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Manažerské shrnutí 
Následující zpráva obsahuje výsledky průběžné a závěrečné evaluace projektu Podpora řešení bytové 

nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů na Plzeňsku (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010257), 

který byl zahájen 1. 1. 2019. Tato zpráva byla sestavena z výstupů průběžné a závěrečné evaluace 

projektu a obsahuje tak shrnutí všech dosavadních relevantních zjištění ke konci projektu, k 30. 9. 

2021. 

Celkově lze realizaci projektu hodnotit jako úspěšnou, z hlediska plnění monitorovacích indikátorů 

projektu dokonce účinnost projektu překračuje původní očekávání – ke konci projektu bylo zajištěním 

bydlení podpořeno celkem 15 domácností, tj. 27 osob z cílové skupiny starších 15 let. 

Doporučení pro projekt 

Doporučení č. 1: Zprostředkovávat/vyhledávat pouze byty zkolaudované jako prostory pro bydlení, 

kvůli následnému přiznání příspěvku na bydlení. Pokud není byt zkolaudován jako prostor  

pro bydlení, nájemníkům nemůže být přiznán příspěvek na bydlení, což v době stěhování nemusí být 

problém, nicméně v situaci, kdy hl. živitel rodiny přijde o práci, může nemožnost přiznání dávek vést 

ke ztrátě bydlení. Doplatek na bydlení je možné získat, ale proces je komplikovanější než  

ve zkolaudovaném bytě – dle právních předpisů může být nezkolaudovaný byt pronajat jako prostor  

pro bydlení. Běžně se tak děje a i tyto prostory (byty) většinou kvalitativně odpovídají běžnému 

standardnímu bydlení. Dokonce může nájemníkům v těchto bytech být přiznán doplatek na bydlení. 

Úřad práce, u kterého je žádán doplatek na bydlení, musí oslovit stavební úřad, aby posoudil, zda je 

prostor možné užívat jako prostor pro bydlení, pokud stavební úřad vydá souhlasné stanovisko, musí 

úřad práce poskytnout doplatek na bydlení nájemníkovi v daném prostoru (nezkolaudovaném bytě).  

Doporučení č. 2: Vyhýbat se družstevním bytům, i když je tato forma bydlení opět považována 

obecně za standardní – podnájemník má menší práva než nájemník a nemá nárok na příspěvek  

na bydlení a to i kdyby splnil rozhodný příjem anebo nutnost trvalého pobytu. Podnájemníci nicméně 

mohou žádat o doplatek na bydlení. Pro přiznání doplatku na bydlení musí být domácnost v hmotné 

nouzi. Podnájemní smlouvu navíc definuje FEANTSA v rámci Evropské typologie bezdomovectví  

a vyloučení z bydlení v prostředí ČR - jako nejisté bydlení. 

Doporučení č. 3: Pořádat pravidelné schůzky s pracovníky sociálních služeb k vyhodnocení situace 

klientů ve vztahu k bydlení (ne jen při řešení problémů). Předcházet tím problémům, které by mohly 

nastat, kvůli různým nastavením zakázek sociálních služeb s klienty vyplývající z různých 

poskytovatelů služeb zapojených do projektu. Například Člověk v tísni či Tady a teď poskytují služby 

zaměřené na dluhovou problematiku, Domus má služby zaměřeny jiným směrem. 

Doporučení pro systémová opatření 

Systémové doporučení č. 1: Ukazuje se problematické využití příspěvků nadací a příspěvku 

Mimořádné okamžité pomoci (MOP) na kauci či první nájmy. Obě instituce požadují od žadatele 

podepsanou nájemní smlouvu pro schválení příspěvku. Většina soukromých vlastníků požaduje 

splacení kauce předem či při podepsání smlouvy, tudíž je téměř nemožné uplatnit požadavek Úřadu 

práci či nadací. Řešením by mohlo být podmínit příspěvek na kauci od ÚP doporučením sociálního 

pracovníka, potvrzením o předjednání nájmu. V rámci projektu bylo získání příspěvku od ÚP řešeno 

fondem organizace, z kterého byla uhrazena kauce před podepsáním nájmu, následně byla kauce 

splacena klientem po přiznání příspěvku ÚP či nadací. 
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Systémové doporučení č. 2: Velmi se osvědčilo institucionální oddělení sociální realitní služby  

a poskytovatele sociální služby. Sociální realitní služba jako samostatný subjekt umožňuje 

registrovaným poskytovatelům sociálních služeb kvalitní výkon sociální práce bez řešení dilematu 

konfliktu zájmů, který vždy výkon sociální práce poškozuje.  Díky tomu, že SRS na sebe přejímá 

zodpovědnost za průběh nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemníkem, se může sociální 

pracovník profesionálně věnovat výkonu sociální služby. Důvěrný a partnerský vztah mezi sociálním 

pracovníkem a jeho klientem není narušen. Sociální pracovník není zodpovědný za průběh nájemního 

vztahu (i když spolupracuje na udržení klientova bydlení), nemusí hájit oprávněné zájmy majitele, 

není manipulován do pozice kontrolora bytu či snad dokonce vymahače nájemného apod. Velmi 

apelujeme na zodpovědné instituce, zejména MPSV ČR, MMR ČR, obce a poskytovatele sociálních 

služeb, aby podporovali vznik a dlouhodobou udržitelnost samostatných sociálních realitních agentur 

fungujících obdobně jako hodnocený projekt.      

 

Úvod 
Závěrečná evaluační zpráva vyhodnocuje dopady na cílové skupiny, kterých bylo v projektu dosaženo 

k 30. 19. 2021 a obsahuje hodnocení funkčnosti a efektivity projektu z hlediska hl. aktérů – 

realizátorů projektu, domácností zabydlených v rámci projektu, spolupracujících sociálních 

pracovníků a majitelů bytů. 

Cílem evaluace bylo zodpovědět následující evaluační otázky: 

- Jakých zamýšlených dopadů bylo dosaženo na straně cílové skupiny? A jaké faktory  

k nim vedly? 

- Jsou zamýšlené dosažené dopady skutečně způsobeny aktivitami projektu? 

- Jakých nezamýšlených pozitivních či negativních dopadů bylo dosaženo? A jaké faktory k nim 

vedly? 

- Jsou intervence zaměřeny smysluplně z hlediska potřeb účastníků? 

- Je možné dosáhnout lepších výsledků, pokud by v projektu bylo něco nastaveno  

či realizováno jinak? 

- Jaká jsou nejdůležitější doporučení z této evaluace pro zlepšení realizace hodnoceného 

projektu a zvýšení jeho dopadů? 
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Informace o projektu 

Projekt · Název: Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých 
vlastníků bytů na Plzeňsku 
· Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010257  
· Oblast podpory: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, 
03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s 
ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní 
účast a zlepšení zaměstnatelnosti 03.2.60.1 Zvýšit uplatnitelnost 
osob  ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených 
ve společnosti a na trhu práce  
· Zaměření projektu: poskytnutím podpory pro získání a udržení 
standardního bydlení a zvyšováním jeho dostupnosti 
prostřednictvím spolupráce se soukromými vlastníky bytů 

Cíl projektu · Globální cíl projektu: 
Záměr projektu vychází z principu, že bydlení patří mezi základní 
potřeby člověka a teprve v momentě jejího uspokojení mohou být 
realizovány další kroky vedoucí k sociální inkluzi. Základním cílem 
projektu je proto přispět k prevenci sociální exkluze a opětovnému 
začlenění osob ocitajících se v bytové nouzi do běžného života 
společnosti, a to poskytnutím podpory pro získání a udržení 
standardního bydlení a zvyšováním jeho dostupnosti 
prostřednictvím spolupráce se soukromými vlastníky bytů. 
· Specifické cíle projektu: 
- Poskytnout podporu cílové skupině při zprostředkování bydlení a 
to - vytvořením spolupráce soukromích vlastníků bytů, neziskových 
organizací a dalších zainteresovaným subjektům, zapojení 
soukromníků do systému soc. bydlení 
- zefektivnit podporu poskytovanou osobám v bytové nouzi - 
koordinací sociální práce a úkonů sociálních služeb při zvyšování 
kompetencí v oblasti zajištění a udržení bydlení 
- přispět k překonávání předsudků a stereotypů většinové 
společnosti a k odbourávání diskriminace cílové skupiny na trhu s 
bydlením  

