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• Projekt si klade za cíl zavést a rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR a za 
tímto účelem poskytovat patřičnou metodickou podporu. K naplnění cíle 
směřují následující dílčí kroky:

• a) navázání mezinárodní spolupráce se zahraničními organizacemi a přenos 
dobré praxe,

• b) příprava analýz a metodik důležitých pro implementaci systému 
sociálního bydlení 

• c) zajištění vzdělávání příslušných pracovníků v oblasti sociálního bydlení, 
včetně vytvoření výukových materiálů,

• d) zřízení Kontaktního centra pro informační podporu klíčových aktérů i širší 
veřejnosti s důrazem na podporu obcí při realizaci jejich systémů sociálního 
bydlení,

• e) vytvoření ucelené sady edukačních a osvětových aktivit (vydávání 
tiskových zpráv, organizace konferencí a workshopů, realizace osvětové 
kampaně a další).



Obce zapojené do projektu 

„Podpora sociálního bydlení“
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Aktuality z projektu
 prodloužení projektu do 31. 12. 2022 + nové aktivity:

 HF (výzva č. 108)

 Vzdělávání

 KC: podporuje spolupracující obce + odpovídá na dotazy

 Konzultace v obcích mimo projekt: Hodonín, Vsetín, Lipník nad 

Bečvou, Krnov, Rotava, Příbram, Praha 12, Ruda nad Moravou, 

Železný Brod, Jičín

 GDPR – souhlas s předáváním informací

 Evaluace 

 Informační letáky – sociální bydlení 

 Metodiky

 Spolupráce s NSZM, MHMP, 

MV, Notářská komora, MSp…

 Změny v dotačních titulech 

IROP + SFRB
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Aktuality z projektu

 Mediální výstupy, mj.: Veřejná správa + TV NOVA

 Dobrá praxe, Pro a proti – www.socialnibydleni.mpsv.cz

 Facebook

 Zpravodaj

 Regionální workshopy

 Konference
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Analýzy a metodiky
Analýzy

 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření metodou DELPHI k tématu 
hodnocení bytové nouze a přidělování sociálního bydlení žadateli

 Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

 Přehled systémů soc. bydlení ve vybraných evropských zemích a jejich 
komparace

 Sčítání osob bez přístřeší; v nouzovém ubytování (2019-2020)

Metodiky

 Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace (ověřování v praxi)

 Metodika sociální práce v sociálním bydlením

 Metodika nevyhovujícího bydlení a možnosti jeho řešení

 Metodika práce pro pracovníky Úřadu práce ČR související se systémem SB

 Metodika pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního 
bydlení

Výstupy na: www.socialnibydleni.mpsv.cz
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Workshopy konané v roce 2019
Krajské WS - Téma: Spolupráce při poskytování podpory lidem 

ohroženým ztrátou bydlení

22. května Plzeň 29. října Liberec

20. června Ostrava 19. listopadu Zlín

10. července Most 10. prosince Jihlava

3. října Karlovy Vary 2020 – pokračování - ∑ 14

Další témata

27. května Jednotné kontaktní místo pro bydlení Praha

19. července Prezentace výzkumu sousedství Praha

12. září Setkání s realizátory  a zájemci o HF Praha 

8. listopadu Seminář „Trauma“ Praha

28. listopadu Setkání s realizátory  a zájemci o HF Praha
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Trauma a domácí násilí
mezinárodní konference, 7. 11. 2019
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Trauma a domácí násilí
mezinárodní konference, 7. 11. 2019

• Cílem bylo představit nejnovější vědecké poznatky o vlivu traumatu 
na psychický vývoj i osobnost člověka a jeho roli při vzniku 
bezdomovectví. 

• Konference rovněž představila možnosti profesionální pomoci lidem 
bez domova a tvořily ji tři bloky věnované tématům: Trauma, 
přístupy TIC a PIE („Trauma-Informed Care“ a „Psychologically 
Informed Environment“) a Domácí násilí.

• Na akci zazněly příspěvky od renomovaných odborníků – Radka 
Ptáčka nebo Robina Johnsona, tvůrce přístupu PIE. Dále pak od 
zástupců organizací Cork Simon Community či Focus Ireland. České 
organizace reprezentovalo Centrum Locika, Jako doma a ROSA –
centrum pro ženy.

• Prezentace účastníků a další materiály k dispozici na: 
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/ostatni/akce/2-
uncategorised/211-mezinarodni-konference-trauma-a-domaci-nasili
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mezinárodní konference, 7. 11. 2019
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Podpora Housing First

 Podpora úspěšných žadatelů v rámci výzvy č. 108 (16 příjemců) a 
dalších zájemců o přístup Housing First 

 Příprava metodických a informačních materiálů 

 „Úvod do Housing First“ – průvodce realizací projektu podle principů HF

 Další specifická témata, mj.: domácí násilí, trauma, komunitní integrace, 
harm reduction.

 Informace o specifických modelech přístupu HF pro specifické cílové 
skupiny, např. rodiny, jednotlivci, ženy, LGBTIQ+, oběti diskriminace.

 Materiál dostupný zde: 
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/vod_do_Housing_First_MPSV_2019.pdf

 Spolupráce s Platformou pro sociální bydlení

 Příprava tematických workshopů
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Děkuji za pozornost.

karolina.pavlickova@mpsv.cz

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/
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