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Struktura prezentace 

01 
Úvod 
Okolnosti vzniku projektu. 

02 
Randomizovaný experiment (RCT) 
Design, očekávané výsledky, výsledky po 12 měsících 

03 
Aktuální situace 
Co se děje v ČR dnes? Jaká je situace v Brně?  



Jak to všechno začalo? 

 



Od voleb k volbám (2014 – 2018) 

01 
Volby do zastupitelstev 

obcí 2014.       02 
Příznivá politická situace – 

Žít Brno.      

ESF OP Zaměstnanost  

04 
MMB Brno, IQRS, 

Ostravská Univerzita 05 
9 710 662 Kč 

04 



 

 

Cíl projektu 

Ukončení bezdomovectví 50 rodin v Brně 



„Bydlení především“ nebo „bydlení po přípravě“? 

 

 





Randomizovaný 

kontrolovaný experiment 

 



Na co jsme se ptali?  

Bydlení  

 

Domácnost 

 

Děti (samostatný dotazník) 

 

Finance 

Práce 

 

Zdravotní stav 

 

Duševní pohoda/nepohoda 

 

Anomie 

 

Sociální kontakty 



Červen - červenec 2016: Baseline 

Vylosovaných 150 rodin „Dvojité zaslepení“ 

Výchozí bod pro srovnání 

skupin po šesti a dvanácti 

měsících 

Intervenční skupina se od 

kontrolní v NIČEM STATISTICKY 

VÝZNAMNĚ NELIŠILA 

01 02 

03 04 



Očekávané výsledky 

 

 



Výsledek Indikátor Měření 
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Zkrácení času 

stráveného rodinou 

v situaci bez domova 

Počet měsíců, které 

Rodina strávila bez 

domova (ETHOS) 

Dotazníky: evidence drah 

bydlení rodin 

Zlepšení stability 

bydlení 

Subjektivní hodnocení 

stability bydlení 

Odpověď na otázku: 

“Myslíte si, že zde budete 

moci zůstat, jak dlouho 

budete chtít?”   

Zlepšení mentálního 

zdraví matek 

Úroveň psychosociálního 

strestu 

Kesslerova škála 

psychosociálního stresu 

Snížení užívání 

zdravotnických zařízení 

Počty užívání 

zdravotnických služeb 

Počty užití záchranných 

zdravotnických služeb 

všemi členy rodiny 

Očekávané výsledky: Primární 



 

 

 

 

 

 

Očekávané výsledky: Sekundární 

Sekundární výsledky 

Kvalita bydlení 
Zlepšení zdraví a kvality života 

rodin 

Zlepšení sociální integrace 

rodičů 
Zlepšení finanční stability rodin 

Sjednocování rodin a 

prevence 

„institucionalizace“ dětí 

Zlepšení školní docházky dětí 



Výsledky 

 

 



Po 12 měsících si dokázalo 96% 

(48 z 50) rodin udržet bydlení  

96% 

Udržení bydlení 



Výsledky po 12 měsících: Primární 

78% rodin prodloužilo smlouvu bez dluhů 

 

18% prodloužilo smlouvu s průměrnou 

podporou 4 200 Kč 



Indikátor Škála 
Průměr 

intervenční 

Průměr 

kontrolní 

Průměrný efekt 

intervence 
P-hodnota 

Jistota bydlení 

(pozitivní) 
Ano X Ne 0,91 0,43 + 0,48 0,0001 

K6 

(kategorizovaný) 

13-24 (vysoké 

ohrožení) 
0,10 0,45 - 0,35 0,0003 

Ošetření na 

pohotovosti 
Počet/12měs 2,00 4,13 - 2,13 0,025 

Odvezeni 

sanitkou 
Počet/12měs 0,29 1,32 - 1,03 0,008 

Hospitalizace v 

nemocnici 
Počet/12měs 0,37 1,15 - 0,78 0,006 

Výsledky po 12 měsících: Primární 



Výsledky po 12 měsících: Sekundární 

Výsledek Indikátor Efekt 

Stabilita bydlení Počet stěhování  -- 

Kvalita bydlení 

Výskyt problémů spojených s 

podstandardním bydlením 
-- 

++ Subjektivní zhodnocení kvality bydlení 

Zlepšení zdraví a kvality 

života 

Subjektivní zhodnocení zdraví rodičů ++ 

Subjektivní zhodnocení zdraví dětí 0 

Výskyt astmatu, zranění, onemocnění 

dýchacích cest 

0 (asthma) 

