubování kompetencí klienta k přechodu do vlastního nájemního bydlení, posílení důvěry mezi klientem a majitelem
nemovitosti prostřednictvím poskytování sociální služby a snaze snížit náklady
na bydlení výukou úsporné spotřeby energií. Startovací bydlení je realizováno
ve dvou podobách, jež se liší formou smluvních vztahů. V prvním případě jde
o nájemní bydlení s doprovodnou sociální službou (poskytování doprovodné
sociální služby je upraveno doložkou v nájemní smlouvě nebo trojdohodou mezi
majitelem bytu, klientem a Terénním programem Boétheia). Ve druhém případě jde
o podnájemní bydlení, kde je Boétheia nájemcem a klient podnájemcem (podmínky poskytování sociální služby jsou v tomto případě ukotveny přímo v podnájemní smlouvě).34 Třetí stupeň představuje vlastní nájemní bydlení bez
doprovodné sociální služby.
Terénní programy Boétheia původně disponovaly třemi tréninkovými byty, jež měly
pronajaté od města Jeseník. Později byly dva z bytů městem nabídnuty k prodeji.
U těchto dvou bytů organizace asistovala při hledání nového bydlení pro
podnájemce. Poslední byt předala organizace městu i se stabilizovanými klienty.
Organizace postupně opustila institucionální model prostupného bydlení
(tj. model, kde sama disponuje byty) a přešla k modelu ideovému (kde je
zachována myšlenka trojstupňového propustného modelu, jehož aplikace může zabránit ztrátě dosavadního bydlení a následnému pobytu
v azylovém domě a umožní opačný růst v návaznosti na klientovy možnosti a schopnosti). Slovy pracovníka programu: „Prostupné bydlení zůstalo
[po rozhodnutí města Jeseník zprivatizovat své byty] téměř bez materiálního zajištění, ale to důležité – jeho myšlenka a principy – bylo zachováno a v co nejširší míře
převedeno do přímé práce s klientem.“
Klientovi, který přechází z azylového domu či z jiných substandardních podmínek,
není byt “přidělen”, klient místo toho musí k získání bydlení vyvinout vlastní aktivitu.
Získání bytu je tedy do velké míry jeho vlastní zásluhou (pracovník klienta pouze
provází/vede), je si vědom jak bydlení dosáhnul a tím se zvyšuje předpoklad, že si
bydlení udrží i nadále. Klient k získání bydlení nemá předepsané žádné
33 Organizace tímto pojmem nazývá byty, jež jsou obvykle označovány jako tréninkové.
34 Program v budoucnu předpokládá zřízení garančního fondu, jenž by měl sloužit ke krytí škod způsobených klientem v podnájemním
bydlení. Z fondu mají být hrazeny opravy škod, které je třeba provést co nejdříve, ale ten, kdo je způsobil, nedisponuje dostatečným množstvím finančních rezerv k jejich úhradě. Částka uhrazená z garančního fondu je následně vymáhána po tom, kdo škodu způsobil. Ve výjimečných případech může jít o nedoplatky na podnájemném, které jsou od dlužníka zpětně vymáhány. Garanční fond má být plněn jednak
vratnou kaucí v podobě 200 korun vybíraných od klientů každý měsíc až do výše trojnásobku podnájemného a služeb spojených s užíváním
bytu, jednak příspěvky na opravy ve výši 100 korun měsíčně, které klient hradí po celou dobu platnosti podnájemní smlouvy.
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zvláštní podmínky, které musí splnit. Operuje se svými schopnostmi a dovednostmi. Materiálním zajištěním zvyšuje své šance na získání bydlení. Pracovník je
klientovým průvodcem skrze soukromý trh s byty.
Systém prostupného bydlení nevyužívají jen lidé, kteří odchází z azylového bydlení, ale především lidé, kteří bydlí v soukromém nájemním sektoru, hrozí jim ale (především z důvodu nehrazení nájemného) ztráta bydlení
a „pád do azylového domu”. Nájemci a současně pronajímateli je v takové situaci
organizací nabízena podpora. Systém tak působí jako prevence bezdomovectví. Doba podpory klienta není a nebude limitována. Organizace dbá na absolutní
dodržení zásad individuálního přístupu. Klient může kdykoli spolupráci ukončit,
a tím se vyváže ze všech povinností vůči sociální službě bez efektu na jeho současné bydlení. Jinými slovy – bydlení není podmíněno využíváním sociální služby.35
Tento princip funguje jako pojistka proti případnému pochybení pracovníka a tím
zhoršení kvality poskytované služby.
Zásadní výhodou je, že klient se nemusí stěhovat z bytu do bytu se změnou
úrovně podpory. Integrační proces totiž probíhá v rámci jednoho bytu,
klienta zbytečně nezatěžuje, nenutí jej zvykat si s novým stupněm na nový
domov. Místo toho mu umožňuje “zapustit kořeny”.36 K této změně modelu
přistoupila organizace především kvůli výše zmíněným zmenšením rozsahu bytového fondu ve vlastnictví města Jeseník, jež mělo být původně hlavním partnerem,
a omezenými možnostmi organizace pronajímat si další byty. V současnosti jsou
hlavními partnery organizace soukromí pronajímatelé bytů. Zároveň má Boétheia
poradní hlas v bytové komisi města Jeseník.

Zhodnocení a výhled
Terénní programy Boétheia pomohou získat nebo udržet bydlení průměrně dvěma klientům (rodiny i jednotlivci) měsíčně (tzn. že pomohou
s přechodem do vyššího stupně). Zpravidla jde o přechod z azylového domu,
doléčovacího centra, nevyhovujícího bydlení, přechod z bytu, o který měl klient
přijít, nebo záchranu stávajícího bydlení, odkud klientovi hrozilo vyhození. Zde je
poskytována doprovodná sociální služba.

35 Organizace nevyužívá doložku stanovující povinnost nájemníka čerpat sociální službu. Vychází totiž z toho, že úspěšnost práce staví na
klientově aktivitě. Klient, který spolupracuje se sociální službou dobrovolně, má možnost. Naproti tomu klient, který je do spolupráce tlačen,
podle pracovníků organizace stejně nebude spolupracovat řádně, a tedy ani nemá smysl ho do spolupráce nutit.
36 Jedná se o model podobný tomu, který v regionu Javornicka vyvinulo občanské sdružení Ester (viz příslušná kapitola této příručky).
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Od vzniku prostupného bydlení dva klienti odešli ze získaného bydlení zpět do programu léčby látkové závislosti a jeden klient přestoupil z nájemního bydlení do azylového domu. Ostatní klienti se zpravidla po několika měsících poskytování doprovodné sociální služby drží samostatně v získaném bydlení.
Výhodou systému je, že byty klientů jsou v různých lokalitách města, takže
nedochází ke koncentraci sociálních bytů, resp. bytů, jejichž nájemcům je poskyto�
vána sociální asistence, a tedy ke vzniku sociálně vyloučených lokalit. Naopak, klient
je konfrontován s „průměrnou“ populací, což zvyšuje potenciál pro jeho integraci.
Společnost Boétheia identifikovala rovněž dvě nevýhody systému prostupného
bydlení. Jedou z nich je neustálá potřeba jednat s majiteli bytových domů o snížení nároků na pořízení nájemního bydlení (měsíční splátky, vratné kauce, snížení
nájemného apod.), druhou skutečnost, že malá část klientů (zatím) nezvládá překonat překážky spojené se spoluprací na zakázce “najít nové bydlení“.
Za nejčastější překážky úspěšného (znovu)získání či udržení standardního
bydlení klienty považuje organizace skutečnost, že někteří klienti přicházejí s očekáváním, že sociální pracovník vše vyřeší za ně, dále látkové a nelátkové závislosti
a předlužení rodin. Za největší rizika pak považuje nebezpečí, že klient spadne zpět
do závislosti a také to, že klient začne řešit problém s pracovníkem příliš pozdě
a průběh situace už nelze ovlivnit, v důsledku čehož dochází k opětovné ztrátě
bydlení a – většinou – přechod do azylového domu.
Společnost Boétheia by v budoucnu chtěla získat nové partnery v okolních obcích
mikroregionu Jesenicko a také rozšířit bytový fond pro druhý stupeň systému (pronájem, spolupráce s dalšími organizacemi).

Konkrétní příběh z praxe
Michal byl od mládí uživatelem drog a krátce po dovršení 18 let se stal klientem azylového
domu a kontaktního centra. Někdy přespával na noclehárně, jindy na ulici. Dvanáctkrát se
pokoušel dostat z drog v léčebně, vždy sklouznul zpět. Po deseti letech života bez domova se
seznámil s Kristýnou, která díky útlaku vlastní rodiny a duševnímu onemocnění také žila na ulici.
Po ročním vztahu přivedli na svět potomka.
Starost o dítě motivovala oba rodiče ke zlepšení jejich situace. Kristýna ještě několik měsíců
před porodem získala ubytování na azylovém domě pro rodiče s dětmi. Michal zatím stále
střídal pobyt na noclehárnách a ulicích.
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Kristýna pod vedením sociálních pracovnic na azylovém domě postupně získávala základní
dovednosti k bydlení a péči o dítě. Maximální čas stanovený pro pobyt v takovém zařízení se
však rychle chýlil ke konci.
Oba rodiče se rozhodli vstoupit do systému prostupného bydlení. Společně s pracovníky se
snažili o přestup z azylového domu do „startovacího bytu“. Blízká představa vlastního společného bydlení byla silným motivem. Michal absolvoval svou 13. léčbu a nastoupil na částečný
úvazek do zaměstnání (podporované místo na částečný úvazek). Kristýna se dál učila pečovat
o domácnost, vařit levná jídla, vycházet s penězi.
Po několika měsících tvrdé práce se klientům ve spolupráci s pracovníky azylového domu
a Terénního programu podařilo vyjednat bydlení v soukromém sektoru. První nájem klienti
zaplatili z peněz, které uspořili během doby strávené na azylovém domě. Koordinátorovi pro
bydlení se podařila vyjednat možnost splácet vratnou kauci, vždy po tisícikoruně měsíčně společně s nájmem. Z částečného invalidního důchodu Kristýny a malého výdělku Michala
po zaplacení nájmu nezbylo na jídlo. Rodina tedy byla podpořena zásobami ze sbírky potravin
Terénního programu Boétheia (fakultativní služba Terénního programu Boétheia, která slouží
na podporu klientů v přechodné nouzi) až do doby, kdy klientům byla vyplacena dávka hmotné
nouze.
Pracovníci Terénního programu byli v kontaktu s majitelem bytu a zastupovali klienty v jednáních. Pravidelně navštěvovali rodinu v novém bydlení a pomáhali co nejvíce usnadnit jejich přechod k novému způsobu života. Oba klienti rychle získali pocit odpovědnosti za bydlení. Snažili
se oprostit od vztahů s lidmi, které znali z ulice, a navrátit se ke svým rodinám. Od prvních
překážek jako je změna jmenovky na zvonku nebo zajištění klíče od schránky byli nuceni
postupně začít řešit nové, stále těžší problémy jako vztahy se sousedy, budování domova nebo
těžkosti v zaměstnání. Klienti postupně získávají jistotu a chtějí si již vše zajišťovat sami bez
podpory nebo kontroly. Spolupráce je u konce a byt tím ztrácí status „startovacího bydlení“.
Po půl roce intenzivní práce klienti samostatně bydlí a jen občasně vyhledají přátelskou radu
pracovníků organizace.