Příjemce Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
Americká 29, Plzeň 30100 
 

partner projektu Spolupracující organizace: 
- Společnost Tady a Teď, Domus, Člověk v tísni (podepsáno 
memorandum o spolupráci) 
- město Plzeň 

Rozpočet výše rozpočtu: 5 481 658,75 Kč 
% dotace: 100% 

termín realizace 1. 1. 2019 - 30. 9. 2021 

lokalizace projektu území dopadu: ITI plzeňská metropolitní oblast  
místo realizace: Plzeňský kraj 
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webová adresa www.cpkp-zc.cz, www.vicnezjenbydleni.cz 

cílová skupina osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
- samoživitelé, zdravotně postižení, osoby pečující o malé děti a 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaní. Podmínkou účasti je 
sociální vyloučení z důvodů bytové nouze či jejich bezprostřední 
ohrožení tímto vyloučením, základní kompetence pro samostatné 
bydlení 
- osoby diskriminované na trhu s bydlením kvůli barvě pleti, 
národnosti či příslušnosti k etnické skupině 

realizace projektu aktivity projektu: 
1. Aktivity směřující k oslovení soukromých vlastníků bytů pro 
možnost účasti v projektu budou spočívat jednak ve vedení mediální 
kampaně (tisk, webové stránky, facebook), 
ale především v osobním kontaktování a vyjednávání s těmito 
majiteli a realitními kancelářemi. Následně budou aktivity zaměřeny 
na poskytování podpory a servisu spolupracujícím vlastníkům bytů, 
usilující o bezproblémový pronájem jejich nemovitosti. Žadatelem 
bude také veden rejstřík bytů těchto vlastníků. 
2. V rámci individuální podpory sociálního začleňování budou 
realizovány aktivity spočívající ve výběru potencionálních nájemníků 
bytů z cílové skupiny a zprostředkování jejich kontaktu s majitelem 
optimálního bytu. Následně bude s nájemci a poskytovateli 
sociálních služeb dojednán rozsah sociální podpory dle 
individuálních potřeb klientů, spojený se vznikem nájemního vztahu 
a jeho udržením. 
3. Za účelem koordinace komplexní podpory klientů z cílové skupiny 
bude žadatel se souhlasem klienta vstupovat do jednání se 
zainteresovanými subjekty a prostřednictvím individuálních či 
skupinových jednání bude usilovat o maximální efektivitu 
poskytované podpory, vedoucí optimálně k zajištění a udržení 
dostupného bydlení a ke zvýšení sociálních kompetencí klientů. 
4. V průběhu projektu budou žadatelem realizovány aktivity 
evaluačního procesu, prostřednictvím kterých budou hodnoceny 
dopady a efekty poskytované podpory klientům projektu s dopadem 
na zvyšování jejich sociálních kompetencí i 
podpory poskytované soukromým majitelům bytů, včetně 
hodnocení posunu ve vnímání cílové skupiny většinovou 
společností. Pro potřeby evaluace bude do projektu zapojen 
odborník na evaluaci, prostřednictvím jehož činnosti bude proces 
probíhat, včetně závěrečné hodnotící zprávy, která bude podkladem 
pro vydání tematické publikace. 

realizovaná výběrová řízení počet realizovaných, finanční objem, dodavatelé 
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projektový tým složení/role: 
- metodik realizace projektu 
- odborný garant spolupráce s cílovou skupinou 
- odborný asistent pro spolupráci s vlastníky bytů 
- odborný konzultant (DPP) 
- finanční manažer 
- projektový manažer 

hlavní monitorovací indikátory Celkový počet účastníků (60000), které v rámci p. získaly podporu 
- cílová hodnota: 22 osob (11 rodin), které v novém bydlení prošli 
alespoň dvěma vyúčtováním energií, byly předtím v bytové nouzi 
- dosažená hodnota: 25 osob starších 15 let (15 rodin) 
Kapacita podpořených služeb (67001) - vyjadřuj, kolik osob může 
služba v jednu chvíli obsloužit, je počítáno, že může obsloužit 2 
domácnosti, přičemž domácnost jsou cca 2 osoby. 
- cílová hodnota: 4 
- dosažená hodnota: 4 
Využívání podpořených služeb (67010) - zástupci cílové skupiny, se 
kterými bude proveden vstupní rozhovor a proběhne následná 
koordinace poskytovaných sociálních služeb a sociální práce, méně 
jak 40 hodin 
- cílová hodnota: 10 
- dosažená hodnota: 59 (dospělý zástupce domácnosti) 
Počet napsaných a zveřejněných analytických dok. 
- cílová hodnota: 1 
- dosažená hodnota: 1 

Tabulka 1. Informace o projektu 

Metody evaluace 

V rámci obou evaluačních procesů byly použity následující metody, které umožnily posoudit plnění 

cílů projektu, funkčnost a provázanost aktivit projektu vzhledem k reálným potřebám hl. aktérů 

projektu: 

- Desk research – analýza následujících dokumentů: 

o Projektová žádost 

o Formuláře – Posouzení osoby (rodiny) pro vstup do projektu, Posouzení příjmů  

a výdajů osoby (rodiny) 

o Trojstranná smlouva o vstupu do projektu (mezi realizátorem projektu, 

poskytovatelem sociálních služeb a účastníkem) 

o Informační produkty – letáky, webové stránky, fb 

- Memorandum o spolupráci mezi realizátorem projektu a spolupracujícími poskytovateli 

sociálních služeb  

- Polostrukturované rozhovory 
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o S realizátory projektu (projektový manažer, metodik realizace projektu, odborný 

garant spolupráce s cílovou skupinou, odborný asistent pro spolupráci s vlastníky 

bytů) 

o Se zástupci domácností zabydlených v projektu od jeho zahájení (9 domácností,  

které stále pokračují v projektu, 3 domácnosti, které byly zapojeny v projektu) 

- Dotazníkové šetření 

o Mezi sociálními pracovníky zapojenými do projektu  

o Mezi majiteli bytů zapojenými do projektu  

Dopady a efekty projektu Víc než jen bydlení na zabydlené domácnosti  
 
V rámci projektu Víc než jen bydlení bylo k 30. září 2021 nalezeno bydlení celkem 15 domácnostem, 

které se nacházely v bytové nouzi. Většinou se jednalo o matky samoživitelky (10). 5 domácnostem 

byl projektem umožněn odchod z azylového domu, 5 domácnostem z ubytovny a zbytku domácností 

z nevyhovujícího bydlení (nevyhovující byt, předražený nájem, přeplněný byt). Čtyři domácnosti se 

v průběhu projektu přestěhovaly do levnějšího standardního nájemního bydlení (v jednom případě se 

jednalo o standardní městský byt, ve dvou případech o soukromý nájemní byt a ve čtvrtém případě 

se nájemnice přestěhovala do domácnosti své nemocné matky). V jednom případech byl nájemní 

vztah ukončen pro neplnění nájemní smlouvy ze strany nájemníků. 

Ke konci projektu bydlelo 10 domácností, které využívaly podpory z projektu a podpory sociálních 

pracovníků 

Tento výsledek byl do jisté míry také podpořen garančním fondem (zřízeným mimo rozpočet 

projektu), který k vyrovnání zbytku dlužné částky na nájemném, případně k vyrovnání kauce využila 

většina domácností. Finanční podporu z garančního fondu využívali nájemníci především v době 

nastěhování k uhrazení kauce, realizátoři projektu také v jednom případě kvůli vyrovnání nájmu 

z předchozího bydlení. Garanční fond je také využíván pro zálohové platby nájmů majitelům (využily 3 

domácnosti), a to v případě zpoždění výplat dávek ze strany Úřadu práce či výpadku příjmů ze 

zaměstnání (Covid-19). 

