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Pilotní testování koncepce sociálního 

bydlení v Brně 

 3 roky realizace - od dubna 2017 

 2 větve – Program Housing First + dostupné byty 

 

 Program Housing First: 65 bytů – 15 mladých dospělých, 50 dospělých 

 Dostupné byty: 50 dostupných bytů pro nízkopříjmové domácnosti 



Role města Brna v projektu  

 Město pronajímá sociální byty 

 Sociální pracovníci jsou zaměstnanci magistrátu 

 Město dostalo dotaci IROP na opravu sociálních bytů 

 Město zajišťuje správu nemovitostí 



Cílová skupina projektu 

 Dlouhodobé bezdomovectví - minimálně jeden rok na ulici nebo v krajně 

substandardních formách ubytování, NEBO má min. 4 opakující se kratší epizody 

bezdomovectví, NEBO poslední 3 roky je na azylovém domě nebo na ubytovně.  

U mladých dospělých min. půl roku na ulici, NEBO více než rok v azylovém domě 

nebo na ubytovně.  

 Závislost na alkoholu nebo jiných látkách, duševní onemocnění, závažné chronické 

fyzické onemocnění, dlouhodobá institucionální péče (dětský domov, psychiatrická 

nemocnice, vězení, …). 

 Vůle ke spolupráci s pracovníky Housing First. 

 Zájem o získání stabilního bydlení. 

 Dlouhodobá vazba na Brno, tj. minimálně 2 roky (není nutný trvalý  

pobyt). 

 Věk maximálně 64 let. 

 



Výběr účastníků programu 
 sběr žádostí  

 spolupráce s neziskovými organizacemi 

 žádost vyplňují NNO vs. žádost vyplňuje tým HF 

 Předvybraní žadatelé – hloubkové rozhovory  

 (dovednosti k přežití (bezpečí a sociální síť) 

 základní potřeby (jídlo, peníze a hygiena) 

 zdravotní rizika 

 orientace 

 sociální dovednosti 

 komunikace 

 užívání alkoholu 

 užívání jiných návykových látek 

 duševní zdraví + institucionální péče 

 expertní tým a kritéria potřebnosti 

 hodnotí se ohrožení a zranitelnost 

 životní situace nelze vždy objektivně 

 oznamovací dopisy 

 formální náležitosti vs. srozumitelnost 



Párování klienta a bytu – ideální stav 

 Malometrážní byty pro jedince, vícepokojové byty s rodinami, počítat i s 

rodinami, které mohou mít i 6 dětí. 

 Byty většinou v nižším podlaží – kvůli zdravotním problémům a nižšímu riziku 

rušení sousedů, případně kvůli kočárkům a malým dětem. 

 Bezbariérové byty. 

 Byty v různých lokalitách města, ideálně mimo sociálně vyloučenou komunitu. 

 Klient by měl mít vždy možnost výběru z několika variant. 

 Klient by měl mít možnost druhé šance, pokud nebude možné v prvním bytě 

dále žít. 

 Pracovníci programu si jsou vědomi vlastních předsudků o tom, co by klient 

mohl a nemohl zvládnout. 



Párování klienta a bytu v Brně - bariéry 

 Velikost přidělených bytů někdy neodpovídá potřebám rodin. 

 Byty většinou v druhém až šestém podlaží, prakticky vždy bez výtahu. 

 Bezbariérové byty nejsou k dispozici. 

 Byty ve většině případů v sociálně vyloučené lokalitě. 

 Klient může odmítnout nabízený byt jen ze závažných důvodů. 

 Klient se může přestěhovat jen ve výjimečných případech a nesmí dlužit na 

nájemném. 

 

 



Oznamování  

a práce s lidmi před nastěhováním 

 Dlouhé lhůty mezi sběrem žádostí, oznámením a nastěhováním. 

 Riziko ztráty důvěry a zhoršení vztahu s pracovníkem. 

 Prohlídka bytu ještě před podpisem nájemní smlouvy. 

 Má klient doklady? Je evidovaný na ÚP? Má dávky? 

 Hrozí výkon trestu? Obecně prospěšné práce? 
Má zákaz pobytu ve městě? 

 Má dluhy na elektřině nebo plynu? 

 Vlastní nemovitost? 

 Domluvit si možnost zapůjčení klíčů a nastěhování části nábytku ještě před nastěhováním 
nájemníka. 

 Postel + lůžkoviny 

 Základní nádobí 

 Hygiena a štětka na WC 

 



Uvítání v bytě 

 



První dny a týdny po nastěhování 

 Často krizové období – zvykání si na nové prostředí, nový život. 