Kontakty
Boétheia – společenství křesťanské pomoci
Adresa: O. Březiny 228/28, 790 01 Jeseník
Tel.: 607 697 015
E-mail: ad.jesenik@seznam.cz
Web: www.boetheia.eu
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Dobrá praxe I.
Projekt Haus Felberstraße – zajištění bydlení pro
rodiny bez domova na soukromém trhu, Vídeň37
Vídeň má tradičně jeden z nejrozsáhlejších sektorů obecního bydlení v Evropě.
V roce 2012 připadalo na 1,7 milionu obyvatel 220 tisíc obecních sociálních bytů
(zhruba pětina celého bytového fondu ve městě) a dalších 180 tisíc jednotek bylo
vystavěno s podporou města.
V posledních letech dochází k posunu k větší marketizaci sociálního bydlení
ve Vídni. Poslední bytový dům město Vídeň postavilo v roce 2004 a od té doby
samospráva nepřistoupila k další výstavbě. Samospráva klade nyní důraz na part�nerství veřejného a soukromého sektoru a dotuje novou soukromou výstavbu pod
podmínkou, že určité procento nově postavených bytů bude dáno městské
administrativě k dispozici pro přidělování na základě různých sociálních kritérií. Tyto
byty často provozují družstevní bytové asociace.
V posledních letech počet obyvatel Vídně rychle narůstá. Po bytech tak je vyšší
poptávka a jejich ceny vzrůstají. Pro nízkopříjmové domácnosti se tak stává obtíž�nější najít finančně dostupné bydlení. V roce 2011 bylo na seznamech žadatelů
čekajících na přidělení bytu zapsáno 23 tisíc osob.
Předtím, než v roce 1996 zahájil FAWOS (Fachstelle für Wohnungssicherung, poradenské centrum zřízené vídeňskou organizací Volkshilfe) svoji činnost, byly vystěhovány každoročně dvě
třetiny domácností, jež se dostaly k soudu kvůli neplacení nájemného. Každoročně tak přicházely o své bydlení v průměru čtyři tisíce domácností, které musely hledat nový byt nebo útočiště v azylovém zařízení. Aby město dosáhlo cíle zamezit nárůstu počtu lidí bez domova (v té
době odhadovaném na pět tisíc), zadali v roce 1996 městští radní pro bytovou politiku a sociální věci vypracování studie o příčinách vystěhování. Výsledek byl následující: Navážou-li lidé
včas spolupráci s FAWOSem, v 75 až 80 % se daří problémy vyřešit a předejít vystěhování.
Náklady vynaložené na prevenci vystěhování jedné domácnosti byly podle zjištění FAWOSu
12x nižší než náklady na její reintegraci!

37 Shrnuto podle článku Zierler, A., S. Martinsson a T. Weiß (2013): Accomodating Homeless Families in the Private Rented Housing
Sector: Experiences from a Supported Housing Project in Vienna. European Journal of Homelessness. 7, 1: 117 – 134.

71

Manuál dobrých praxí

Ačkoliv se díky propracovanému systému prevence daří významně snižovat počty
lidí, kteří ve Vídni přicházejí o bydlení, dosahuje podíl těch, kdo zakoušejí bezdomo�vectví z důvodu předchozího neplacení nájemného, stále 80 %. Wiener
Wohnungslosenhilfe (Vídeňská pomoc pro lidi bez domova), součást Odboru sociálního zabezpečení vídeňského magistrátu, poskytuje komplexní a rozmanitou
škálu podporovaného bydlení pro lidi, kteří ztratili domov. Kapacity v současnosti
dosahují zhruba 5000 míst. Ačkoliv je ve Vídni od roku 2010 zaváděn model housing first, prochází dosud většina lidí bez domova vícestupňovým (prostupným)
bydlením. Proces integrace by měl ideálně být zakončen přidělením obecního bytu.
Těch je ale, jak jsme zmínili výše, aktuálně velký nedostatek. Z tohoto důvodu
vyvstala potřeba umožnit přístup lidí bez domova k bytům v soukromém sektoru.
Teprve v roce 2009 ale přestal být soukromý nájemní sektor opomíjen. Tehdy byl
vytvořen projekt Haus Felberstraße, jehož cílem je zajistit bydlení rodinám bez
domova v bytech nabízených soukromým nájemním sektorem. Tento projekt nabízí asistované dočasné bydlení pro rodiny bez domova. Projekt realizuje společnost s ručením omezeným „Wieder wohnen“, pobočka městského
sociálního fondu.

Popis projektu
Haus Felberstraße poskytuje v jedné budově 17 samostatných, plně zařízených bytů. Přímo v domě je poskytována podpora multidisciplinárním
týmem. Tým je tvořen 1,5 úvazku sociálního pracovníka, 1,5 úvazku sociálního
poradce, odborníkem na trh s nemovitostmi, údržbářem na poloviční úvazek
a vedoucím týmu. Cílem práce s rodinami je, že se naučí spravovat rozpočet své domácnosti a získají znalosti a dovednosti týkající se bydlení
a stěhování do bytu na soukromém nájemním trhu. Kancelář je otevřena
od pondělí do pátku (celkem 45 hodin týdně). Během nocí, víkendů a svátků není
služba zajištěna. V naléhavých případech využívají rodiny pohotovosti.
V Haus Felberstraße rodiny zůstávají maximálně osm měsíců (tedy po dobu
výrazně kratší než jak je tomu ve většině českých modelů tréninkového bydlení).
Podpora je rozdělena do tří hlavních fází: zajištění finančního příjmu, plánování
rozpočtu domácnosti a hledání bytu v soukromém nájemním sektoru.
1. fáze: Zajištění finančního příjmu
Poté, co se rodina přestěhuje do bytu v Haus Felberstraße, sepíší společně sociální
pracovník, sociální poradce a rodina individuální plán. První krok představuje zajištění příjmu, nejčastěji podání žádosti o sociální dávky.
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2. fáze: Plánování rozpočtu domácnosti
Plánovat rozpočet domácnosti je možné, až když je zajištěn příjem (přinejmenším
životní minimum na základě zákona38). Rodinám je představen dílčí cíl – placení
poplatku za byt na začátku každého měsíce.39 Zároveň je s rodinou naplánováno,
kolik si bude měsíčně spořit na kauci a vybavení nového bytu. Placení poplatku
za byt a výše úspor jsou pak každý měsíc přezkoumávány. Zkušenosti ukazují, že
spoření má pozitivní a motivující efekt na většinu rodin.
3. fáze: Hledání bytu
Po pěti měsících a naspoření alespoň 1200 euro dostane každá rodina počáteční
trénink v hledání bydlení. Rodina specifikuje, jaký byt by chtěla získat. Rodině jsou
poskytnuty všechny důležité informace týkající se hledání bydlení a uzavření
smlouvy. Je-li to možné, hledají uživatelé po počáteční fázi byt samostatně. Pokud
se objeví šance na uzavření nájemní smlouvy, odborník na trh s nemovitostmi ji
zkontroluje. Z počátku většinou přesahují přání uživatelů, pokud jde o velikost,
vybavení a polohu bytu výrazně jejich finanční kapacity. Seznámení s realitním
trhem a akceptování jeho podmínek představuje významnou součást sociální
práce. Uživatelé mohou na sociálním úřadě podat žádost o finanční pomoc s platbou kauce, provize realitní kanceláře a nájemného. Aby se zajistila udržitelnost
služby, uživatelům je poskytována další podpora sociální integrace (např. při hledání zaměstnání, vzdělávání a podpora v péči o děti a rodinných záležitostech).

Evaluace
Od počátku projektu byly každoročně evaluovány jeho výsledky.40 Od července
2009 do července 2012 prošlo projektem celkem 69 rodin.41 Šedesát rodin Haus
Felberstraße opustilo, z toho v 60 % bylo zajištěno soukromé nájemní bydlení42,
23,3 % rodin bylo přemístěno v rámci systému Vídeňské pomoci pro lidi bez
domova a 16,7 % z projektu odešlo předčasně.
Průměrná doba pobytu v projektu byla necelých osm měsíců. Podpůrný tým identifikoval různé faktory, jež ovlivňují dobu setrvání v projektu. Mezi důvody, proč
nebyla naplněna plánovaná doba osmi měsíců pobytu, patřily:
38 Výše životního minima byla ve Vídni v roce 2012 následující: pro jednu osobu 868, 94 euro, pro pár osob 1 159,9 euro a pro pár s jedním dítětem 1 172,92 euro.
39 Poplatky za byt (včetně energií) se pohybují od 197 do 317 euro v závislosti na velikosti bytu.
40 Výsledky jsou založeny na analýzách uživatelské dokumentace, standardizované zpětné vazby od uživatelů na konci každého evaluačního období a pravidelné, systematické reflexe případových historií uživatelů členy podpůrného týmu.
41 58,3 % rodin byly rodiny samoživitelek či samoživitelů. Za sledované období projekt podpořil celkem 71 dospělých a 105 dětí. Velikost
rodin variovala mezi dvěma a deseti osobami. Průměrný počet dětí se snížil z 2,4 na 1,8. Uživatelé patřili ke 14 národnostem (dvě třetiny
byli Rakušané, desetinu tvořili uživatelé ze Somálska /uprchlíci/, následovali je Srbové a Rusové).
42 Údaj zahrnuje rovněž tři rodiny, jimž se podařilo zajistit obecní byt.
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• Rodiny potřebovaly delší dobu na zajištění příjmů.
• Proces hledání nového bydlení byl přerušen vážnými zdravotními problémy.
• 
Rodiny upřednostňovaly setrvání v systému Vídeňské pomoci pro lidi bez
domova.
• Hledání nového bydlení trvalo déle než tři měsíce (kvůli očekáváním uživatelů nebo
obtížím nalézt pronajímatele, který by byl ochoten pronajmout uživatelům byt).
Mezi hlavní obtíže, s nimiž se uživatelé potýkali na soukromém nájemním trhu, patřilo:
• Rodiny bez domova zakoušely při hledání bydlení diskriminaci.
• Pronajímatelé nebyli ochotni pronajímat malé byty rodinám.
• Stoupající nájmy ztěžovaly šance nalézt finančně dostupné bydlení.
• Rodiny neměly předchozí zkušenost s realitním trhem. Sjednávané nájmy vnímaly
jako nejisté a předražené. Sociální bydlení vnímaly jako bezpečnější variantu.
Uživatelé přes počáteční skepsi akceptovali služby velmi dobře. Tým se z počátku
potýkal s pasivními postoji uživatelů. Očekávání pomoci bez vlastního přispění bylo
poměrně obecné, takže motivace byla pro úspěch služby klíčová. Ne všechny
rodiny bez domova využily nabídku bydlení a podpory v Haus Felberstraße (šlo
celkem o 16 rodin). Důvody byly různé (byty se jim zdály malé; odmítly nájem
na soukromém trhu jako cíl, upřednostňovaly místo toho bydlení v městském bytě,
ač to nebylo reálné; odmítly hradit dluhy nebo spořit).
Při odchodu z projektu byla zjišťována spokojenost uživatelů se službami. Výsledky
ukazují velkou míru spokojenosti se službami poskytovanými projektem Haus Felberstraße (jednotlivé služby hodnotilo kladně přes 80 % uživatelů).

Závěry evaluace
Autoři evaluace dospěli k následujícím hlavním závěrům:
1. Kontinuita a bezprostřednost poskytované podpory podporují empowerment uživatelů služeb.
Finanční jistota je klíčovým faktorem bytové stability. Prostřednictvím podpory
poskytované týmem a s pomocí využitých nástrojů se daří stability uživatelů dosahovat. Povinnost hradit poplatky za bydlení je uživatelům prezentována jako hlavní
priorita. Uživatelé jsou rovněž detailně a opakovaně informováni o důsledcích případné nespolupráce (může skončit až ztrátou bydlení a podpory). Uživatelé musí
každý měsíc v kanceláři ukazovat doklady o zaplacení. Pokud nezaplatí, řeší tým
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problém bezprostředně. Je stanoven nový termín, dokdy musí být platba uhrazena. V případě potřeby je sjednán splátkový kalendář. V naprosté většině případů
uživatelé v novém termínu dlužnou částku uhradí. Ve většině případů došlo
ke změně chování uživatelů, což obnáší přinejmenším včasné aktivní oznámení
neschopnosti uhradit poplatky. Motivovaní uživatelé prokázali schopnost spořit si
i v případě, že hospodařili s velmi napjatým rozpočtem.
2. Motivace je základ.
Snaha o změnu je základem úspěšné spolupráce na individuální rovině. Motivace
je velmi závislá na sebevnímání uživatelů a na očekávání, jež mají vůči systému
Vídeňské pomoci pro lidi bez domova. Sebevnímání a očekávání musí být členy
podpůrného týmu identifikovány a analyzovány. Někteří uživatelé akceptují sys�tém jako pomoc v krizi a sledují cíl opuštění systému a rychlého nalezení samostatného bydlení. Jiní uživatelé vidí zodpovědnost za poskytnutí bydlení v samot�ném systému. Ukázalo se, že projekt Haus Felberstraße je vhodný zejména pro
uživatele, kteří přišli o domov v důsledku životní krize, událostí, jako je rozvod
nebo smrt partnera.
3. Zajištění bydlení na soukromém nájemním trhu je možné.
I když uživatelé Haus Felberstraße nejsou vnímáni jako optimální nájemníci, daří
se jim pronajmout si byty v soukromém nájemním sektoru. Úspěch je výsledkem několika faktorů. Očekávání uživatele, pokud jde o standard bydlení, musí
být uvedeno do souladu s jeho finančními možnostmi a situací na trhu s nemovitostmi. Prostřednictvím diskusí se členy týmu a nabývanými zkušenostmi
s hledáním bytu jsou uživatelé konfrontováni s problémem a zakoušejí cyklus
jdoucí od euforie k frustraci, v důsledku čehož akceptují realitu a adaptují se
na ni. Omezení času osmi měsíců, po které mohou uživatelé v Haus Felberstraße zůstat (prodloužení musí být odůvodněná), zvyšuje snahu uživatelů najít
si bydlení. Znalosti a kompetence získané nácvikem mohou přispět k prevenci
dalšího bezdomovectví, a to i v případě, že si změna životní situace vyžádá další
stěhování.43
4. Strukturální bariéry zůstávají a je třeba je řešit na politické úrovni.
Strukturální faktory, jako jsou rostoucí náklady na bydlení, nedostatek bytů, nízká
úroveň příjmů a riziko chudoby zůstávají. Vzhledem ke skutečnosti, že kapacity městského bydlení jsou silně přetížené, bude pro vídeňské rodiny bez domova v budoucnu