 

Délka udržení 

bydlení v rámci 

projektu  

Změna bytu 

(standardní bydlení 

v rámci projektu) 

Změna bytu 

(standardní bydlení 

vystoupení 

z projektu) 

Návrat do bytové 

nouze 

Respondentka 1 11 měsíců    

Respondentka 2 6+13 měsíců X (2+1)   

Respondentka 3 15 měsíců    

Respondentka 4 7 měsíců  
X (2+1, soukromé 

bydlení) 
 

Respondentka 5 15 měsíců    

Respondentka 6 16 měsíců X (2+1)   

Respondentka 7 9 měsíců  
X (1+1, městský 

byt) 
 

Respondentka 8 15 měsíců  
X (3+1, soukromé 

bydlení) 
 

Respondentka 9 9 měsíců    
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Respondentka 10 6 měsíců    

Respondentka 11 10 měsíců    

Respondentka 12 10 měsíců    

Tabulka 2. Přehled dotazovaných zástupců domácností, délka zabydlení v rámci projektu a změny v bydlení 

k 30. 9. 2021 

Se zástupcem každé domácnosti byl proveden polostrukturovaný evaluační rozhovor v rámci dvou 

evaluačních procesů, tj. s 8 respondenty v průběhu prosince 2020 a se 4 novými respondenty v září 

2021, aby byly zjištěny dopady vstupu do standardního bydlení na dané domácnosti po cca 6 

měsících od zabydlení až do konce realizace projektu. Každá z domácností byla před zabydlením více 

jak rok v bytové nouzi - bydlela v azylovém bytě, v nevyhovujícím bydlení (u rodičů či příbuzných), 

nebo na ubytovně. Každá z domácností získala smlouvu o nájmu na 1 rok. 

Výsledky polo-strukturovaných rozhovorů se zástupci domácností zabydleními 

v rámci projektu  

Subjektivně vnímaná jistota bydlení 

Všechny respondentky se domnívají, že budou moci v bytě, kde nyní bydlí, bydlet, tak dlouho jak 

budou chtít. 4 z nich měly nicméně obavu, aby i do budoucna měly dostatek financí. Jedna z těchto 

domácností uvedla, že má obavy ze ztráty bydlení kvůli současné COVID krizi. 

Hodnocení kvality bydlení 

Jak za subjektivního hodnocení bydlení respondentkami zjišťovaného v rámci průzkumu, tak  

ze srovnání kvality předchozího bydlení (před zapojením do projektu), lze konstatovat, že došlo  

ke zvýšení kvality bydlení u každé z domácností.  

- U všech domácností došlo oproti předchozímu stavu ke zvětšení prostor pro bydlení – dospělí 

a děti bydlí v oddělených pokojích ve standardních bytech od 1+1 až 3+kk.  

- Všechny domácnosti mají vlastní koupelnu, sociální zařízení. 

V jednom případě došlo k tomu, že bydlení zprostředkované v rámci projektu bylo pro domácnost 

nevhodné a to ze dvou důvodů:  

1) z hlediska vlivu na zdraví – došlo ke zhoršení astmatu u dětí, způsobené vlhkostí a plísní v bytě  

2) byt nebyl zkolaudovaný jako obytný prostor, tudíž nemohl být domácnosti přiznán příspěvek  

na bydlení. Tento problém byl vyřešen nalezením jiného standardního bydlení – zkolaudovaný byt 

2+1. 

Na konci projektu se podařilo zkvalitnit využívaný bytový fond. Díky spolupráci dalších dvou nových 

majitelů došlo k vyřazení tří bytů z fondu projektu. Jednalo se o výše uvedený byt, kde bylo 

nevyhovující vytápění přímotopy a který navíc kvůli družstevnímu vlastnictví nemohl být zasmluvněn 

klasickou nájemní smlouvou. Druhý byt byl také družstevní a nebylo možné čerpat příspěvek  

na bydlení. Díky spolupráci dalších dvou nových majitelů se tyto domácnosti mohly v rámci projektu 

přestěhovat do kvalitnějších pronájmů. Třetí byt byl z projektu vyřazen z finančních důvodů. Byt byl 

veliký a pro naše klienty finančně nedostupný, proto nebyl po odstěhování jedné početné rodiny dále 

pro potřeby projektu využitelný.  

Subjektivně vnímané klady a zápory současného bydlení klientů/klientek zapojených v projektu: 
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- Zápory: vyšší nájem (3x), plíseň v obývacím pokoji (1x), protahují vchodové dveře (1x) 

- Klady: vlastní bydlení, soukromí, klid (12x), lepší pocit bezpečí (12x), lepší lokalita – více 

možností sportovního vyžití pro děti (11x) 

 

Subjektivně hodnocený stav bydlení 

- Na konci projektu byly všechny respondentky spokojeny s bytem a jeho kvalitou. 

Respondentka, která si v průběžné evaluaci stěžovala na energetickou nevýhodnost bytu  

a na nemožnost čerpání příspěvku na bydlení, dostala v rámci projektu nový byt, který 

splňuje všechny potřebné standardy. Splnilo se jí tak deklarované přání získat v budoucnu 

lepší byt. Dům, ve kterém se byt nachází, 11 respondentkám vyhovoval nebo vyhovuje, jedné 

respondentce spíše vyhovuje. 

- Lokalita také vyhovuje nebo vyhovovala 10 respondentkám, jedné spíše vyhovovala. 

Oddělené spaní dětí a dospělých 

- Ano u všech domácností 

Vztahy se sousedy 

- Většina domácností má dobré nebo velmi dobré vztahy se sousedy. V jednom případě nejsou 

ani dobré ani špatné, domácnost se se sousedy příliš nesetkává. V jednom případě nejsou 

sousedské vztahy moc dobré, sousedé si stěžují na hluk (v domácnosti jsou malé děti). 

Respondentka se snaží komunikovat se sousedy, řešila spory s realizátory projektu,  

ale sousedé spíše nemají pochopení, konflikt není vyřešen, došlo už i na předžalobní výzvu, 

klientka oceňuje podporu majitele, realizátora i sociálního pracovníka. V jednom případě byly 

za pomoci realizátora a majitele nemovitosti konflikty vyřešeny a vztahy se zlepšily. 

- Ve třech případech si domácnosti již našly přátele mezi sousedy. 

Subjektivně vnímaná bezpečnost v okolí bydliště 

- Většina respondentek se cítí bezpečně v okolí svého bydliště, jedna velmi bezpečně. Jedna 

respondentka uvedla, že se necítí v okolí bydliště bezpečně, nicméně uvedla, že to není dáno 

lokalitou, ale její ostražitostí vůči okolí obecně. 

- Pět respondentek uvedlo, že se cítí mnohem bezpečněji než v okolí předchozího nouzového 

bydlení. 

Dopady na zlepšení zdraví členů domácnosti, přístup ke zdravotní péči 

Domácnosti se nepotýkaly před projektem se zhoršeným přístupem ke zdravotní péči. Praktického 

lékaře si našly (v Plzni) i v případě, že bydlely v azylovém domě. 

- 9 respondentek nevnímá, že by nastěhování do vlastního bytu mělo vliv na jejich zdravotní 

stav či na zdravotní stav dalších členů domácnosti. 

- 2 respondentky vnímají, že se zlepšilo jejich zdraví – v jednom případě astma u dětí, 

ve druhém případě vnímají snížení nachlazení, nemocí u všech členů domácnosti. 
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- V současném bydlení mají všechny domácnosti možnost vyspat se tak, jak potřebují. V tomto 

ohledu došlo k výraznému zlepšení u 4 domácností, které uvedly, že v předchozím bydlení 

(bytové nouzi) neměly možnost vyspat se tak, jak potřebovaly (přibližné každý druhý den). 

Buď to bylo z důvodu hlučných sousedů, nebo stísněním početné domácnosti v jednom 

pokoji. 