 Strach, nespavost. 

 Intenzivní podpora, trpělivost, reflexe. 

 Snažíme se co nejdřív opatřit rádio nebo televizi a závěsy do okna. 

 Další zátěží je změna trvalého bydliště a vyřizování dávek. 

 Odhalujeme technické závady v bytě. 

 Zaměřujeme se na to, jak by si nájemník chtěl byt vybavit, co potřebuje, co 
udělá radost. Podporujeme samostatnost, ale v rámci momentálních 
kompetencí. 

 Síťování, spolupráce s dalšími subjekty (Bytový odbor, Odbor správy majetku, 
NNO (školení), komunikace se stávající + tvorba nové sítě). 



Specifika sociální práce v Housing First 

 intenzivní case management vs. multidisciplinární tým 

 Vysoké nároky na angažovanost, osobní zralost a znalosti  

sociálních pracovníků. 

 Motivační rozhovory, krizová intervence, plánování zaměřené na člověka. 

 Znalosti v oblastech domácího násilí, duševního zdraví, závislostí, … 

 Sociální práce často hraničí s psychoterapií. 

 Často je třeba i fyzická zdatnost. 

 Hranice při práci s klienty si nastavuje každý sám kromě několika  

jasně daných pravidel. 

 Náplní práce se neomezuje jen na poradenství, chodíme nakupovat, 

doprovázíme, vybavujeme společně byt, můžeme spolu trávit volný čas. 



 párování klienta a sociálního pracovníka 

 sociální pracovníci se přizpůsobují tempu klienta 

 mýtus nespolupracujícího klienta 

 harm reduction 

 přístup založený na silných stránkách 

 hledání kreativních řešení 

 oslava pozitivních momentů v životě klienta 

 hranice jsou pevně dané jen někde 

 Alkohol, peníze, osobní telefon a Fb přátelství 

 



Naplňování principů Housing First v Brně 



1. Bydlení je lidské právo + okamžitý 

přístup k bydlení 

 + Standardní nájemní smlouva na 1 rok s možností prodloužení. 

 + Byty odpovídají standardům, jsou zrekonstruované. 

 

 - Od výběru klienta k nastěhování může uplynout i půl roku. 

 - Domy jsou někdy ve špatném stavu  

a v sociálně vyloučené lokalitě. 

 



2. Možnost volby a kontroly ze strany 

uživatele služeb  

 Snažíme se s klienty potkávat tak často, jak potřebují, v době, kdy to 

potřebují. 

 Nasloucháme, respektujeme jejich rozhodnutí. 

 Zároveň asertivně upozorňujeme a vysvětlujeme, pokud by chování 

klientů vedlo k ohrožení jejich zdraví nebo bydlení. 



3. Oddělení bydlení a podpory 

 Ačkoliv jsou do programu poskytnuty obecní byty a podporu poskytují 

zaměstnanci magistrátu, jde o dva rozdílné odbory s odlišnou agendou. 

4. Zaměření na zotavení 
 



5. Harm reduction 

 V oblasti nealkoholových drog spolupracujeme s neziskovými 

organizacemi. 

 V oblasti alkoholu se snažíme o snížení užívání a (nebo) užívání 

méně škodlivým způsobem – např. ředit si víno nebo pít pivo 

místo vína. 

 Respektujeme, že klienti nechtějí přestat pít nebo užívat drogy. 

 Aktivně používáme techniky motivačních rozhovorů. 

 



6. Aktivní zapojení bez donucení 

 Door management – podporujeme nájemníky v tom, aby měli kontrolu nad 

tím, koho si zvou do bytu. 

 Prevence dluhů – kde je to možné, zřizuje se platba dávek na bydlení na účet 

města. Vždy je možnost tento typ platby zrušit. 

 Jsme tu pro klienty i v době, kdy s námi nejsou schopní (nechtějí) 

spolupracovat. 

 Témata nevnucujeme, „zaséváme semínka“  

a čekáme, až „vyklíčí“. 



7. Individuální plánování  

 Stále objevujeme nové způsoby, jak plánovat, aby to pro klienty bylo přínosné 

a zajímavé. 

 Plánování zaměřené na člověka. 



8. Flexibilní podpora tak dlouho,  

jak je potřeba 

 Limitem je trvání projektu. 

 Služba funguje jen přes den a ve všední dny. 

 Snažíme se pracovat i s klienty, kteří z programu vypadli, pokud potřebují naši 

podporu a máme společnou zakázku. 

 Snažíme se vytvářet podpůrnou síť. 



It‘s not a problem, it‘ s a challenge. 