43 I když jsou výsledky evaluace projektu Haus Felberstraße slibné, je třeba zkoumat udržitelnost jejich služeb. Není známa míra udržení
návazného bydlení bývalými klienty projektu v soukromém nájemním sektoru.
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důležité, aby se politika zaměřovala na soukromý nájemní trh, jako je tomu v projektu
Haus Felberstraße. To platí jak pro rodiny, jež využívají prostupného bydlení, tak pro
rodiny využívající modelu housing first. Spolupráci s aktéry na soukromém nájemním
trhu je proto třeba dále rozvíjet. Vídeňská pomoc pro lidi bez domova, jež je součástí
magistrátního Odboru sociálního zabezpečení, má – přes veškerou snahu – omezený vliv pokud jde o bytovou politiku a legislativu. Aby se soukromý trh s bydlením
stal lepší možností pro bydlení lidí bez domova, jsou nezbytné změny bytové politiky.
Je třeba podporovat finanční dostupnost bydlení. A je třeba zajistit, aby pronajímatelé
akceptovali jako nájemce domácnosti s nízkými příjmy.
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Dobrá praxe II.
Sociální nájemní agentury ve Vlámsku (Belgie)44
Sociální nájemní agentury (social rental agencies, dále SRA) jsou příkladem přístupu k bezdomovectví, který se zaměřuje na bydlení a nikoli na ubytování (housing-led approach).45 Jsou to neziskové bytové organizace, jež se zabývají řešením problémů s bydlením chudých a znevýhodněných lidí. SRA narozdíl
od klasických sociálních bytových společností nevlastní žádné bytové domy.
Fungují jako prostředníci mezi soukromými pronajímateli a lidmi v bytové
nouzi. SRA si pronajímají byty za účelem jejich podnajímání nízkopříjmovým
domácnostem, jež navíc čelí specifickým bariérám v přístupu k bydlení.
SRA kontaktují soukromé pronajímatele a poptávají u nich pronájem bytů. Pokud
pronajímatelé souhlasí, SRA zajistí podnájemce a garantují vlastníkovi hrazení
nájmu a udržování bytu v dobrém stavu. SRA vyjednávají o výši nájmu. Jsou
schopny zajistit nižší než je obvyklý tržní nájem; garantují totiž pronajímateli jistý
příjem po dlouhé období (obvykle 9 let), zároveň snižují jeho náklady na správu
bytů. SRA také zajišťují renovace bytu, aby podnítili vlastníky k pronajmutí svého
majetku. Praktické záležitosti pronájmu přecházejí na SRA. SRA vybírá nájemníka a zajišťuje administrativní a správcovské činnosti (mj. procesování
kaucí, výběr nájemného, pojištění, zajištění oprav a údržby). SRA rovněž zajišťují
podporu pro domácnosti. SRA také – tam, kde je to potřeba – hrají roli zprostředkovatele sociálních služeb (spojují se s jejich poskytovateli, kteří poskytují
podnájemcům služby na základě jejich potřeb – např. služby spojené se závislostmi, pomoc s administrativními úkony apod.). Samotné SRA ovšem sociální
služby neposkytují.

44 Shrnuto podle De Decker, Pascal (2012): Social Rental Agencies: An Innovative Housing-led Response to Homelessness. Brussels:
European Federation of National Organizations working with the Homeless (FEANTSA) a De Decker, Pascal (2009): Social Rental Agencies:
Still a Splendid Idea? European Journal of Homelesness, 3: 217 – 232.
45 K vývoji přístupů založených na bydlení vyzval Evropský parlament ve svém usnesení ze 14. září 2011 (V7-0475/2011).
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Obr. 1: Schéma partnerství mezi SRA a pronajímatelem
Pronajímatel
Požaduje:

Nabízí:

Včasné hrazení nájmu
Údržbu domu

Nájem pod úrovní tržního nájemného
(„sociální“ nájem)

Právní podporu

Splnění kvalitativních standardů bydlení

Administrativní podporu

Nájemní smlouvu na dobu 9 let
Vzdání se práva vetovat výběr pod/
nájemníka

SRA
Nabízí:

Požaduje:

Garanci měsíčních plateb nájemného

Dostupné bydlení

Zprostředkování nájmu

Vysoce kvalitní bydlení

Opravářské služby

Jistotu bydlení

Profesionální podporu

Otevřenost všem potenciálním pod/
nájemníkům

Obr. 2: Schéma vztahů mezi SRA a jeho pod/nájemci
Pod/nájemce
Požaduje:

Nabízí:

Přiměřené bydlení

Využívání možnosti poradenství
zaměřeného na bydlení

Finančně dostupný nájem
Jistotu nájmu
Podporu

Udržování bytu v dobrém stavu / bytí
dobrým nájemníkem
Včasnou platbu nájemného
Otevřenou komunikaci

SRA
Nabízí:

Poskytuje:

Vysoce kvalitní bydlení

Profesionální poradenství zaměřené
na bydlení

„Sociální“/dostupný nájem
Příspěvek na bydlení
Nájemní smlouvu na dobu 9 let
Poradenství zaměřené na bydlení

Podporu, propojení s poskytovateli
sociálních služeb
Mediaci v případě dluhů na nájemném

SRA mají čtyři následující cíle:
(1) zvýšit počet bytů dostupných pro znevýhodněné domácnosti;
(2) zlepšit kvalitu bydlení ve spodní části soukromého nájemního sektoru;
(3) poskytovat bydlení za finančně dostupné nájemné;
(4) propojit bydlení s podporou pod/nájemců.
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Ačkoliv počet SRA, stejně jako počet jimi spravovaných bytů, roste, je poptávka
stále vyšší než nabídka (dlouhodobě připadají zhruba tři žadatelé na jeden volný
byt). SRA upřednostňují domácnosti s nízkými příjmy a velkými bytovými potřebami. Existuje bodový systém zohledňující šest priorit (bytová potřeba, výše čistého příjmu, přítomnost závislých dětí, žádost stávajícího pod/nájemce o jiný byt
spravovaný SRA, doba, po kterou je žadatel zapsán na seznamu čekatelů, vztah
k městu, kde byla podána žádost). Čím vyšší počet bodů žadatel získá, tím vyšší
prioritu představuje pro SRA. Nejvyšší prioritou je uspokojení potřeb lidí bez
domova a těch s největšími problémy s bydlením (příklad – vyšší prioritu mají
lidé žijící na ulici než lidé žijící v zařízeních sociálních služeb). Bodový systém naopak
vůbec nebere v potaz, nakolik je žadatel „připraven“ na samostatné bydlení (v tomto
ohledu se odlišuje od nároků, jež jsou na uchazeče o bydlení kladeny v prostupném bydlení). Zhruba 30 % domácností bylo v momentě přidělení bytu bez domova
(tzn. žily v karavanech, neobyvatelných příbytcích, na ulici nebo v pobytovém zaří�zení sociálních služeb). V necelé polovině případů se jedná o domácnosti jednotlivců,
zhruba stejně často byly zastoupeny rodiny s dětmi (častěji neúplné).

Vývoj SRA
Idea SRA vznikla na počátku osmdesátých let 20. století. Iniciativa vznikla zdola
jako odpověď na neuspokojené sociální potřeby lidí čelících bezdomovectví
a vyloučení z bydlení. Důvodem vzniku SRA byla neuspokojivá situace na vlámském trhu s bydlením z hlediska chudých a znevýhodněných domácností. Vlastnické bydlení nepředstavuje pro tyto domácnosti reálnou volbu, seznamy
žadatelů o sociální bydlení jsou velmi dlouhé, přímý (nezprostředkovaný)
pronájem od soukromých vlastníků je finančně nedostupný. Místní orgány
se zdráhají stavět nové sociální byty.
První SRA vzniklo v Bruggách. Bylo úspěšné a brzy vznikaly další. Následně byla
v roce 1993 založena střešní organizace Vlámské fórum za zájmy obyvatel (Vlaams
Overlegbewonersbelangen, dále VOB). Od počátku se SRA spoléhaly na nejisté
financování prostřednictvím dotací a grantů. V roce 1993 byla ale uzavřena smlouva
mezi VOB a vlámským Ministerstvem bydlení, na jejímž základě bylo oficiálně
uznáno a po tři roky financováno devět SRA (po celou dobu byla jejich činnost
monitorována a evaluována). V roce 1997 byl schválen vlámský zákon o bydlení,
který vytvořil právní rámec pro uznání a financování SRA. Zákon definoval
jako hlavní úkol SRA pronájem bytů na soukromém trhu za účelem jejich
podnajímání potřebným domácnostem za rozumné nájemné. Dalšími úkoly SRA je
umožnění participace podnájemců a jejich podpora a dále síťování a spolupráce
s místními samosprávami, vlastníky bytových domů a poskytovateli sociálních slu79
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žeb. V roce 2007 byla provedena evaluace fungování SRA z perspektivy
soukromých vlastníků bytových domů (9 z 10 jich deklarovalo, že chtějí
do budoucna se SRA dále spolupracovat). Jako hlavní motivy ke spolupráci prona�
jímatelé uváděli jistoty (obecně, hrazení nájemného a vyhnutí se neobsazenosti
bytů) a dosavadní dobré zkušenosti s modelem. SRA byly integrovány do vládní
bytové politiky na základě důkazů o jejich efektivitě.46 V současnosti existuje více
než 50 SRA, které působí ve zhruba 80 % vlámských municipalit, kde spravují
zhruba šest tisíc bytů. Politické strany napříč politickým spektrem podporují další
rozšiřování SRA.

Přenositelnost do jiných kontextů
Sektor soukromého nájemního bydlení je stále více považován za důležitou oblast
bytových služeb sloužících řešení bytových potřeb domácností ohrožených ztrátou
domova. SRA se ukázaly být vhodným mechanismem pro využití alespoň části
tohoto sektoru k zajištění finančně dostupného a jistého bydlení v adekvátní kvalitě.
Podíl SRA na vlámském trhu s bydlením je nicméně stále marginální. A jinak tomu
není ani v jiných státech, kde se obdobné modely využívají. Různé varianty SRA
jsou již vyvíjeny v řadě evropských kontextů, včetně Francie, Německa,
Velké Británie, Itálie nebo Maďarska. Počet takto provozovaných bytů není
z pochopitelných důvodů zdaleka schopen řešit selhání státních bytových politik
a pokrýt potřebu lidí bez domova či vyloučených z bydlení. Ačkoliv modely, jež
využívají pro sociální účely soukromého nájemního sektoru, představují významnou inovaci, jejich potenciál by neměl být přeceňován (v tom smyslu, že by na zajišťování bydlení pro ohrožené skupiny mohly rezignovat orgány veřejné správy).
I když Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci
(FEANTSA) nepovažuje SRA za vše řešící, doporučuje členským státům EU,
aby je testovaly ve svých kontextech prostřednictvím sociálně experimentálních projektů a/nebo pilotních projektů. Testování má poskytnout
důkazy o efektivitě z perspektivy domácností i pronajímatelů, limitech, účinných
metodách a analýzu finanční efektivnosti. Strukturální fondy by podle FEANTSA
měly být využívány k podpoře rozšiřování efektivních přístupů zaměřených
na bydlení, včetně SRA.