 

-  Všechny respondentky uvedly, že u nich, u jejich partnerů i u dětí došlo díky získání 

standardního bydlení ke zlepšení po psychické stránce. 

 „Získání bydlení mi pomohlo psychicky, je to teď mnohem lepší, než když jsem byla na ubytovně.“ 

„Určitě se zlepšil náš duševní stav a možnosti sdílení, soukromí a uspokojování potřeb. Máme lepší 

rodinný život.“ 

„Mám tady větší klid, nemusím se stresovat s ženskými z azylového domu“ 

„Nyní ke mně chodí kamarádi. Mohu si pozvat někoho domů, nemusím se stydět za bydlení. I děti si 

zvou kamarády. U mámy to nešlo.“ 

Dopad na ekonomickou stabilitu rodiny 

Na otázku zda rodiny vychází s penězi lépe, stejně nebo hůře než před nastěhováním do nového bytu 

(bytu zajištěného z projektu Víc než jen bydlení), odpověděly respondentky následovně: 

- 4 respondentky uvedly, že se finanční situace jejich domácnosti zlepšila. A to díky získání 

trvalého bydliště a přiznání sociálních dávek ve dvou případech. U jedné z nich to bylo i díky 

nedávnému přistěhování partnera, který přispívá na domácnost. Ve třetím případě uvedla 

respondentka, že se její finanční situace zlepšila nezávisle na získání bydlení, díky návratu  

do původního zaměstnání v době, kdy se stěhovala do stávajícího bytu. Jedna respondentka 

uvedla, že nově získané bydlení je levnější, než bylo předešlé bydlení na ubytovně.  

- U jedné z respondentek zůstala finanční situace domácnosti po získání nového bytu stejná.  

U jedné respondentky byla po nastěhování finanční situace lepší, nyní se zhoršila kvůli 

koronavirové pandemii a je v podstatě stejná, jako když byla domácnost v bytové nouzi. 

- Jedna respondentka uvedla, že po nastěhování byla její finanční situace stejná jako  

před nastěhováním (i když se příjmy zvýšily, zvýšil se i nájem). Nyní z důvodu koronavirové 

pandemie je finanční situace horší. 

- U další respondentky se mírně zhoršila finanční situace (pracující), kvůli zvýšení nákladů  

na bydlení. Nyní je její finanční situace lepší, protože získala městský byt. 

- Jedna respondentka uvedla, že se její finanční situace zhoršila díky tomu, že se jí zvýšily 

náklady na bydlení a také z důvodu, že začala splácet dluhy z minulosti. 

Výskyt krátkodobých půjček, využívání zastaváren, kontrola rodin nad dluhy 

Dvě domácnosti uvedly, že nemají žádné dluhy, exekuce a nevyužívaly krátkodobé půjčky ani  

před nastěhováním ani po nastěhování do bytu v rámci projektu. U dalších dvou domácnosti se jejich 

stávající dluhy částečně snižují, u dvou zůstávají stejné, u dvou domácností se částečně zvyšují.  

U domácnosti, které se dluhy částečně zvyšují, došlo ke zhoršení finanční situace a nemožnosti 

splácení kvůli pandemii koronaviru. Zbytek respondentek se k tématu nevyjádřil. 
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V současné době koronavirové pandemie byla jedna rodina nucena si krátkodobě půjčovat  

(od rodičů). 5 domácností, které si před nastěhováním do nového bydlení byly nuceny občas vypůjčit 

(např. od rodičů) či občas využít zastavárnu, po nastěhování tuto potřebu již neměly. 

Dopady na práci a zaměstnání 

Předpokládá se, že se zaměstnanost (přístup k finančním prostředkům) zlepší, protože odpadnou 

starosti kvůli bydlení a zlepší se i zdravotní stav (snížení pracovní neschopnosti), ale většinou se toto 

projeví až po delší době než po 6 měsících. 

- Většinou nemělo získání bydlení vliv na současné zaměstnání živitelů domácnosti či získání 

nové nebo lepší práce (v 8 případech).  

- Nalezení nové (lepší) práce či brigády navíc ve sledovaném období respondentkám či jejich 

partnerům komplikovala pandemie koronaviru, kvůli které zaměstnavatelé nenabírali nové 

zaměstnance. (2 případy) 

Vliv na zlepšení možností v zaměstnání mělo stěhování do nového bydlení u 3 domácností: 

- Jedné z klientek se zlepšila možnost vykonávat svou práci, kde má měně absencí díky tomu, 

že se díky změně bydlení zlepšil zdravotní stav jejich dětí (astma). 

- Jedné z klientek se zlepšila možnost vykonávat svou práci díky tomu, že nemusí dodržovat 

striktní pravidla v azylovém domě – může si volit pracovní dobu. 

- Manžel jedné z klientek začal po nastěhování pracovat jako kmenový pracovník ve stejné 

firmě, kde pracoval před tím. Má nyní větší jistotu práce, díky novému bydlení má možnost 

se pořádně vyspat, umýt se. 

Dopady na sociální integraci domácností 

Míra anomie u nájemníků  

Anomie je v sociologické literatuře popisována jako stav „beznormovosti“ neboli stav zhroucení 

normativního řádu. Jedinec má pocity dezorientace, ztráty smyslu svého konání, úzkosti, vytrácejí se 

vazby na širší společnost. Míra anomie se zkoumá např. za pomoci makro ukazatelů jako je 

sebevražednost v určité populaci nebo z hlediska pocitu sounáležitosti jedince s jinými – jeho 

integrace. Pro měření anomie je níže použita Sroleho škála, což je baterie pěti tvrzení,  

se kterými respondenti buď souhlasí, nebo nesouhlasí: 

• Nemá cenu obracet se na úřady 

• Člověk musí žít jen pro přítomnost 

• Člověk se má stále hůře 

• Budoucnost je nejistá 

• Člověk neví, na koho se může spolehnout 

Z odpovědí je vytvořen součtový index, který indikuje určitý typ sociální frustrace, znechucení  

a pesimismu.  Do výsledného indexu anomie se ovšem započítávají jen souhlasné odpovědi, 

a proto tato proměnná nabývá hodnot v intervalu <0;5>. Čím vyšší hodnota indexu, tím vyšší stupeň 

anomie. 
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Index anomie dle 

Sorleho škály 
Komentář k hodnocení 

Respondentka 1 4 
s úřady má dobrou i negativní zkušenost, záleží dle ní na daném 

úředníkovi 

Respondentka 2 2 
s úřady má dobrou i negativní zkušenost, záleží dle ní na daném 

úředníkovi 

Respondentka 3 5 
 

Respondentka 4 3 
 

Respondentka 5 3 
s úřady má dobrou i negativní zkušenost, záleží dle ní na daném 

úředníkovi 

Respondentka 6 2 
 

Respondentka 7 1 
 

Respondentka 8 3 
 

Respondentka 9 2  

Respondentka 10 2  

Respondentka 11 1  

Respondentka 12 2  

Průměr 2,5  

Tabulka 3. Míra anomie (pocit sounáležitosti jedince s jinými, víra ve společnost) u zástupkyň domácností dle 

Sroleho škály. Čím vyšší hodnota indexu, tím vyšší stupeň anomie. 

Jaká hodnota indexu již ukazuje na anomii? Různí autoři přinášejí různá řešení. Např. McDill a Ridley 
(1962) nebo Rhodes (1964) výslednou stupnici dichotomizovali tím způsobem, že stupnici rozpůlili 
podle mediánové kategorie. Tím vznikly dva typy respondentů označené jako „eunomičtí“ <0;2>  
a „anomičtí“ <3;5>. Jiní autoři např. McClosky a Schaar (1965) navrhli stupnici anomie 
trichotomizovat (což v našem případě znamená slučovat hodnoty 0+1, 2+3, 4+5) a hovořit pak  
o respondentech s anomií nízkou (neanomie), střední (semianomie) a vysokou (anomie). 
 

Důvěra v ostatní 

U většiny respondentů byla zaznamenána velmi nízká důvěra v ostatní. Většina z nich uvedla,  

že člověk nemůže být nikdy dost opatrný při jednání s lidmi.  