0 (injuries) 

+ (ODC) 

 

Spokojenost se životem (rodiče) ++ 

Sociální integrace rodičů 
Úroveň anomie -- 

Participace na společenském životě 0 



Výsledek Indikátor Efekt 

Finanční stabilizace rodin 

Kolik Kč měsíčně chybí na 

základní potřeby rodiny 
0 

Jak dlouho před výplatou 

docházejí peníze 
0 

Znovusjednocení 

rodin/prevence 

institucionalizace 

Počet dětí v náhradní rodinné 

péči 
-- 

Školní docházka dětí/zlepšení 

známek 

Zameškané hodiny 0 

Známky  0 

Výsledky po 12 měsících: Sekundární 



Rapid Rehousing sjednocuje rodiny 

 U dětí z intervenční skupiny je 2,7 nižší riziko 

umístění do institucionální nebo náhradní rodinné 

péče. 

 

 Každé dítě v intervenční skupině strávilo v průměru o 

33 dní méně v institucionální nebo náhradní rodinné 

péči 

Shrnutí:  



Shrnutí: Rapid Rehousing zlepšuje zdraví rodičů 

 2x méně návštěv pohotovosti 

 

 4,5x méně odvozu sanitkou 

 

 3x méně hospitalizací  

 

 2,2x méně užívání antibiotik  

 

 4,5x menší riziko závažných duševních onemocnění 

 

 



Shrnutí: Rapid Rehousing šetří peníze z veřejných rozpočtů 

 Každá rodina uspořila z veřejných rozpočtů v 

průměru 31 477 Kč (50 rodin –  1 572 350 Kč za 

dvanáct měsíců). 

 

 Nejvyšší úspory – institucionální a pěstounská péče, 

bydlení na azylových domech.  

 

 Rapid ušetřil 106 návštěv na pohotovosti, 51 odvozů 

sanitkou a 39 hospitalizací v nemocnici 



Co se v ČR/Brně děje dnes? 

 

 



Co se v ČR/Brně děje dnes? 

 ESF call - Housing first projekty v ČR – rozšiřování praxe HF na základě Brna 

 Alokováno cca 6mil EUR 

Očekávaný dopad: 500 – 750 domácností ve 30 – 50 HF projektech  

 Praha 7, Kadaň, Vsetín, Liberec 

 



Od voleb k volbám (2014 – 2018) 

 

 Volby v Brně (podzim 2018) 

 Koalice v čele ODS (přístup bydlení po přípravě) 

 Snahy o zpochybňování závěrečné evaluační zprávy + nepokračování v 

projektu 

 Velmi malý objem prostředků z výzvy ESF 

Otevřený dopis kulturních institucí v Brně 





stepan.ripka@socialnibydleni.org, Eliska.Cerna@osu.cz, petr.kubala@soc.cas.cz  

Děkuji za pozornost! 



• Malé procento lidí může mít placenou práci 

• Projekt není o zaměstnanosti  

• Jiné okolnosti a efekty – zlepšení pro všechny (úspora, okolí, bezpečí) 

• Dopady na děti – přetnutí „kruhu chudoby“ 

• Bydlení nejdřív, ostatní později 

• Sociální práce k samostatnosti 

 

FAQ: Práce 



Aktivity projektu Rapid Re-housing (Jaro 2016 – srpen 2018) 

Sčítání rodin s dětmi v 

bytové nouzi v Brně a 

jejich losování do projektu. 

Vzdělávání sociálních 

pracovníků. 

Zabydlování 50 rodin, 

včetně párování rodiny a 

bytu. 

Komplexní sociální práce a 

podpora 50 rodin. 

Randomizovaný kontrolní 

experiment (součástí je 

vědecká rada) 

01 02 03 

04 05 