46 V dostupné literatuře jsme nedohledali údaje o míře, v níž si klienti SRA udrží své bydlení (tedy že nemusí – z důvodu porušování pod/
nájemní smlouvy byt opustit). Vzhledem ke kladnému hodnocení fungování SRA ze strany zapojených pronajímatelů i ze strany orgánů
veřejné správy lze ale předpokládat, že míra udržení bydlení bude vysoká. Pro srovnání – míra udržení bydlení po dvou letech klienty jiných
služeb založených rovněž na principech přístupu založeného na bydlení (housing-led approach) se pohybuje okolo 80 % klientů (připomeňme, že tyto projekty poskytují podporu klientům s komplexními problémy a tedy nejvyšší mírou potřebnosti).
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Příloha I.
Koncepce sociálního bydlení Armády spásy
Motto Armády spásy pro sociální bydlení je toto: Podpora samostatného bydlení
není jen dohlížet na placení nájmů a poplatků souvisejících s bydlením, ale také
například budování mezilidských vztahů, posilování schopnosti vzít odpovědnost
za svůj život i za svou rodinu, hledání zaměstnání, zaměření se na výchovu dětí,
hledání možnosti bydlení mimo vyloučené lokality apod.
Z dosavadní diskuse v Armádě spásy se krystalizuje několik oblastí, které
se týkají bydlení osob v sociálně nepříznivé situaci. Základní program Armády spásy
je služba osobám bez přístřeší. Mimo azylové domy to jsou terénní programy pro
osoby ohrožené ztrátou bydlení, nízkoprahová denní centra, noclehárny, které vyhledávají osoby bez přístřeší, nabízejí jim jinou alternativu života, snaží se je „posunout“
do vyššího stupně sociálních služeb, což je minimálně azylový dům. Uživatelům, kteří
využívají služby azylového domu, je nabídnuta možnost pokračování v následné
službě. Jedná se o možnost tréninkového bydlení, ať už v rámci azylového domu,
nebo v rámci samostatných bytů. V dosavadním trendu sociálních služeb je jak
v zahraničí, tak i u nás vložen důraz na omezování poskytování služeb azylových
domů v tradiční podobě a rozvíjení možnosti bydlení v několika podobách tréninkového bydlení. Mnohé azylové domy Armády spásy přistupují k možnostem bydlení,
a to formou tréninkových bytů. Jedná se o byty buď v rámci azylového domu, nebo
samostatného bydlení v rámci obce. V Armádě spásy je tato forma bydlení rozdělena
do několika skupin a tím je prevence ztráty bydlení, bydlení v rámci azylových domů,
nájemní nebo podnájemní bydlení podporované sociální službou a nájemní bydlení
založeno na plnohodnotném hrazení nájmů a samostatnosti nájemníka.
Základním principem Armády spásy při poskytování jakékoliv formy podporovaného i sociálního bydlení je jeho dostupnost. To znamená, že poplatky za bydlení
jsou aktuálně stanovovány tak, aby jej uživatelé mohli vzhledem ke svým příjmům
hradit a nebyli tímto způsobem vyřazeni z možnosti důstojného bydlení.

1. Prevence ztráty bydlení
Účelem tohoto programu je zamezit možnosti ztráty bydlení u osob, které jsou
tímto ohroženy. Jedná se o preventivní programy, které vyžadují po zaměstnancích
Armády spásy zvládnout převážně odborné poradenství, které se řeší bud´ prostřednictvím komunitních center nebo ostatních sociálních služeb.
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a) Sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi. Tato služba je zaměřena
na práci rodin s dětmi. Jedná se o terénní i ambulantní služby, které se zaměřují
na rodiny (maminky) s dětmi, které neplní základní životní funkci. Zaměstnanci se
věnují uživatelům většinou z vyloučených lokalit, kterým hrozí sociální vyloučení.
Služba je zaměřena na podporu fungování rodiny, do které patří mimo jiného
i spolupráce na zachování bydlení. Zaměstnanci Armády spásy podporují uživatele v oblasti zachování bydlení, což je převážně důraz na hospodaření s finančními prostředky. Důraz se klade na rozdělení příjmů, které rodina dostane
od státu, tak aby byl prioritně placen nájem a další náklady na bydlení. Hospodaření s finančními prostředky jsou pak součástí individuálního plánu, který
vypracovávají zaměstnanci spolu s uživateli služby. Na toto pak navazuje další
podpora například v péči o děti, vyhledávání zaměstnání apod.
b) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílovou skupinou jsou převážně senioři, kteří potřebují mít určité zázemí,
které je důležité proto, aby zvládali momentální nepříznivou sociální situaci.
Jedná se o ty, kteří například ovdověli, mají zdravotní potíže nebo narušené sociální vazby. I u těchto uživatelů jsou definovány problémy s udržením bydlení.
Často uživatelé lpí na svém bytě, který se odchodem rodinných příslušníků stal
prostorově i finančně nadměrný. V těchto situacích zaměstnanci služby vysvětlují
a podporují uživatele v tom, aby zvážili své finanční možnosti, vzhledem k jejich
finančním i zdravotním možnostem motivují k případné výměně bytu nebo
hledání jiné, vhodné služby – domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení
apod. Tímto počinem pak omezují možnost ztráty bydlení seniorů nebo zdravotně
postižených vzhledem k jejich zadlužení. Na tuto práci pak navazuji další
programy, například sebeobsluhy, navazování společenských kontaktů apod.
c) Terénní programy v oblasti bydlení. Jedná se o službu, která podporuje
nácvik dovedností u občanů, kteří mají nájemní bydlení, ale ocitají se v situaci,
kdy z nějakých náhlých důvodů nejsou schopni samostatně bydlet, převážně
hradit nájem a další poplatky související s bydlením. V rámci terénní služby
zaměstnanci spolu za aktivní účasti uživatelů hledají možnosti získání finančních
prostředků, možnosti postupného splácení dluhů apod.
d) Základní sociální poradenství – v rámci poskytování jakékoliv sociální služby
jsou odborně vzdělaní zaměstnanci povinni dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, provádět základní sociální poradenství. Mimo jiných sociálních témat se zaměstnanci setkávají s problematikou
ohrožení bydlení. Pro tuto oblast je nutno, aby zaměstnanci znali možnosti řešení
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bydlení v dané oblasti. Často se jedná o potřebu řešení zadluženosti, a to konkrétně u majitelů bytů, dluhů na energiích apod.

2. Vyšší stupeň bydlení v rámci registrované pobytové služby
a) Bydlení v rámci služby azylový dům v objektu azylového domu
Jedná se o možnost přípravy na samostatné bydlení uživatelů, kteří již prošli
sociálním programem dané služby. Cílovou skupinou jsou tedy uživatelé daného
azylového domu, kteří se „posunou“ do dalšího „patra“ služby. V rámci dispozičních možností je nutno tyto osoby oddělit provozně i v rámci poskytované
služby od provozu azylového domu. To znamená, že by se mělo jednat o uzavřený prostor, kam nemohou svévolně vstupovat uživatelé jiných služeb (azylový
dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum atd.).
Cílem této služby je uživatele v konkrétně předem určené době „posunout“
do samostatného bydlení. V této fázi je nutno stanovit jasná kritéria pro ty, kteří
do této služby postoupí, tak aby byla srozumitelná pro zaměstnance i pro uživatele služby.
Cílová skupina:
Uživatelé azylového domu, u kterých lze předpokládat přechod do samostatného bydlení.
Zájemci o službu, jejichž zařazení do klasického režimového azylového domu
by bylo zbytečným krokem zpět.
b) Bydlení v rámci poskytované služby azylový dům mimo objekt azylového domu – podobně jako v předešlé kapitole je nutno zvážit cílovou skupinu.
Přednostně je tato sociální služba poskytována těm, kteří již prošli azylovým
domem nebo jinou sociální službou v nějakém minimálním časovém prostoru,
dále je zde možnost přijmout i zájemce, kteří přišli o bydlení z vážných důvodů
a mají předpoklady k využití této služby. Situace je obdobná jako v předcházející
kapitole, jen je potřeba ještě pečlivěji vážit výběr osob a pečlivě stanovit řád pro
provozování bytů, který by dával dostatečný prostor pro samostatné rozhodování, ale přesto by zde byly prvky kontroly (např. kontrola plateb, udržování bytu,
popřípadě společných prostor, nevyužívání bytů dalšími osobami apod.). Toto
bydlení je vždy v personální i materiální režii azylového domu.
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3. M
 ožnost podnájemních či nájemních bytů ve vazbě na podpůrnou sociální službu
Jedná se o byty, které má Armáda spásy ve vlastnictví, v nájmu nebo podnájmu.
V tomto případě se uzavírá podnájemní nebo nájemní smlouva na dobu určitou.
Cílem této služby je příprava osob na samostatné bydlení. Výhodou je, pokud tyto
byty jsou samostatně v běžné občanské zástavbě.
Cílovou skupinu tvoří osoby, které buď absolvovaly program nějaké sociální služby
(azylový dům, dům na půli cesty apod.), nebo osoby, které mají předpoklady samostatného bydlení a do nepříznivé sociální situace se dostaly z objektivních příčin
(vystěhování z důvodu zvýšení nájemného, zdravotní důvody apod.). Zjištění předpokladů pro možnost samostatného bydlení je důležité obzvláště proto, že mohou
nastat právní problémy při nedodržování podmínek podnájemní nebo nájemní
smlouvy a jejich následného ukončení. Podmínkou takového bydlení je poskytování
podpůrné služby podnájemníkům a nájemníkům. V případě, že nájemník tuto podpůrnou službu odmítne, stává se „běžným“ nájemníkem, kde služba ztrácí smysl
přípravy na samostatné bydlení, a je s ním ukončena smlouva.
Vzhledem k administrativní náročnosti vedení bytů (případě domů), jejich údržby,
vybírání nájmů apod. je vhodné vytvořit organizaci, která by tyto administrativní
věci vedla odděleně od poskytování podpůrné sociální služby.
Podpůrná služba může být poskytována například formou terénního programu
a není zaměřena jen na pravidelné placení nájmů a dalších poplatků souvisejících
s využitím bytu, ale například i na hledání zaměstnání, výchovu dětí, vzdělávání se
apod.
V této skupině mohou být i uživatelé, kteří jsou schopni zvládat bydlení pouze se
stálou podporou a nebudou schopni postoupit do samostatného bydlení. V těchto
případech bude rozhodnuto, zda uživatelé budou mít podporu sociální služby
i nadále.

4. Nájemní byty bez povinnosti spolupráce se sociální službou
Jedná se o formu pronájmu bytů ve vlastnictví Armády spásy. Cílovou skupinou
jsou lidé, kteří jsou schopni samostatného bydlení, hradí pravidelně nájem a další
poplatky, které souvisí s bydlením, jsou schopni se starat o bytový fond a další
společné prostory k bydlení. Jedná se tedy o normální samostatné bydlení, kdy
nájemce může spolupracovat s terénní, popřípadě jinou službou Armády spásy.
Toto bydlení není zřizováno za účelem vytváření zisku, ale nájem je stanoven tak,
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aby byl finančně dosažitelný vzhledem k aktuálním možnostem nájemníka
a v mezích Armádou spásy stanoveného minimálního nájmu.

5. Závěr
Problematiku sociálního bydlení řeší Armáda v návaznosti na strategické plánování
Armády spásy, na základě spolupráce s obcemi a dalšími subjekty a v rámci
momentálních legislativních možností. Dále budou využívány možnosti čerpání
finančních prostředků z nejrůznějších grantů, popřípadě z finančních příspěvků
dárců apod. Pro naplnění této koncepce navazuje Armáda spásy kontakty s růz�
nými subjekty v různých regionech, obzvláště tam, kde již svou sociální práci
vykonává.
Armáda spásy si uvědomuje riziko kumulování nájemníků bytů v jednom prostoru,
prioritně prosazuje bydlení uživatelů v běžné bytové zástavbě, ovšem na druhou
stranu se úplně nevzdává možnosti bydlet např. v jednom domě, což ne vždy musí
být vnímáno jako stigmatizace. Naopak je zde možnost vytvořit například společenství nájemníků i ve vyloučené lokalitě.
Tato koncepce byla schválená národním velitelem Armády spásy dne 12. 2. 2013.
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Příloha II.
Byt s doprovodným sociálním programem
občanského sdružení IQ Roma servis – metodika
Cílem podnájmu bytu s doprovodným sociálním programem IQ
Roma servis, o.s., je poskytnout rodinám s nezaopatřenými dětmi
na přechodnou dobu stabilní a důstojné zázemí v kombinaci s intenzivní sociální službou zaměřenou na zajištění dlouhodobě udržitelného důstojného bydlení. Podnájem v bytě s DSP je klientům IQ
Roma servis nabízen od roku 2009, přičemž pravidla podnájmu
a zaměření doprovodného sociálního programu se lehce mění s každou změnou podnájemníka – rodiny, jíž je podnájem nabídnut. Tato
příručka představuje základní ideové nastavení nepříliš rozšířené
nabídky pro klienty sociálních služeb a také základní mantinely
vyplývající z majetkových vztahů k bytu a ostatních skutečností.