Vztahy se sousedy, správci bytů, majiteli bytů 

Čtyři respondentky uvedly, že měly po nastěhování určité neshody se sousedy, u dvou se již 

sousedské vztahy zlepšily, v jednom případě již klientka v bytě nebydlí, ve čtvrtém případě 

přetrvávají. Až na tento jeden případ respondentky uvedly, že mají dobré vztahy se sousedy. Ve třech 

případech si domácnosti našly přátele mezi sousedy. 

Vnímání změny adresy okolím 

Respondentky až na jeden případ nevnímají, že by změna jejich adresy měla vliv na vnímání členů 

domácnosti okolím či cizími lidmi. Respondentka, která zaznamenala změnu vnímání adresy u jiných 

lidí, uvedla, že ze strany úřadů zaznamenala změnu k lepšímu. „Když žádám o hmotnou nouzi, tak 

když k vám přijdou do Naděje, tak je to jiný pohled. Když jsem se přestěhovala sem, tak se ke mně 

paní ze sociálky chová jinak.“ Jedna z respondentek, která před získáním bytu žila v době bytové 

nouze v části Plzně, která je vnímána jako špatná adresa, také zaznamenala, že přátele vnímají její 

novou adresu lépe než předchozí. 

Jedna z respondentek vnímá, že díky změně adresy jí častěji navštěvují známí. Její předchozí adresu 

vnímali negativně.  
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Aktuálně se žádný z pronajatých bytů nenachází v sociálně vyloučené lokalitě, jeden byt v Plzni (část 

Plzeň 3) se nachází v lokalitě se znaky segregace - Centrum-Jihozápad.1 

Zvýšení počtu návštěv kamarádů, Zvýšení počtu důvěryhodných osob 

Podpůrná sociální síť – lidé, kterým mohou respondentky důvěřovat – se od získání nového bydlení 

rozšířila u dvou respondentek. Většina respondentek uvedla, že se stýká se dvěma osobami,  

kterými plně důvěřuje. Jedna respondentka má kolem sebe 4 až 6 takových osob. Jedna 

respondentka uvedla, že nedůvěřuje dostatečně nikomu. 

Šest respondentek uvedlo, že díky získání nového bydlení je mohou kdykoliv a častěji navštěvovat 

nejbližší členové rodiny či kamarádi. V azylových domech i na ubytovnách byly návštěvy omezeny. 

„Na ubytovně návštěvy stály chvíli u auta a musely pryč, nesměly na ubytovnu chodit návštěvy ani 

rodinní příslušníci.“ (zástupkyně domácnosti, které byl zprostředkován byt). 

„Nyní ke mně chodí kamarádi. Mohu si pozvat někoho domů, nemusím se stydět za bydlení. I děti si 

zvou kamarády. U mámy to nešlo.“ 

„Nemusím se stydět za to, kde bydlím. Nestydím se pozvat kamarády domů.“ 

Rozšíření kontaktů s rodinou, nalezením nových přátel, přistěhování nového partner díky nastěhování 

do vlastního bytu zaznamenáno u 8 domácností. 

Funkčnost intervence (aktivit projektu) 

Funkčnost projektu z pohledu zabydlených domácností 

Domácnosti, které se do projektu zapojily, se o něm dozvěděly ve čtyřech případech díky sociálním 

pracovníkům, se kterými spolupracovaly, ve třech případech se domácnosti o projektu dozvěděly 

prostřednictvím Facebooku nebo webových stránek projektu, v jednom případě díky OSPOD. 

Všechny domácnosti byly se spoluprací s realizátory projektu spokojeny. Jedna respondentka nebyla 

spokojen s jednáním s majitelem bytu. Respondentky potvrdily, že pokud potřebovaly řešit něco 

ohledně nájmu nebo bydlení, realizátoři jim vyšli vstříc, vše jim vysvětlili. Nalezení bydlení bylo rychlé. 

Zmíněné řešené problémy: 

- Stanovení záloh na elektřinu bylo vyšší, než co bylo deklarováno předem (aktuálně vyřešeno 

realizátory). 

- Nedořešení oprav v bytě, čištění koberců, zásuvka, nefunkční WAVky (aktuálně vyřešeno 

realizátory). 

- Vysoká vlhkost a následná plíseň. Vyřešeno zprostředkováním jiného bydlení, pomoc 

s ukončením nájmu. 

 

 

                                                           
1 Analýza prostorové segregace na území města Plzně. 2018. Dostupné z: 

https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/socialni-bydleni/prubeh-projektu/analyza-prostorove-

segregace-na-uzemi-mesta-plzne.aspx  

https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/socialni-bydleni/prubeh-projektu/analyza-prostorove-segregace-na-uzemi-mesta-plzne.aspx
https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/socialni-bydleni/prubeh-projektu/analyza-prostorove-segregace-na-uzemi-mesta-plzne.aspx
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Hodnocení podpory od poskytovatelů sociálních služeb 

- Doprovod na úřady, vyřízení sociálních dávek, potravinové pomoci, příspěvků na děti,  

ve dvou případech dluhové poradenství. 

- Se spoluprací se sociálními pracovníky jsou respondentky spokojeny, v pěti případech velmi 

(ČvT, Společnost Tady a Teď). 

Dále je domácnostem poskytována podpora od úřadu práce, sociálního odboru v Plzni a OSPOD 

v Plzni. Hodnocení podpory od těchto institucí nebylo předmětem hodnocení. 

Hodnocení projektu sociálními pracovníky 

Hodnocení projektu sociálními pracovníky bylo zjišťováno pomocí anonymního dotazníku zaslaného 
všem dosud zapojeným sociálním pracovníkům. Zpět bylo obdrženo 5 dotazníků ze tří 
spolupracujících organizací – Domus, Člověk v Tísni, Společnost Tady a Tedˇ. 

Všichni sociální pracovníci v dotazníku uvedli, že realizace projektu Víc než jen bydlení umožnila 
zlepšení možností řešení zakázky „bydlení“ na soukromém trhu nemovitostí pro jejich klienty. 
Poptávka po bytech nicméně stále převyšuje nabídku bytů ať už ze strany projektu nebo obecně  
ze strany města. 

Projekt specificky dle nich pomáhá při řešení problémů spojených s hledáním bydlení pro osoby 
v bytové nouzi především v těchto ohledech: pomocí při řešení vstupních nákladů klientů (jistoty, 
první nájmy, materiální a logistická výpomoc apod.), „proklientským“ přístupem pracovníků 
projektu, nabídkou bytů od majitelů, kteří nediskriminují, nabídkou dlouhodobých a korektních 
nájemních smluv. 

Nejméně projekt dle sociálních pracovníků přispívá k řešení zakázky nalezení bydlení nabídkou 
finančně férových bytů. Tento přínos projektu hodnotí tři sociální pracovníci známkou 3, dva sociální 
pracovníci známkou 2. 

 
Myslíte si, že projekt 
pomáhá řešit zakázku 
„bydlení“ vašich klientů? 
Pokud ANO, čím 
konkrétně? (Oznámkujte, 
prosím, na škále 1-5, jako 
ve škole, uvedené 
možnosti. Můžete udělit 
více jedniček, dvojek 
apod.)   
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pomocí při řešení vstupních 
nákladů klientů (jistoty, 
první nájmy, materiální a 
logistická výpomoc apod.) 

1 1 1 1 1 1 

„proklientským“ přístupem 
pracovníků projektu 1 

neznámko
váno 

1 1 1 1 

nabídkou bytů od majitelů, 
kteří nediskriminují 1 1 1 2 1 1,2 

nabídkou dlouhodobých a 
korektních nájemních 1 1 1 1 2 1,2 
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smluv 

vhodnou komunikací mezi 
pracovníky projektu, 
sociálními pracovníky, 
klienty a majiteli bytů 

3 2 1 1 3 2 

nabídkou finančně 
férových bytů 

3 3 2 2 3 2,6 

Tabulka 4. Vyhodnocení přínosu jednotlivých aktivit projektu směřujících k řešení bytové nouze cílové skupiny 

z pohledu sociálních pracovníků zapojených do projektu (průběžná evaluace). 