1. fáze: Výběr zájemce o byt s doprovodným sociálním
programem (DSP)
1.1. Zveřejnění nabídky podnájmu s doprovodným sociálním
programem
Nabídka podnájmu bytu s DSP je zveřejněna:
• na internetových stránkách organizace (www.iqrs.cz),
• v informačním letáku „Byt s doprovodným sociálním programem“ – leták je distribuován na vybraných úřadech (OSPOD, OSP) a mezi klienty poradenských
a terénních sociálních pracovníků IQRS,
• na internetových stránkách a v letáku je stručně a pro klienty srozumitelně
popsána koncepce doprovodného sociálního programu, kritéria výběru žadatelů
a základní principy spolupráce budoucího podnájemníka a pracovníka.
1.2. Kritéria výběru rodiny
• klient souhlasí s pravidly DSP a formou (metodami) spolupráce (individuálním plánováním, odkládáním finančních rezerv na budoucí bydlení, apod.);
•• motivace klienta – žadatel a jeho rodina má snahu změnit svou nepříznivou
situaci a je připravený se aktivně podílet na jejím řešení;
• žadatel musí být minimálně 2 měsíce klientem sociálního programu IQRS
(z důvodu již rozvinuté intenzivní spolupráce s pracovníkem, během které je klient
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seznámen s principy a zásadami spolupráce s pracovníkem nejen po stránce
teoretické, ale zejm. praktické);
•• rodina s nezaopatřenými dětmi nacházející se v nepříznivé sociální situace
(i osamělý rodič s dětmi), zejm. romské nebo smíšené rodiny (vymezení dle cílové
skupiny sociálního programu IQRS);
•• nepříznivá sociální situace rodiny – v nepříznivé sociální situaci se v rámci
naší cílové skupiny nachází člověk, který:
– se potýká s potížemi při uplatňování svých práv (na úřadech, u zaměstnavatele, apod.),
– potřebuje a hledá práci,
– nezvládá splácení svých dluhů,
– potřebuje urovnat vážně narušené vztahy v rodině nebo sousedství,
– ztratil bydlení nebo mu ztráta bydlení hrozí,
– žije v lidsky nedůstojných podmínkách,
– snaží se překonat závislost,
– snaží se překonat následky trestného činu nebo podobného jednání;
•• dosavadní bydlení je krizové (rodina bydlí na ubytovně, v přeplněném bytě,
přišla o bydlení, nachází se v krizové životné situaci);
•• bezdlužnost na bydlení – představuje rovněž důležitý motivační prvek k uhrazení dosavadních dluhů na nájemném. Výjimku47 mezi dlužníky představují
rodiny, které aktivně a doložitelně řeší svůj dluh na předchozím bydlení – dodržují
reálný splátkový kalendář;
• děti v rodině dodržují povinnou školní docházku;48
• vzhledem k velikosti bytu (hygienické zázemí, riziko vyšší opotřebovanosti bytu
při více lidech) a nutnosti najít si následné bydlení v podnájmu u soukromých
majitelů po skončení pobytu v bytě DSP je stanoven počet max. 6 spolužadatelů/členů rodiny (včetně žadatele);
• důvodem pro přijetí do podnájmu není pouze skutečnost, že klient nemůže najít
vhodné bydlení, žadatel se v rámci DSP zavazuje k řešení dalších svých problematických oblastí (rodinná problematika, zadluženost, zaměstnanost, so
ciální systém, školní problematika);
• klient nevyžaduje bydlení zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou,
bezbariérové bydlení).

47 Bezdlužnost a naopak existence dluhu za předchozí nájemné se promítne rovněž do bodového hodnocení žádosti, kde budou
upřednostněny rodiny bez dluhu, aktivně splácející předchozí dluh, pravidelnost a výše měsíčních splátek.
48 do bodového ohodnocení žádosti se promítne i skutečnost, zda má dítě omluvenou/neomluvenou absenci ve škole či nikoliv, počet
neomluvených hodin, zda se rodiče starají a zajímají o školní výsledky svých dětí, apod.
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1.3. Žádost o byt s DSP
– formulář žádosti o byt s DPS je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách organizace (www.iqrs.cz), v tištěné podobě v poradně je k dispozici u všech pracovníků Programu pro Dospělé;
– žádost zahrnuje:
• stručný popis koncepce bytu s DSP (účel podnájmu, metody práce a základní
pravidla DSP – individuální plánování, odkládání finanční rezervy, ad.); podpisem žadatel souhlasí s přistoupením na tato pravidla; nastínění bodového systému a způsobu výběru žadatelů (vysvětlení významu bodování, proces schvalování žádosti a výběru),
• základní osobní údaje zájemce (jméno, příjmení, narození);
• základní osobní údaje spolužadatele (jména, příjmení, narození, vztah k žadateli),
souhlas s pozdějším navyšováním počtu spolubydlících bude záviset na rozhodnutí komise (pouze ze závažných důvodů – péče o blízkou osobu, narození dítěte);
• kontaktní údaje žadatele (trvalé, přechodné bydliště, telefonický kontakt);
• popis dosavadních zkušeností rodiny s bydlením;
• popis současné sociální a bytové situace (zaměstnání, sociální dávky, popis
bydlení, apod.);
• důvody vedoucí k podání žádosti o byt s DSP;
• souhlas s poskytnutím osobních údajů pracovníkům Programu pro Dospělé
a členům komise (archivací, skartací dle daných směrnic IQRS);
• přílohy žádosti (kopie originálů):
– kopie osobních dokladů – OP, rodné listy dětí,
– potvrzení o dosavadním bydlení – v případě, že žadatel tuto dokumentaci
nemá, nutné zajistit (např. kopie ze soudního spisu, z bytového odboru,
advokátní kanceláře pověřené k vymožení pohledávky),
– potvrzení o bezdlužnosti na nájemném (je-li klient dlužník, musí splňovat kritéria aktivního splácení),
– potvrzení o zaměstnání a příjmech rodiny (pracovní smlouva, živnostenský
list, potvrzení o sociálních dávkách, důchodu, mateřské, apod.) za poslední
3 měsíce,
– rozsudek o svěření dětí do péče, rozsudek o rozvodu, návrh na rozvod, apod.,
– lékařské zprávy podstatné pro další individuální plánování DSP,
– doporučení organizací, institucí, lékaře;
– žádost vyplní sám žadatel či za spolupráce ostatních členů rodiny, pracovník
asistuje pouze minimálně (riziko „přizpůsobení“ formy i obsahu uvedených informací klíčovým pracovníkem s cílem upřednostnit svého klienta oproti klientům
ostatních kolegů); pracovník může dále rodině položit doplňující otázky k podrobnějšímu vysvětlení uvedených informací;
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– k líčovou součástí žádosti o byt s DSP je předběžně vytvořený individuální plán
pro případ, že bude klient komisí vybrán. Na základě tohoto plánu (jeho reálnosti
a relevantnosti k cílům programu) rozhoduje komisur pro sociální byt.
1.4. Kritéria pro bodové hodnocení žádostí:
– rodina s nezletilými dětmi – počet, věk;
– zaměstnání – pracovní smlouva, stabilita, počet zaměstnaných členů;
– posuzování „stability“ pracovního úvazku se promítne do bodového ohodnocení
žádosti – jinak bude posuzována pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou,
dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, splnění podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti, dlouhodobost zaměstnání, výše mzdy (vzhledem ke schopnosti hradit nájemné a odkládat si finanční rezervy na kauci a provize pro nové bydlení), apod.;
– příjem (v souvislosti se zárukou uhrazení nájemného) – ze zaměstnání, sociální
dávky, důchod (starobní, invalidní);
– 
zdravotní problémy – např. související s dosavadními bytovými podmínkami
(plísně, apod.);
– školní problematika – omluvené/neomluvené hodiny, výsledky, příprava na střední
školu;
– do bodového ohodnocení žádosti se promítne i skutečnost, zda má dítě omluvenou/neomluvenou absenci ve škole či nikoliv, počet neomluvených hodin, zda se
rodiče starají a zajímají o školní výsledky svých dětí, apod.;
– doporučení sociálního odboru;
– důvod hledání nového bydlení (ztráta bydlení, ukončení pobytu v azylovém bydlení, zvážení dalších možností ubytování);
– K tomuto stanovisku jsme dospěli z toho důvodu, že byt s DSP není primárně
určen pro ty, kteří již systémem podporovaného sociálního bydlení prošli a měli
být již v průběhu spolupráce s pracovníky azylového bydlení intenzivně a dostatečně připravováni na reálné podmínky na trhu s byty. Nechceme tímto vytvářet
závislost klienta na uměle stanovených podmínkách sociálního bydlení;
– bezdlužnost/dluh na předchozím bydlení;
– Bezdlužnost a naopak existence dluhu za předchozí nájemné se promítne rovněž do bodového hodnocení žádosti, kde budou upřednostněny rodiny bez
dluhu, aktivně splácející předchozí dluh, pravidelnost a výše měsíčních splátek;
– v bodovém hodnocení žádosti jsou upřednostněny rodiny s posledním trvalým
bydlištěm v Brně;
– jiné závažné důvody;
– zvláštní přidělení bodů každým členem komise (uvedení důvodu).
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1.6. Šetření v rodině
– probíhá formou osobní návštěvy před zasedáním výběrové komise (max. 3
týdny před zasedáním komise);
– je realizováno metodou crosscheck rozhovoru – klíčový pracovník klienta požádá
svého kolegu o provedení šetření na základě dodaných informací (pro zajištění
větší neutrality při posuzování kritérií);
– na základě pohovoru s klientem a doložení potřebných dokladů si pracovník
ověří, zda zájemce o DPS splňuje všechna uvedená kritéria, dále identifikuje problematické oblasti, které klient aktuálně řeší, příp. bude vhodné, aby s klientem
byly v rámci DPS řešeny;
–– aktualizace popsaných skutečností ve zprávě ze šetření (resp. i žádosti) – klient
je povinen oznámit svému klíčovému pracovníkovi změny v e své životní situaci či
údajích, které uvedl v žádosti o byt s DSP. Učiní tak v dostatečném předstihu,
aby pracovník mohl tyto změny zaznamenat před zasedáním komise.
1.7. Výběrové řízení. Komise
– celé výběrové řízení probíhá pravidelně 1 x za 6 měsíců v souvislosti s půlročním
prodlužováním podnájemní smlouvy;
– komise se řídí tzv. etickým kodexem komise pro byt s DSP (práva a povinnosti komise), výběr zájemce o podnájem s DSP probíhá v těchto fázích:
•• fáze shromáždění a kontroly žádostí
– Žádosti jsou shromážděny odpovědnými pracovníky IQRS (klíčový pracovník
pro modelový byt a koordinátor DSP), kteří zkontrolují, zda obsahují všechny
potřebné informace, přílohy a splňují-li všechna kritéria. V případě chybějících
informací mohou vyzvat žadatele prostřednictvím klíčových pracovníků
k upřesnění a doplnění.
– Žádosti jsou seřazeny dle bodového ohodnocení do pořadníku žádostí o byt
s DSP.
•• předvýběr žádostí do 1. kola
– Provede jej vedoucí sociálního programu, klíčový pracovník pro modelový byt
a koordinátor DSP.
– Ze zařazených žádostí je vybráno 10–15 žadatelů na základě bodového hodnocení a zprávy ze šetření v rodině, případně dalších referencí.
– Tento užší výběr bude následně předložen členům komise v podobě kompletní
žádosti žadatele a přiložené Zprávy ze šetření v rodině.
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•• 1. kolo komise
– v 1. kole je vybráno 5–7 žadatelů;
– složení komise (lichý počet):
• klíčový pracovník pro modelový byt,
• koordinátor modelového bytu,
• vedoucí Programu pro Dospělé,
• romská poradkyně Magistrátu města Brna,
• sociální pracovník OSPOD MČ Brno střed (2x),
• zástupce bytového odboru/člen bytové-sociální komise,
• člen Rady IQRS;
– 
zasedání výběrové komise není zpřístupněno veřejnosti z důvodu uvádění
osobních údajů žadatelů (komise se řídí zákonem o ochraně osobních údajů);
– komise kromě splnění všech povinných kritérií posuzuje historii rodiny, vývoj její
sociální situace (zaznamenání posunu), přihlíží k příčinám vedoucím k současné nepříznivé sociální situaci rodiny (nakolik je situace „zaviněná“ rodinou),
aktivní a samostatný přístup rodiny, její motivaci, apod.;
– na komisi bude prezentována rovněž monitorovací zpráva z právě probíhající
spolupráce s aktuálním klientem DPS (rešerše průběžných monitorovacích
zpráv zaznamenávající posun klienta, příp. překážky spolupráce);
– 
vhodný kandidát je vybrán na základě hlasování členů komise (sestávající
z lichého počtu);
– základním kritériem pro komisi je adekvátnost plánu postupu rodiny, jež by
měla co nejvíce ladit se zjištěnými informacemi.
•• 2. kolo komise
– zpravidla se koná za 2–3 týdny od 1. kola komise;
– z 5–7 žadatelů se vybere 1 žadatel a 1 náhradník – náhradník se stane podnájemníkem DSP v případě, že vybraný žadatel do DSP nenastoupí nebo předčasně z něho odstoupí (na základě ukončení podnájemní smlouvy);
• v případě akutní potřeby je svolána tzv. mimořádná komise
– rozhoduje v případech neočekávaných změn v klientově sociální situaci
o ukončení nájemního vztahu;
– v případě rozhodování o ukončení nájemní smlouvy má klient možnost se
na komisi k této věci osobně i písemně vyjádřit;
–– Podle zkušeností jsme v poslední době přistupovali k jednokolovému
výběru rodiny, kde byl rovnou vybrán žadatel a náhradník.
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1.8. Informování žadatelů o jejich zařazení či nezařazení do pořadníku žádostí, o postupu do dalších kol výběru
– klientům, kteří si podají žádost o byt s DSP, je předán informační leták „byt
s DSP“, ve kterém jsou uvedeny informace o postupu výběru zájemců a způsobu informování o stavu jejich žádosti („co se bude dít dále se žádostí“ pro
zařazené klienty; „odůvodnění nezařazení žádosti“ pro nezařazené klienty s uvedeným doporučeným dalším postupem);
1. kolo: písemně informováni budou jak odmítnutí žadatelé (uvedeno jaké kritérium
nesplněno), tak ti, co dále postoupí do 2. kola;
2. kolo: písemně informovaní budou jak neúspěšní žadatelé (doporučení a motivace klienta ke zlepšení bodového ohodnocení žádosti formou nabídky spolupráce ohledně konkrétních „slabých“ stránek žádosti), tak úspěšní žadatelé
(informování o dalším postupu);
– klienti jsou informovaní písemně, odpovědnými pracovníky jsou klíčoví pracovníci
klienta
1.9. Prodloužení žádosti
– Klient je odpovědný za včasné podání písemné žádosti o prodloužení žádosti
před dalším výběrem (zpravidla po půl roce od posledního výběru), je povinen
uvést změny ve své sociální situaci, v rámci zařazení do dalších výběrů je povinen
umožnit pracovníkům další šetření v rodině, z kterého klíčový pracovník sepíše
aktualizovanou „Zprávu ze šetření“.
– Termín, do kterého budou moci klienti své žádosti prodlužovat, bude uveden
s předstihem na internetových stránkách organizace (www.iqrs.cz), v poradně
Programu pro Dospělé a u klíčových pracovníků.

2. fáze: Průběh spolupráce s klientem DSP
2.1. Podrobnější seznámení klienta s podnájemní smlouvou, ověření
porozumění podmínek DPS. Podepsání smlouvy o podnájmu
a dohody o poskytnutí služby.
– Se žadatelem (zájemcem o službu), který byl vybrán komisí, provede klíčový pracovník DSP rozhovor, kde ho podrobně seznámí s obsahem smlouvy
o podnájmu a s přílohou smlouvy o podnájmu (příloha má dvě části: I. podmínky pro trvání podnájemního vztahu, II. postup při porušení dohodnutých pravidel). Pracovník si důkladně ověří, zda zájemce smlouvě skutečně porozuměl
(ověřovací otázky, uvádět konkrétní příklady), aby předešel případnému nedorozumění při budoucí spolupráci.
– Pracovník se zájemcem rovněž důkladně projde písemnou dohodu o poskytnutí služby doprovodného sociálního programu (do dohody se uvádí hlavní
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cíl DSP „nalezení nového bydlení“, konkrétní cíle jsou sestaveny v individuálních
plánech s klientem).
– Podpisem podnájemní smlouvy a dohody se obě dvě strany zavazují k jejich
plnění.
2.2. Individuální plánování
– V průběhu spolupráce pracovník řeší s klientem problematické oblasti formou
společného individuálního plánování s důrazem na rozvoj schopností a dovedností klienta, posílení jeho odpovědnosti vůči své životní situaci a aktivního přístup při řešení problémů. Směrem k posilování kompetencí klienta pracovník
postupně snižuje míru kontroly nad klientem a postupuje spíše podporujícím
způsobem. Cílem doprovodného sociálního programu by měl být samostatně
fungující klient, který je schopen obstát v reálných podmínkách na trhu s byty,
dále klient, jehož sociální situace je stabilizována a připravena pro další rozvoj.
Spolupráce klienta a plnění společně sestavených individuálních plánů je podmínkou pro pobyt v bytě s DSP.
– individuální plány doprovodného sociálního programu se zaměřují zejména na:
•• hledání nového bydlení,
•• úsporu peněz na kauci a provizi pro nové bydlení,
•• finanční stabilizaci rodiny (řešení zadluženosti – rodinný rozpočet/plán věřitelů/ monitoring splácení svých závazků; zvýšení příjmu – zaměstnání, brigády),
•• zaměstnanost (získání stabilnější formy zaměstnání u dospělých členů
rodiny, příp. brigády u dětí nad 16 let), příp. zvýšení kvalifikace,
•• rozvoj vzdělávání zejm. u dětí (pravidelná školní docházka, zprostředkování
doučování, volnočasové aktivity, volba školy),
•• rodinné vztahy (svěření dítěte do péče, výživné, apod.),
•• sociálně-patologické jevy (záškoláctví, kriminalita, závislost na omamných
látkách, gambling, apod.).
– Klíčový pracovník se v průběhu spolupráce řídí metodikou terénního programu
(informuje klienta o nabídce služeb IQRS, poslání a cílech organizace, o pravidlech spolupráce, o právech a povinnostech obou stran, o možnosti podání stížnosti klienta v případě nespokojenosti s postupem pracovníka, apod.). Individuální plán vytváří pracovník společně s klientem, provádí průběžnou a závěrečnou
reflexi řešené zakázky.
– Pracovník se s klientem domluví na frekvenci společných schůzek (v domácnosti
klienta, v poradně, telefonické kontaktování). Zpravidla by se mělo jednat o kontaktování klienta minimálně 1x za týden.
– Klient pravidelně každý měsíc předkládá pracovníkovi na vyžádání potvrzení
o uhrazení nájemného a služeb (voda, plyn, elektrika). Pracovník má pravomoc
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informovat se o uhrazeném nájmu a službách na příslušné správě nemovitostí,
příp. bytovém odboru městské části.
– rozdělení kompetencí pracovníků DSP:
•• klíčový pracovník (KP) vystupuje v roli case managera, který doprovází klienta při řešení společně definovaných zakázek (z oblasti bydlení, zadluženosti,
zaměstnanosti, apod.), je koordinátorem služeb poskytovaných dílčími odpovědnými pracovníky; zpracovává monitorovací zprávy, jejichž rešerši prezentuje na komisi, členem komise (hlasovací právo za podmínek zachování neutrality vůči žadatelům), spolutvůrce metodiky DSP;
•• odpovědní pracovníci nesou zodpovědnost za služby poskytované v rámci
svého programu (odborné sociální poradenství, pedagogický program);
•• koordinátor DSP koordinuje a dohlíží na kvalitu služby poskytované klientovi
DSP, zaměřuje se na organizační záležitosti týkající se bytu s DSP (shromažďování žádostí, předvýběr žádostí určených pro komisi, koordinace komise,
apod.), členem komise (hlasovací právo za podmínky zachování neutrality vůči
žadatelům), spolutvůrce metodiky DSP.
2.3. Monitorovací zprávy
– Klíčový pracovník pravidelně každý měsíc sepíše monitorovací zprávu o průběhu spolupráce s klientem DSP, ve které se zaměří na vývoj klientovy situace,
zhodnotí spolupráci s klientem, provede společnou reflexi, v případě potřeby
navrhne s klientem opatření k zefektivnění spolupráce. Klient má možnost se
k monitorovací zprávě písemně vyjádřit. Monitorovací zpráva je vyhotovena
ve dvou kopiích – jednu obdrží klient, druhou pracovník.
– Kopie monitorovacích zpráv si mohou členové komise vyžádat k nahlédnutí.
– O průběhu spolupráce s klientem jsou členové komise seznámeni v rámci 1. kola
výběrové komise klíčovým pracovníkem pro DSP (stručná rešerše dosavadních
monitorovacích zpráv).
2.4. Prodloužení podnájemní smlouvy
– Smlouvu o podnájmu lze prodloužit na základě písemné žádosti klienta minimálně 1 měsíc před uplynutím platnosti smlouvy, v případě, že klient splňuje podmínky k prodloužení smlouvy, je mu písemně do jednoho měsíce
od podání žádosti zaslán písemný souhlas s prodloužením smlouvy.
– Rozhodování o prodloužení stávající smlouvy závisí na charakteru dosavadní
spolupráce s klientem (aktivní, odpovědný přístup), dodržování pravidel (uvádění
pravdivých informací, apod.) a individuálních plánů.
– Souhlas k prodloužení smlouvy lze udělit pouze 2x, celková doba podnájmu
může být 1,5 roku.
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– V
 případě zamítnutí prodloužení podnájemní smlouvy je podnájem ukončen.
V případě, že důvodem je dlouhodobější nedodržování dohody o spolupráci, je
klient již dříve informován o možném neprodloužení smlouvy.
– V případě potřeby je svolána mimořádná komise, která definitivně rozhodne
o prodloužení/ukončení podnájemního vztahu.
2.5. Porušení pravidel spolupráce ze strany klienta
– Při opakovaném porušení individuálního plánu (např. klient nedochází na předem
domluvené schůzky s pracovníkem bez předchozí omluvy, podává o sobě
nepravdivé údaje, nepředkládá potvrzení o uhrazeném nájmu, ad.) je klient
pozván na osobní schůzku s klíčovým pracovníkem a koordinátorem pro
modelový byt (případně vedoucím sociálního programu), kde jsou probrány konkrétní body pochybení, ke kterým se klient má možnost vyjádřit. Klientovi jsou
sděleny důsledky, ke kterým při opakovaném nedodržení stanovených pravidel
může dojít. V rámci společného rozhovoru s klientem jsou zvolena vhodná opatření, jak těmto pochybením lze zabránit. Z jednání je proveden písemný zápis,
který je oběma stranami stvrzen podpisem.
– V případě porušení dohody následující po „varovné“ schůzce je svolána mimořádná komise, která rozhodne o dalším postupu.