Dva sociální pracovníci hodnotili hůře vhodnost komunikace mezi pracovníky projektu, sociálními 
pracovníky, klienty a majiteli bytů. Nehodnotí ji sice výslovně negativně (hodnotí ji známkou 3),  
ale vidí zde prostor pro určitá zlepšení, viz jmenované nedostatky projektu níže. 

Nedostatky projektu vnímané sociálními pracovníky: 

- „Pouze za mne jako terénní pracovnici – vadí mi ta pomyslná „dělící“ čára mezi TP-KL a CPKP-
Vlastník – do dnešního dne jsem viděla pouze jednoho vlastníka bytu, v jiném případě u kl., 
která oslovila napřímo majitele bytu – ten na to nebyl připraven a nedopadlo to úplně dobře… 
za mne – uvítala bych možnost ztotožnění si jednotlivých aktérů… možná je to spíše otázka 
komunikace a stanovení postupu a hranic v konkrétních jednotlivých případech.“  

- „Nedostatkem projektu může být paradoxně jeho snaha uspět, je pak těžké udržet kvalitu 
bydlení, nebo nechtít neadekvátní cenu za nekvalitní bydlení, pokud je nabídka nízká  
a bytů/majitelů-zájemců v projektu málo, přestože mnoho účastníků v projektu šlo z nižší 
formy bydlení (ubytovny, AD a spol.), nemůžeme u nich automaticky předpokládat, že se 
nastěhují do bytu, ve kterém bychom my sami bydlet nechtěli a nemohli… – projekt je 
důležitý, poukazuje na vážné téma, snaží se ho řešit a chápu, že některým zkušenostem se tak 
nelze vyhnout.“  

- „Projekt zřejmě nemůže řešit strukturální nedostatek bydlení v Plzni (či jinde).“ 
 

Hodnocení spolupráce majiteli bytů 

Celkově jsou majitelé bytů spokojeni s projektem Víc než jen bydlení, agenturu by doporučili svým 

známým. Největším přínosem projektu pro majitele bytů jsou finanční záruky, bezplatnost služeb, 

rychlá komunikace a řešení problémů a právní servis. Z hlediska řešení běžné agendy (odečty měřidel, 

drobné opravy, předávání dokumentů) nevnímají majitelé, že by v tomto ohledu byl pro ně projekt 

přínosný.  

Co osobně považujete za přínos projektu Víc 
než jen bydlení? (Oznámkujte, prosím, na 
škále 1-5, jako ve škole, uvedené možnosti. 
Můžete udělit více jedniček, dvojek apod.)   

respondent 
1 

respondent
2 

respondent 
3 

Průměr 
hodnocení 

finanční záruky 1 1 1 1,0 

bezplatnost služeb nehodnotil/a 1 1 1,0 

rychlá komunikace a řešení problémů 2 1 2 1,7 

právní servis 1 2 2 1,7 

možnost komunikovat s pracovníkem 
projektu místo s nájemníkem 

1 3 2 2,0 
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pomoc při řešení sousedského soužití nehodnotil/a 3 2 2,5 

kontrola technického stavu nemovitosti nehodnotil/a 2 3 2,5 

úspora mého času 3 3 2 2,7 

pomoc při řešení běžné agendy (odečty 
měřidel, drobné opravy, předávání 
dokumentů apod.) 

nehodnotil/a 4 3 3,5 

Tabulka 5. Vyhodnocení největších a nejmenších přínosů projektu Víc než jen bydlení z pohledu majitelů bytů 

(průběžná evaluace). 

Z dotazníků nebyly identifkovány výraznější problémy vnímané ze strany majitelů bytů.  

Informování o projektu 

Z hodnocení projektu poskytnuté majiteli bytů vyplývá, že je záměr projektu dobře komunikován  

a prezentován. Majitelé vědí, na jaké cílové skupiny je projekt zaměřen, a jsou spokojeni 

s poskytnutými informacemi o projektu. 
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Závěry a doporučení 
Celkově lze realizaci projektu hodnotit jako úspěšnou, z hlediska plnění monitorovacích indikátorů 

projektu dokonce účinnost projektu překračuje původní očekávání – ke konci projektu bylo zajištěním 

bydlení podpořeno celkem 15 domácností, tj. 27 osob z cílové skupiny starších 15 let. 

Cílem evaluace bylo zodpovědět následující evaluační otázky: 

Jakých zamýšlených dopadů bylo dosud dosaženo na straně cílové skupiny?  

A jaké faktory k nim vedly? 

Očekávané dopady na cílovou skupinu vycházející z logického modelu projektu 

1. Získání stabilního standardního bydlení (počet měsíců, které rodina strávila v běžném 
bydlení, snížení počtu stěhování, subjektivní pocit stability bydlení, zlepšení kvality bydlení). 

2. Získáním podpory a stabilního bydlení se stabilizuje nebo zlepší socio-ekonomická situace 
rodiny (je zajištěn/zlepšen přístupu k finančním příjmům, ke vzdělávání, zdravotní péči, 
sociální ochraně, sociálním vztahům v rodině i mimo ni, apod.).  

3. Dojde ke zvýšení sociální integrace domácnosti do většinové společnosti (nízká míra anomie, 
důvěra v ostatní, zvýšení podpůrné sociální sítě, frekvence návštěv od jiných osob, přijetí 
komunitou). 

4. Zlepšení zdraví a kvality života rodičů a dětí (nízká míra psychosociálního stresu, lepší 
možnosti trávení volného času). 

5. Snížení diskriminace cílové skupiny na trhu s bydlením. 
6. Snížení předsudků a stereotypů ze strany majitelů bytů a většinové společnosti vůči cílové 

skupině. 
 

Ad 1.  V rámci projektu Víc než jen bydlení bylo k 30. září 2021 nalezeno bydlení celkem 15 

domácnostem, které se nacházely v bytové nouzi. Většinou se jednalo o matky samoživitelky (10).   

5 domácnostem byl projektem umožněn odchod z azylového domu, 5 domácnostem z ubytovny  

a zbytku domácností z nevyhovujícího bydlení (nevyhovující byt, předražený nájem, přeplněný byt). 

Čtyři domácnosti se v průběhu projektu přestěhovaly do levnějšího standardního nájemního bydlení 

(v jednom případě se jednalo o standardní městský byt, ve dvou případech o soukromý nájemní byt  

a ve čtvrtém případě se nájemnice přestěhovala do domácnosti své nemocné matky). Ve dvou 

případech byl nájemní vztah ukončen pro neplnění nájemní smlouvy ze strany nájemníků. 

Ke konci projektu bydlelo 10 domácností, které využívaly podpory z projektu a podpory sociálních 

pracovníků 

Tento výsledek byl do jisté míry také podpořen garančním fondem, který k vyrovnání zbytku dlužné 

částky na nájemném, případně k vyrovnání kauce využila většina domácností. Finanční podporu 

z garančního fondu využívali nájemníci především v době nastěhování k uhrazení kauce, realizátoři 

projektu také v jednom případě kvůli vyrovnání nájmu z předchozího bydlení. Garanční fond je také 

využíván pro zálohové platby nájmů majitelům (využily 3 domácnosti), a to v případě zpoždění výplat 

dávek ze strany Úřadu práce či výpadku příjmů ze zaměstnání (Covid-19). 

 

Všechny respondentky se domnívají, že budou moci v bytě, kde nyní bydlí, bydlet tak dlouho, jak 

budou chtít. 4 z nich měly nicméně obavu, aby i do budoucna měly dostatek financí. Jedna z těchto 

domácností uvedla, že má obavy ze ztráty bydlení kvůli současné COVID krizi.  
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Ad 2. Přístup k finančním příjmům – po přestěhování rodin do nedružstevních bytů získaly všechny 

domácnosti nárok na sociální dávky – příspěvek na bydlení/doplatek na bydlení. Jedné z klientek se 

zlepšila možnost vykonávat svou práci, kde má měně absencí, díky tomu, že se díky změně bydlení 

zlepšil zdravotní stav jejich dětí (astma). Jedné z klientek se zlepšila možnost vykonávat svou práci 

díky tomu, že nemusí dodržovat striktní pravidla v azylovém domě – může si volit pracovní dobu. 

Manžel jedné z klientek začal po nastěhování pracovat jako kmenový pracovník ve stejné firmě,  

kde pracoval předtím. Má nyní větší jistotu práce, díky novému bydlení má možnost se pořádně 

vyspat, umýt se. 

Dopad na ekonomickou stabilitu se u sledovaných domácností neprokázal. Zatím většina domácností 

musí pobírat příspěvky či doplatky na bydlení. Čtyři domácnosti nicméně uvedly, že se jim spíše 

zlepšila finanční situace po nastěhování do nového bytu -> Zvýšila se částka, která zbývá klientkám  

po odečtení nákladů na bydlení, především díky přiznání příspěvku na bydlení. Jedné z klientek se 

finanční situace zlepšila také díky tomu, že se k ní přistěhoval partner, který ji finančně podporuje.  

U dvou domácností zůstala finanční situace po nastěhování stejná jako před nastěhování.  

U dvou domácností lze konstatovat, že by byla jejich finanční situace i pocit stabilního bydlení 

výrazně lepší, pokud by v současné době neprobíhala pandemie koronaviru. Tuto situaci logicky 

nemohl projekt předpokládat. 

Domácnosti se nepotýkaly před projektem se zhoršeným přístupem ke zdravotní péči. Praktického 

lékaře si našly (v Plzni) i v případě, že bydlely v azylovém domě. 

Co se týká vzdělávání, rodiny s dětmi, které navštěvují základní školu, uváděly, že děti mají nyní lepší 

prostor pro učení a větší klid. Přístup ke vzdělávání měly i před nastěhováním dobrý, některé děti 

mají nyní bydliště blíže škole. 

Ad 3. K určitému zvýšení sociálních kontaktů došlo u 8 domácností – tři domácnosti získaly přátele 

z řad sousedů. 6 respondentek potvrdilo, že díky získání nového bydlení je mohou častěji navštěvovat 

přátelé (nestydí se za bydlení) nebo se mohou častěji navštěvovat se svojí rodinou (na azylovém 

domě nemohla přespávat u rodičů). Přijetí ze strany sousedů je hodnoceno u většiny respondentek 

jako dobré. Jedna respondentka uvedla, že má spíše špatné vztahy se sousedy, snaží se je řešit,  

ale nemají dle ní pochopení pro matku s dětmi. Míra anomie (nedůvěra ve společnost a nízký pocit 

sounáležitosti s ostatními) je vyšší u pěti respondentek. U zbytku respondentek je míra anomie 

poměrně nízká. Podpůrná sociální síť – lidé, kterým mohou respondentky důvěřovat – se od získání 

nového bydlení rozšířila u čtyř respondentek. Většina respondentek uvedla, že se stýká se dvěma 

osobami, kterými plně důvěřuje. Dvě respondentky mají kolem sebe 4 až 6 takových osob. Jedna 

respondentka uvedla, že nedůvěřuje dostatečně nikomu.  

Ad 4. Všechny respondentky potvrdily, že z hlediska zlepšení zdraví a kvality života došlo především 

k zlepšení jejich psychického stavu a také ke zlepšení psychického stavu jejich dětí. Ke zlepšení zdraví 

došlo ve dvou případech, u dětí klientek (zlepšení astmatu a inkontinence). Dále většina 

respondentek uvedla, že získaly větší svobodu, klid a samostatnost než v předchozím bydlení.  

U většiny respondentek také došlo k zvýšení pocitu bezpečí v lokalitě, kde bydlí, většina 

respondentek je s místem, kde bydlí spokojena. Celkově hodnotí, že díky získání nového bydlení 

došlo k zlepšení jejich životní situace. Celkově je nyní se svou životní situací spokojeno 10 

respondentek, 2 tak na půl (spíše jsou spokojeny). 

Ad 5. Díky projektu získalo bydlení 10 respondentek, u kterých jedním z aspektů znemožňující najít 

bydlení byla především diskriminace ze strany majitelů bytů kvůli etnicitě. Důvody tohoto stavu se 
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dále kombinovaly s nedostatkem financí (10 případů), s vysokým počtem členů domácnosti (3 

případy) nebo ke stavu samoživitelky (9 případů).  

Ad 6. Tento dopad nebyl evaluací zjištěn, a to vzhledem k problematice jeho samotného zjištění  

či jeho měřitelnosti. Již v úvodu projektu nepřistoupil na informování nájemníků domů o nastěhování 

nové rodiny do domu ani nezjišťoval jejich názor na dané soužití, a to z důvodů opačného efektu 

(diskriminace nových domácností ještě před nastěhováním). Nicméně realizační tým po celou dobu 

realizace projektu usilovně dbal na včasné a efektivní řešení vzniklých sousedských sporů, zapojoval 

veřejnost do materiální pomoci při vybavení nově nastěhovaných domácností a byl v permanentním 

kontaktu s majiteli bytů, vůči kterým si plnil své sjednané závazky. Vzhledem k pozitivním reakcím 

majitelů bytů na tuto spolupráci, s ohledem k úspěšnosti řešení sousedských sporů a také k ochotě 

veřejnosti zabydlujícím se domácnostem pomáhat se domníváme, že projekt měl i na tuto oblast 

velmi pozitivní vliv a přispěl k naplnění daného cíle.   

Jsou zamýšlené dosažené dopady skutečně způsobeny aktivitami projektu? 

Ano, z analýzy teorie změny projektu i z hodnocení získaných od zabydlených domácností, sociálních 

pracovníků a majitelů bytů vyplývá, že podpora ze strany projektu vede k získání standardního 

bydlení a stabilizaci domácností. 

Aktivity projektu, které mají největší efekt na řešení bytové nouze dle sociálních pracovníků: 

- pomoc při řešení vstupních nákladů klientů (jistoty, první nájmy, materiální a logistická 

výpomoc apod.),  

- „proklientský“ přístup pracovníků projektu,  

- nabídka bytů od majitelů, kteří nediskriminují,  

- nabídka dlouhodobých a korektních nájemních smluv. 

Aktivity projektu, které mají největší efekt na řešení bytové nouze dle realizátorů projektu: 

- nastavení spolupráce a komunikace mezi pracovníky projektu, sociálními pracovníky, klienty  

a majiteli bytů – jsou striktně oddělené role spolupracujících subjektů, kdy sociální pracovníci 

partnerských poskytovatelů se můžou věnovat práci s účastníkem projektu (klientem)  

a komunikaci s majiteli bytu, řešení zpoždění nájmu, vztahy se sousedy, problémy 

s vybavením bytu předně řeší realizátoři projektu. Navíc i v týmu realizátora jsou pozice 

pracovníků odděleny tak, že jedna se více věnuje klientům a koordinaci jejich individuální 

podpory a druhá je více orientována realitní oblast. Vzhledem k uvedeným opatřením se 

eliminuje vznik střetu zájmů jednotlivých pozic. 

 

 

Jakých nezamýšlených pozitivních či negativních dopadů bylo dosaženo? A jaké 

faktory k nim vedly? 

Nezamýšlené dopady 

Projekt původně předpokládal, že zájemci o nájem budou doporučovány poskytovateli sociálních 

služeb, se kterými bylo podepsáno memorandum o spolupráci – Společnost Tady a Teď, Člověk 
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v Tísni, Domus. Informační kampaň nicméně vedla logicky i k tomu, že samy osoby v nouzi začaly 

oslovovat přímo realizátory projektu či poskytovatele služeb s žádostí o účast v projektu. Tato situace 

byla vyřešena dohodou mezi poskytovateli služeb a realizátory projektu o odkazování takovýchto 

klientů na spolupracující poskytovatele služeb. Podmínkou účasti v projektu je totiž předchozí 

spolupráce se sociálním pracovníkem, která dokládá, že zájemce o účast v projektu se snaží aktivně 

řešit svoji situaci. Poptávka o bydlení ze strany osob v bytové nouzi je nicméně vyšší než nabídka bytů 

či kapacita poskytovaných služeb. To vede k naplnění kapacity služeb a nemožnosti vyhovět všem 

potenciálním zájemcům ze strany cílové skupiny. 