3. fáze: Ukončení smlouvy o podnájmu
– S
 mlouva o podnájmu je ukončena dnem skončení platnosti smlouvy (není-li
komisí rozhodnuto o jejím prodloužení), dále v případě porušení pravidel doprovodného sociálního programu (založeném na individuálním plánování
s klientem).
– Výpovědní lhůta je v délce 1 měsíce od konce platnosti smlouvy o podnájmu,
nevystěhuje-li se podnájemce do uvedené doby, postupuje pronajímatel dle
zákona soudní cestou.
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Příloha III.
Bytové poradenství a metodika systému
prostupného bydlení organizace Boétheia49
1. ZÁSADY A PRINCIPY PROSTUPNÉHO BYDLENÍ
1.1 Poslání
Bytové poradenství Terénního programu Boétheia je zaměřeno na pomoc lidem
z cílové skupiny Terénního programu v oblasti bydlení prostřednictvím zplnomocňování a současně snižováním prahu dostupnosti nájemního bydlení.
Zplnomocňování klienta probíhá při komplexním doprovázením integrační procesem a v bytovém poradenství.
Snižování prahu dostupného bydlení je dosahováno vytvářením funkčního třístupňového systému prostupného bydlení.
1.2 Cíle systému prostupného bydlení:
• pomáhat při získání a podporovat při udržení dlouhodobého nájemního bydlení
lidem z cílové skupiny,
• dosahovat změn chování cílové skupiny, ve vztahu k využití finančních zdrojů pro
potřeby rodiny, a tím napomoci k vymanění rodiny ze sociální exkluze,
• napomáhat k ochraně pronajímatelů v souvislosti s úhradou nájmů, služeb a udr
žením dobrého stavu nemovitostí prostřednictvím práce s cílovou skupinou,
• zabraňovat rozdělení rodin.
1.3 Zásady systému prostupného bydlení:
1) zásada bezplatnosti
Přihlášení a vstup do systému prostupného bydlení není nijak zpoplatněn. Klient je
však zavázán řádně a včas hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
2) zásada dobrovolnosti
Klient má svobodnou vůli rozhodnout se, zda se do systému prostupného bydlení
začlení. Stejně tak rozhoduje o způsobu a míře spolupráce s terénními pracovníky,
avšak v minimálním rozsahu stanoveném ve smlouvě. Tato pravidla jsou šířeji rozvedena v kapitole „Pravidla pro spolupráci s klienty“.

49 Metodika vznikla v rámci projektu: „Sociální integrace na Jesenicku“, registrační číslo projektu: CZ./1.04/3.2.00/55.00006, příjemcem
dotace a realizátorem projektu je město Jeseník.
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3) zásada individuálního přístupu
Spolupráce je zaměřena na potřeby klienta s ohledem na jeho možnosti
a schopnosti.
4) zásada aktivity klienta
Klienti jsou motivováni, aby své záležitosti řešili v co největší možné míře samostatně. Důraz je kladen na aktivitu a vědomí vlastní zodpovědnosti.
5) zásada zásluhovosti
Čím větší je snaha a aktivita klienta, tím vyšší komfort bydlení si v součinnosti
s pracovníky zajistí.
1.4 Vymezení pojmů:
Koordinátor pro bydlení – Pracovník pověřený ke správě a rozvoji systému
prostupného bydlení.
IP
– Individuální plán
Plán práce
– Písemný zápis o rozdělení dílčích úkonů mezi koordinátorem a klíčovým pracovníkem v rámci IP

2. POPIS SYSTÉMU PROSTUPNÉHO BYDLENÍ
2.1 Charakteristika I. stupně
Azylové domy
Podle zákona 108/2006 § 57 Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Azylové domy pro muže a ženy se zabývají pomocí osobám, které přišli jakýmkoliv způsobem o střechu nad hlavou a nemají jinou možnost, jak svou situaci řešit.
Tato pomoc je ve formě ubytování, poskytnutí sociálního poradenství, možnosti
stravy a osobní hygieny po dobu nezbytně nutnou.
Azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi se zabývají pomocí osobám, které
přišli jakýmkoliv způsobem o střechu nad hlavou a nemají jinou možnost, jak svou
situaci řešit. Tato pomoc je ve formě ubytování, poskytnutí sociálního poradenství,
možnosti stravy a osobní hygieny po dobu nezbytně nutnou.
Role systému prostupného bydlení spočívá v poskytování návazného startovacího
bydlení, kde lidé dále prohlubují své kompetence k přechodu do vlastního nájemního bydlení.
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2.2 Charakteristika II. stupně
Startovací bydlení
Pojem startovací bydlení není ukotven v současné legislativě.
Úloha startovacího bydlení spočívá:
• v poskytování podpory, pomoci a kontroly za účelem prohlubování kompetencí klienta k přechodu do vlastního nájemního bydlení,
• 
v posílení důvěry mezi klientem a majitelem nemovitosti prostřednictvím
poskytování sociální služby,
• ve snaze snížit náklady na bydlení výukou úsporného spotřebovávání energií.
Startovací bydlení je rozděleno do dvou skupin, které se vzájemně liší formou
smluvních vztahů:
a) Nájemní forma s doprovodnou sociální službou
• Klient je vázán nájemní smlouvou přímo s majitelem bytu a smlouvou o poskytování doprovodné sociální služby s TP Boétheia.
• Poskytování doprovodné sociální služby je upraveno doložkou v nájemní smlouvě
nebo trojdohodou mezi majitelem bytu, klientem a Terénním programem Boétheia.
b) Podnájemní forma
• Klient je vázán podnájemní smlouvou s SKP Boétheia.
• Podmínky poskytování sociální služby jsou ukotveny přímo v podnájemní
smlouvě.
2.3 Charakteristika III. stupně
Přestup do vlastního bydlení bez asistence
• III. Stupeň představuje jakoukoli formu bydlení bez využívání doprovodné sociální
služby Terénního programu Boétheia

3. GARANČNÍ FOND
Garanční fond v současnosti není uveden do provozu!
Garanční fond se sjednává pouze v bytech zajištěných podnájemní smlouvou;
slouží k vytvoření finanční rezervy. Garanční fond sestává ze dvou vzájemně oddělených složek, které účtuje SKP Boétheia:
• vratná kauce,
• příspěvek na opravy.
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3.1 Výše měsíčních plateb do Garančního fondu:
Vratná kauce
Je od klienta vybírána měsíčně po 200,- korunách až do výše trojnásobku ceny
podnájemného a služeb spojených s užíváním bytu.
Příspěvek na opravy
Je vybírán po 100,- korunách měsíčně po celou dobu platnosti podnájemní
smlouvy. Podléhá dani z příjmu.
3.2 Z příspěvku na opravy lze hradit:
• Opravy škod, které je třeba provést co nejdříve, ale ten kdo je způsobil, nedisponuje dostatečným množstvím finančních rezerv k jejich úhradě. Částka uhrazená
z garančního fondu je následně vymáhána po tom, kdo škodu způsobil.
• Ve výjimečných případech nedoplatky na podnájemném, které jsou od dlužníka
zpětně vymáhány.
3.3 Způsob vymáhání dlužné částky vůči Garančnímu fondu:
• Koordinátor (při pravidelné kontrole nebo při ukončení smlouvy) provede předběžný odhad ceny oprav (případně ke stanovení ceny přizve odborníka), vyrozumí klienta co, jak a do kdy může opravit vlastními silami. Asistuje při těchto
opravách.
• Pokud klient v písemně stanovené lhůtě závady neodstraní, může koordinátor
použít k opravě prostředky z Garančního fondu.
• Neplacením riskuje klient vyřazení ze systému prostupného bydlení z důvodu
odmítání spolupráce.
• S klientem, který je vyřazen ze systému prostupného bydlení, je možné spolupracovat pouze na zakázkách jednorázového charakteru.

4. PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI S KLIENTY
4.1 Kompetence jednotlivých pracovníků
Koordinátor pro bydlení zajišťuje:
• Spolupráce s klientem na zakázce bydlení
Koordinátor plánuje a společně s klíčovým pracovníkem zajišťuje dlouhodobou
koncepční, i jednorázovou spolupráci na zakázce klienta spojené s bydlením.
• Smluvní vztahy
Připravuje smlouvy, předkládá je k podpisu, kontroluje jejich správnost, zajišťuji
právní konzultaci.
100