Jsou intervence zaměřeny smysluplně z hlediska potřeb účastníků? 

Ano, zabydlené domácnosti hodnotí spolupráci s realizátory projektu kladně. Respondentky uvedly, 

že realizátoři projektů reagují na jejich požadavky či pomoc při řešení problémů s bydlením. 

S poskytnutou podporou od sociálních pracovníků jsou také spokojeny.  

Z dotazníků pro majitele bytů nebyly identifkovány výraznější problémy vnímané ze strany majitelů 

bytů. Jejich očekávání od projektu byla naplněna. Informace poskytnuté od realizátorů projektu jsou 

pro ně dostatečné a srozumitelné. 

Jeden ze sociálních pracovníků uvedl, že by pro efektivnější řešení problémů klientů uvítal určitou 

možnost spolupráce, kontaktu mezi sociálním pracovníkem a majitelem bytu. 

V závěrečné fázi realizace projektu proběhly koordinační schůzky se sociálními pracovníky 

spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb, během nichž došlo k vyjasnění kompetencí 

sociálních pracovníků a zprostředkovatelů bydlení.  

V jednom případě nastalo, že úřad práce oslovil pracovníka Víc než jen bydlení kvůli vyřízení 

sociálních dávek pro nájemníka (účastníka projektu), místo sociálního pracovníka. Pro rychlé vyřízení 

splacení nájmu, pracovník Víc než jen bydlení tuto agendu vyřešil. Jednalo se o výjimku. Realizátoři 

projektu se shodují na zachování kompetencí, tak jak jsou nastaveny v trojstranné dohodě mezi 

realizátory projektu, sociálními pracovníky a účastníky projektu. Toto vymezení je podle nich 

dostatečné. Nicméně nevylučují, že k podobné situaci by mohlo dojít znovu, postup v případě 

naléhavé situace by zvolili stejný. 

Je možné dosáhnout lepších výsledků, pokud by v projektu bylo něco nastaveno či 

realizováno jinak? 

Ano, na základě zjištění byla navržena 3 doporučení pro zefektivnění dopadů projektu a 2 systémová 

doporučení. Co se týká navýšení hl. indikátoru – počet podpořených osob - je nyní kapacita 

pracovníků již vytížena. 

 

 

Jaká jsou nejdůležitější doporučení z této evaluace pro zlepšení realizace 

hodnoceného projektu a zvýšení jeho dopadů?  

Doporučení pro projekt 

Doporučení č. 1: Zprostředkovávat/vyhledávat pouze byty zkolaudované jako prostory pro bydlení, 

kvůli následnému přiznání příspěvku na bydlení.  Pokud není byt zkolaudován jako prostor  
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pro bydlení, nájemníkům nemůže být přiznán příspěvek na bydlení2, což v době stěhování nemusí být 

problém, nicméně v situaci, kdy hl. živitel rodiny přijde o práci, může nemožnost přiznání dávek vést 

ke ztrátě bydlení. Doplatek na bydlení je možné získat, ale proces je komplikovanější než  

ve zkolaudovaném bytě – dle právních předpisů může být nezkolaudovaný byt pronajat jako prostor 

pro bydlení. Běžně se tak děje a i tyto prostory (byty) většinou kvalitativně odpovídají běžnému 

standardnímu bydlení. Dokonce může nájemníkům v těchto bytech být přiznán doplatek na bydlení. 

Úřad práce, u kterého je žádán doplatek na bydlení, musí oslovit stavební úřad, aby posoudil, zda je 

prostor možné užívat jako prostor pro bydlení, pokud stavební úřad vydá souhlasné stanovisko, musí 

úřad práce poskytnout doplatek na bydlení nájemníkovi v daném prostoru (nezkolaudovaném bytě).  

Doporučení č. 2: Vyhýbat se družstevním bytům, i když je tato forma bydlení opět považována 

obecně za standardní – podnájemník má menší práva než nájemník a nemá nárok na příspěvek  

na bydlení a to, i kdyby splnil rozhodný příjem anebo nutnost trvalého pobytu. Podnájemníci 

nicméně mohou žádat o doplatek na bydlení. Pro přiznání doplatku na bydlení musí být domácnost 

v hmotné nouzi. Podnájemní smlouvu navíc definuje FEANTSA v rámci Evropské typologie 

bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí ČR - jako nejisté bydlení.3 

Doporučení č. 3: Pořádat pravidelné schůzky s pracovníky sociálních služeb k vyhodnocení situace 

klientů ve vztahu k bydlení (ne jen při řešení problémů). Předcházet tím problémům, které by mohly 

nastat, kvůli různým nastavením zakázek sociální služeb s klienty vyplývající z různých poskytovatelů 

služeb zapojených do projektu. Například Člověk v tísni či Společnost Tady a teď poskytují služby 

zaměřené dluhovou problematiku, Domus má služby zaměřeny jiným směrem. 

Doporučení pro systémová opatření 

Systémové doporučení č. 1: Ukazuje se problematické využití příspěvků nadací a příspěvku 

Mimořádné okamžité pomoci (MOP) na kauci či první nájmy. Obě instituce požadují od žadatele 

podepsanou nájemní smlouvu pro schválení příspěvku. Většina soukromých vlastníků požaduje 

splacení kauce předem či při podepsání smlouvy, tudíž je téměř nemožné uplatnit požadavek Úřadu 

práci či nadací. Řešením by mohlo být podmínit příspěvek na kauci od ÚP doporučením sociálního 

pracovníka, potvrzením o předjednání nájmu. V rámci projektu bylo získání příspěvku od ÚP řešeno 

fondem organizace, z kterého byla uhrazena kauce před podepsáním nájmu, následně byla kauce 

splacena klientem po přiznání příspěvku ÚP či nadací. 

Systémové doporučení č. 2: Velmi se osvědčilo institucionální oddělení sociální realitní služby  

a poskytovatele sociální služby. Sociální realitní služba jako samostatný subjekt umožňuje 

registrovaným poskytovatelům sociálních služeb kvalitní výkon sociální práce bez řešení dilematu 

konfliktu zájmů, který vždy výkon sociální práce poškozuje.  Díky tomu, že SRS na sebe přejímá 

zodpovědnost za průběh nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemníkem, se může sociální 

pracovník profesionálně věnovat výkonu sociální služby. Důvěrný a partnerský vztah mezi sociálním 

pracovníkem a jeho klientem není narušen. Sociální pracovník není zodpovědný za průběh nájemního 

                                                           
2 Nárok na příspěvek na bydlení má dle zákona č. č. 117/1995 Sb. vlastník nebo nájemce zkolaudovaného bytu, 

jehož náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny. Bytem se pro účely 

tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle 

stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. https://www.finance.cz/529796-3-pripady-kdy-

nedostanete-prispevek-na-bydleni/  

3 https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf 

https://www.finance.cz/529796-3-pripady-kdy-nedostanete-prispevek-na-bydleni/
https://www.finance.cz/529796-3-pripady-kdy-nedostanete-prispevek-na-bydleni/
https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf
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vztahu (i když spolupracuje na udržení klientova bydlení), nemusí hájit oprávněné zájmy majitele, 

není manipulován do pozice kontrolora bytu či snad dokonce vymahače nájemného apod. Velmi 

apelujeme na zodpovědné instituce, zejména MPSV ČR, MMR ČR, obce a poskytovatele sociálních 

služeb, aby podporovali vznik a dlouhodobou udržitelnost samostatných sociálních realitních agentur 

fungujících obdobně jako hodnocený projekt.      
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