Prostupné bydlení

• Rozšiřování bytového fondu
Jedná s majiteli nemovitostí za účelem pronájmu bytů. Tvoří spojnici mezi majiteli
nemovitostí a klienty.
• Kontrolní činnost
Vykonává kontrolní činnosti spojené s dodržováním smluv. Poskytuje informace
klíčovým (terénním) pracovníkům, nebo přímo klientům. Účastní se schůzek s klienty, kde úzce spolupracuje s klíčovým pracovníkem.
• Zajišťování oprav v bytech pronajímaných SKP
Opravy v bytech s ohledem na zvyšování kompetencí klientů.
• Sociální práci s klienty v bytech SKP Boéheia
Koordinátor pro bydlení je klíčovým pracovníkem klientů bydlících v bytech SKP
Boétheia.
• Mediace
Pomáhá vytvářet rovný vztah mezi klientem a majitelem nemovitosti.
Klíčový (terénní) pracovník zajišťuje:
• Jednorázová zakázka týkající se bydlení
Klíčový pracovník se na základě naléhavosti klientova požadavku může rozhodnout
řešit jeho zakázku jednorázového nebo krátkodobého charakteru samostatně.
Pokud zakázku vyhodnotí jako nenaléhavou, přesměruje ji na koordinátora.
• Individuální plánování
S klientem spolupracuje na jeho zakázkách především klíčový (terénní) pracovník
ve spolupráci se sociálním pracovníkem. Viz standard č. 5.
• Plán práce
Plán práce stanovuje, který pracovník podnikne konkrétní dílčí kroky v rámci individuálního plánování s klientem.
Klíčový pracovník vypracovává plán práce společně s koordinátorem. Plán práce
je součástí IP klienta.
• Práce s klientem na zakázce bydlení
Terénní pracovník s klientem spolupracuje na jednorázových zakázkách týkajících se bydlení, (například telefonát majiteli bytu) jestliže to klient výslovně požaduje. Dbá při tom na samostatnost klienta a jeho vědomí vlastní odpovědnosti.
Pokud klientova zakázka snese odklad, sjedná terénní pracovník schůzku s klientem a koordinátorem. V řešení zakázky dále pokračuje koordinátor.
4.2 Předávání informací (plán práce)
Předávání dílčích úkolů a jednotlivých informací mezi terénním pracovníkem a koordinátorem probíhá prostřednictvím emailů ústně nebo telefonicky.
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Koordinátor informuje terénní pracovníky emailem o bytových možnostech.
Jednou za dva týdny se koordinátor a terénní pracovník setkávají na poradě, kde
stanovují a vyhodnocují plány práce k jednotlivým IP.
4.3 Jednání se zájemcem o vstup do prostupného bydlení
Klient kontaktuje Terénní program Boétheia některým ze způsobů popsaných ve
standardech kvality. Koordinátor na společné schůzce provede mapování a základní
sociální poradenství. Další spolupráce probíhá na základě individuálního plánu, které
vede klíčový (terénní) pracovník nebo trojdohody s klientem a klíčovým pracovníkem
z jiné sociální služby.
Pokud klient kontaktuje přímo koordinátora, iniciuje setkání s klientem a terénním
pracovníkem přímo koordinátor.
Koordinátor mapuje a zaznamenává veškeré informace o klientovi spojené se
zakázkou bydlení. V rámci základního sociálního poradenství poskytuje klientovi
návrhy na možná řešení jeho situace a seznámí jej s následky jednotlivých
rozhodnutí.
4.4 Pravidla pro zprostředkování bytu zájemci
Pokud je zajištěno bydlení (k nájmu nebo pronájmu), které není vázáno na konkrétního klienta, postupuje koordinátor následovně:
• Svolává případovou konferenci složenou ze sociálního pracovníka, terénního
pracovníka a koordinátora pro bydlení, případně jiných zainteresovaných subjektů.
• Případová konference pro rozhodnutí, kterému klientovi bydlení zprostředkuje,
čerpá ze všech dostupných zdrojů, které klient odsouhlasí, zejména pak:
– doporučení klíčového pracovníka jiné služby nebo úřední osoby,
– veškeré písemné dokumenty, které klient předloží.
• Kritéria pro rozhodování případové konference:
– schopnost zajistit platby spojené s náklady na bydlení,
– aktivita na pracovním trhu v měřítku několika minulých let (včetně VS, dobrovolnictví, spolupráce s koordinátorem pro práci apod.),
– míra kompetencí k samostatnému bydlení,
– potřebnost,
– individuální posouzení zařazení do konkrétních lokalit (prevence vzniku ghetta),
– 
koordinátor bezodkladně obeznámí klienta o kladném výsledku jednání
a vytvoří klientovi podnájemní smlouvu, nebo zprostředkuje smlouvu nájemní.
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O anonymizovaných výsledcích ze zasedání případové konference informuje koordinátor každého zájemce, který o to požádá.
Se zájemci, kteří jsou vybráni týmem jako vhodní ke vstupu do prostupného bydlení, je koordinátor pro bydlení v těsném kontaktu a spolupracuje s klientem
na úspěšném přestupu.
4.5 Vnitřní pravidla startovacích bytů:
Vnitřní pravidla jednotlivých bytů jsou odlišná dle charakteru bytu a individuálních
potřeb ubytovaných klientů (rodiny nebo jednotlivci), tyto odlišnosti jsou upraveny
modifikovanými podnájemními smlouvami a smlouvami o poskytování doprovodné
sociální služby. Kapitola pojednává pouze o rámcových pravidlech shodných pro
všechny startovací byty.
Klient se zavazuje dodržovat zejména tato pravidla:
• Co nejdříve si zajistit stálé zaměstnání, adekvátně se uznává i dobrovolnická
práce, veřejná služba a účast v pracovních projektech.
• Aktivně snižovat dluhy.
• Jakákoli manipulace s ilegálními návykovými látkami v prostorách bytu a domu
je nepřípustná.
• Účastnit se setkání s pověřenými pracovníky.
• Dodržovat domovní řád.
4.6 Individuální plán a společná setkání ve startovacích bytech
• Individuální plánování ve startovacích bytech se řídí standardy kvality.
• Individuální plán vede klíčový (terénní) pracovník každému ubytovanému nad
18 let (Partnery lze vést ve společném individuálním plánu).
• Setkání s klíčovým pracovníkem probíhá nejméně 1x za 14 dní na
základě předchozí domluvy (všichni ubytovaní společně). Neúčast lze omluvit,
schůzku je ale nutné nahradit.
•• Koordinátor pro bydlení navštěvuje po předchozí domluvě v případě
potřeby. Sleduje především stav bytu a provádí kontrolu dodržování nastavených pravidel podnájemními nebo nájemními smlouvami. Všechna zjištění eviduje v průvodní knize bytu.
• Koordinátor spolupracuje s klíčovým pracovníkem na jednotlivých IP v rozsa
hu dohodnutém s klientem.
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4.7 Pravidla pro přestup klientů mezi jednotlivými stupni
Přestup z I. do II. stupně
• Podléhá případové konferenci.
• Za plynulý přestup klienta a smluvní vztahy odpovídá koordinátor pro bydlení.
Přestup z II. do I. stupně
• Probíhá na základě hrubého porušení smlouvy na straně klienta.
• Koordinátor písemně rozváže s klientem podnájemní vztah, nebo doporučí
ukončení nájemního vztahu majiteli nemovitosti.
• Vystěhování z bytu se řídí občanským zákoníkem a odpovídá za něj koordinátor. Případnou nespolupráci klienta při přestupu na nižší stupeň řeší koordinátor v součinnosti se sociálním pracovníkem.
• Klient postupuje směrem dolů co nejdříve bez zbytečných odkladů, vždy dle
zákonem stanovených podmínek.
• Koordinátor se dále podílí na individuálním plánování s klientem.
Přestup z II. do III. stupně
Probíhá odlišně v závislosti na formě smluvních vztahů.
a) Podnájemní forma
• Klient postupuje do třetího stupně na základě svého rozhodnutí tak, že se
odstěhuje do vlastního bydlení.
• Nebo je s ním ukončena individuální spolupráce a klient setrvává v podnájemním vztahu s SKP Boétheia.
• Ve výjimečných případech přenechává SKP Boétheia byt klientovy a podnájemní vztah se mění na nájemní.
b) Nájemní forma
• Klient postupuje do třetího stupně na základě svého rozhodnutí tak, že se
dohodne s majitelem nemovitosti na zrušení dodatku nájemní smlouvy o poskytování doprovodné sociální služby.
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5. SYSTÉM KONTROLY A SANKCÍ
5.1 Sankční řád:
Drobné porušení pravidel
• Jedná se o takové porušení pravidel, které nenarušuje průběh a účel poskytování služby (např. jednorázové porušení vnitřních pravidel bytu).
• Koordinátor řeší drobné porušení pravidel ústní domluvou, dbá, aby klient
věděl (uměl říct svými slovy) proč je dobré porušené pravidlo dodržovat.
Závažné porušení pravidel
• Je porušení pravidel, které není v přímém rozporu s podnájemní smlouvou,
avšak narušuje průběh a účel poskytování služby (např. nepřetržité porušování
vnitřních pravidel bytu).
• Koordinátor řeší závažné porušení pravidel písemným napomenutím, které je
označeno pořadovým číslem (např. 1. ze 3.).
• Koordinátor předá napomenutí klientovi, ujistí se, že klient řádně rozumí všem
událostem a nabídne mu spolupráci terénního pracovníka v rámci IP týkající se
předmětu napomenutí.
• Klient může během šesti měsíců obdržet tři napomenutí, čtvrté napomenutí se
automaticky stává hrubým porušením pravidel.
Hrubé porušení pravidel
• Jedná se o takové porušení pravidel, které je v rozporu s ustanoveními nájemní,
podnájemní smlouvy nebo smlouvy o poskytování doprovodné sociální služby.
• Před označením skutku za hrubé porušení pravidel je nezbytně třeba projednat
jej na poradě týmu. (U klientů vázaných nájemní smlouvou s majitelem bytu.)
• 
Koordinátor řeší situaci rozvázáním podnájemní smlouvy, nebo podáním
návrhu na rozvázání nájemní smlouvy majitelem bytu. Následuje sestup klienta
do nižšího stupně prostupného bydlení. O tomto koordinátor klienta písemně
vyrozumí, ujistí se, že klient všem událostem řádně rozumí.
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6. PŘÍMÁ PRÁCE S KLIENTEM PŘI BYTOVÉM PORADENSTVÍ
6.1 Typy zakázky
Jednorázová zakázka
Jedná se o druh spolupráce, kdy klient nemá zájem o dlouhodobou podporu
za účelem zvyšování kompetencí k samostatnému bydlení, ale snaží se maximalizovat své možnosti při hledání nového vhodného bydlení nebo ubytování.
Při jednorázové zakázce je klientovi poskytována pomoc především formou poradenství, popřípadě formou nácviku dovedností. Ve výjimečných případech je
možná asistence i zastoupení klienta při jednáních.
Dlouhodobá spolupráce
Je založena na postupném zvyšování kompetencí klienta k samostatnému bydlení.
Klient si tento cíl volí dobrovolně.
Pro postupné získávání kompetencí k samostatnému bydlení je využíván
třístupňový systém bydlení.
Klient přechází mezi jednotlivými stupni podle svých schopností a možností.
Při dlouhodobé spolupráci je klientovi poskytována pomoc formou poradenství,
popřípadě formou nácviku dovedností. Je uplatňována také asistence nebo zastoupení při jednáních. Na rozdíl od jednorázové zakázky, může být klientovi poskytována podpora nejen formou pomoci ale také formou kontroly.
6.2 Popis a metody přímé práce
Poradenství v oblasti bytové problematiky vychází z behaviorálního přístupu k sociální práci. Cíl, rozsah i způsob spolupráce volí klient, který je s pracovníkem v rovnoprávném vztahu.
Hlavním cílem poradenství je zvyšování kompetencí klienta k samostatnému získání a udržení nájemního bydlení. Rozsahově lze volit z nabídky několika témat,
z nichž každý je zaměřen na odlišnou problematiku spojenou s bydlením. V průběhu poradenství pracovník klientovi nabízí k volbě tato témata.
1) Práva a povinnosti v nájemních vztazích
• nájemní a podnájemní smlouva,
• výše nájemného a výše kauce,
• drobné opravy v bytě,
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• ukončení nájmu bytu,
• finanční podpora bydlení ze strany státu.
2) Sebeprezentace
• telefonická komunikace,
• osobní komunikace.
3) Asistence při dojednávání bydlení
• pomoc při vyhledávání vhodného bytu,
• jednání s majitelem bytu,
• kontrola nebo tvorba nájemní smlouvy.
6.3 Realizace poradenského procesu
Čas intervence
Každá schůzka by měla trvat zpravidla 45 – 60 minut. Po tuto dobu většina lidí udrží
vysokou míru pozornosti. Pracovník a klient se na konkrétním čase trvání schůzky
dohodnou před jejím zahájením. Odpovědností pracovníka je stanovený čas přesně
dodržet.
Nejčastější interval setkání pracovníka a klienta je jednou za dva týdny. Schůzky
probíhají po vzájemné dohodě zúčastněných stran. V případech kde si to situace
vyžaduje, jsou voleny intervaly jiné.
Průběh intervence
1. Začínáme mapováním současného stavu, případně změn. Účelem mapování je
zjistit klientovi optimální a minimální cíle, překážky a především pak jeho možnosti.
2. 
Následuje shrnutí poznatků z minulého jednání. Kontrola jednotlivých úkolů
a jejich společné vyhodnocení s klientem.
3. Klientovi jsou předány informace potřebné pro naplňování individuálního plánu,
jsou použity techniky nácviku, nebo jiné potřebné metody sociální práce. Ty jsou
zaměřeny na oblast bytového poradenství, kterou se klient aktuálně zabývá,
nebo o kterou projevil zájem.
4. Posledním bodem je nastavení dalších dílčích kroků postupně vedoucích k cíli.
Stanovení pevných termínů dokončení (pokud je to možné) a určení termínu další
schůzky + závěrečné shrnutí obsahu aktuální schůzky.
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7. NEPŘÍMÁ PRÁCE PŘI BYTOVÉM PORADENSTVÍ
7.1 Vyhledávání bytů
Pracovník vyhledává nabídky bytů k pronájmu na internetu, vývěskách v městě
a supermarketech a z jiných dostupných zdrojů. Pracovník vybízí klienta, aby se
aktivně podílel na nalézání možností bydlení.
7.2 Jednání s majiteli bytů
První kontakt bývá zpravidla telefonický. Jeho cílem je zaujmout pronajímatele
a vyvolat v něm zájem o spolupráci. Podle toho zda pracovník jedná za konkrétního
klienta nebo za celou skupinu klientů se pracovník může představit jako zástupce
klienta (kamarád, viz ochrana před stigmatizací) nebo jako pracovník sociální služby.
Klient se celého procesu účastní do takové míry, jakou si s pracovníkem dohodnul.
Pokud pracovník vystupuje otevřeně jako zaměstnanec sociální služby, pak je
na místě představit činnost organizace, cíle služby a případně doplnit výklad anonymizovanými příklady dobré praxe.
Druhým krokem je osobní schůzka spojená s prohlídkou bytů. Pracovník sleduje,
zda je byt vhodný pro dlouhodobé bydlení a mapuje požadavky majitele. (Cena
nájmu a služeb, výše kauce, možnost splácet kauci, požadavek na maximální
počet obyvatel bytu apod.)
Ve třetí fázi pracovník nabízí potenciální anonymizované nájemníky, od nichž předem získal souhlas. Pokud není v současné databázi zájemce o daný byt, pokračuje vyjednávání rámce případné budoucí spolupráce.
Pracovník se s pronajímatelem snaží dohodnout takové podmínky nájemních
smluv, aby byly přiměřené možnostem obou smluvních stran a aby jejich práva
a povinnosti byli spravedlivě vyváženy. (Např. cena nájmu a služeb by neměla překračovat průměrnou výši cen v daném místě a čase. Výpovědní podmínky a výpovědní lhůta by zejména u podnájemních smluv měli být stanoveny s ohledem na klientovi možnosti zajistit si jiné bydlení apod.) Jako vhodné měřítko vyváženosti práv
a povinností slouží obecná ustanovení občanského zákoníku.
Posledním krokem je podpis smlouvy mezi pronajímatelem bytu a klientem. Pracovník se účastní tvorby smlouvy, jejích případných úprav nebo je alespoň nápomocen klientovi při porozumění smlouvě. Informuje ho o případných důsledcích
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všech ustanovení a staví klientovi závazky plynoucí ze smlouvy do kontextu s jeho
finanční situací.
7.3 Propagace bytového poradenství
Propagace bytového poradenství ve svém protikladu naráží na riziko stigmatizace
své klientely. Proto pracovník dbá, aby se dobré jméno prostupného bydlení šířilo
především osobní formou. Hlavním předpokladem je profesionální vystupování
pracovníka a jeho angažovanost do případu.
Silným nástrojem osobní propagace je snaha získat zpětnou vazbu na průběh spolupráce. Majitel si při poskytování zpětné vazby pojmenuje výhody a zápory.
V budoucnu pro něj bude snazší hovořit s TP Boétheia.

8. PŘÍLOHY
1) Smlouva o poskytování doprovodné sociální služby
2) Vzor podnájemní smlouvy
3) Dohoda o předávání informací

Vypracovali Vít Laštovica a Bc. Jan Dorničák, listopad 2013
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