
 

 

  

METODIKA PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ 
 

1. LEDNA 2020 



 
 

METODIKA PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ |    1 

Obsah 
Obecně o metodice ............................................................................................................................................................... 2 

Způsoby prevence ztráty bydlení ................................................................................................................................ 3 

Základní situace ovlivňující ztrátu bydlení ............................................................................................................. 3 

Nedostatek finančních prostředků ......................................................................................................................... 4 

Neplnění finančních závazků spojených s bydlením................................................................................. 5 

Neplnění nefinančních závazků spojených s bydlením ........................................................................... 6 

Ztráta právního aktu na nastávající bydlení ...................................................................................................... 7 

Postup při posouzení situace .......................................................................................................................................... 8 

Cíl 1: Zvýšení reziduálního příjmu ............................................................................................................................ 9 

Cíl 2: Vyrovnání dluhů .................................................................................................................................................... 10 

Depistáž jako nástroj pro zjišťování informací o cílových skupinách.................................................. 12 

Nastavení komplexního systému široce pojaté depistáže a spolupráce s místními 
aktéry ........................................................................................................................................................................................ 13 

Role aktérů zahrnutých do depistáže ................................................................................................................ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři:  

Vydal Městský úřad v Jindřichově Hradci  

v rámci projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006202 

  



 
 

METODIKA PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ |    2 

Obecně o metodice  
Cílem této metodiky je předcházet ztrátě bydlení domácností (včetně domácností 
jednotlivců), které dosud bydlí ve standardním bydlení na základě právního vztahu 
(zejména nájemním, ale také vlastnickém); toto bydlení je vhodné k dlouhodobému 
bydlení, ale vzhledem k jejich příjmové situaci, sociální situaci či přítomnosti rizikových 
faktorů by mohly toto bydlení v dohledné době bez adekvátní náhrady ztratit a ztratit ho 
zároveň samy nechtějí. Cílem je také snížit riziko ztráty bydlení a zamezit stavu, v němž 
domácnosti opouštějí své standardní bydlení, protože nedošlo k včasné identifikaci 
problémové situace a včasnému zásahu, což ve svém důsledku by mohlo vést k daleko 
těžším dopadům jak na samotné domácnosti, tak i na následnou pomoc sociálního 
systému.  

V této metodice je navržen systém, který bude navázán na různá opatření 
předcházející ztrátě bydlení domácností, které v danou chvíli bydlí ve standardním bytě 
(povětšinou v nájemním vztahu), a zároveň toto bydlení lze považovat jako vhodné, a to 
vzhledem k jejich sociální situaci, stávajícím příjmům a kdy jsou zároveň detekovány 
rizikové faktory, které by mohly způsobit ztrátu bydlení bez adekvátní náhrady. 

Tato metodika stojí na třech pilířích, které jsou dále podrobně rozepsané. Jsou jimi: 

1. identifikace dané cílové skupiny a identifikace počínajících problémů, 

2. depistáž jako nástroj pro zjišťování informací i cílových skupinách, 

3. spolupráce místních aktérů. 

Samotná prevence ztráty bydlení v pojetí této metodiky bude zaměřena na předcházení 
situacím, které mohou způsobit ztrátu standardního bydlení, ve kterém se konkrétní 
osoba nebo rodina nachází, nicméně nelze opomíjet i četnou skupinu osob a rodin, které 
jsou ubytovány v nestandardním bydlení. Při absenci využívání různých preventivních 
nástrojů mohou různé rizikové faktory vyústit ke ztrátě bydlení, které může být 
způsobené vynuceným přesunem nebo změnou ze standardního na nestandardní 
bydlení, které v konečném důsledku může způsobit bytovou nouzi, která vyústí do 
bezdomovectví.  

Zjištění z praxe ukazují, že se lidé ohrožení ztrátou bydlení a bezdomovectvím 
ocitají v záchranné síti nejčastěji až v okamžiku, kdy je jejich nepříznivá sociální situace  
v takovém stadiu, že sekundární prevenci vylučuje (osoby, jejichž dluhy spojené  
s bydlením již dosáhly takové výše, či vztahy s ostatními obyvateli domu nebo majitelem 
bytu jsou již tak vyhrocené, že je lze těžko řešit; osoby, jimž byla vypovězena nájemní 
smlouva, na něž již byla podána žaloba o vystěhování apod.). Vhledem k tomu, že je 
obtížné přesně určit konkrétní charakteristiky cílové populace ohrožené ztrátou bydlení, 
je vhodné ji pojmout velmi široce. Statistická data za populaci ČR ukazují vysoký počet 
tzv. non-take up domácností, tedy těch, které, přestože splňují podmínku vysokého 
podílu nákladů na bydlení na příjmech domácnosti, případně jejich reziduální příjem je 
nižší než životní minimum domácnosti, nepobírají dávky na bydlení. Tento stav indikuje, 
že je v populaci velký počet domácností, které mohou obtížně vycházet s úhradou 
nákladů na bydlení, ale v sociální síti nejsou zachyceny.  

O domácnostech potenciálně ohrožených ztrátou bydlení tedy v žádném případě 
nelze uvažovat jako o podmnožině příjemců příspěvku na bydlení či doplatku na bydlení 
ani ji automaticky ztotožňovat s typickými klienty sociálního systému. 
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Způsoby prevence ztráty bydlení 

Pro jasné vymezení způsobů prevence ztráty bydlení je důležité definovat různé situace, 
prostřednictvím kterých se osoby nebo rodiny mohou ocitnout v situacích, které při jejich 
neřešení nebo podcenění nebo i z objektivních důvodů mohou vést ke ztrátě jejich 
stávajícího bydlení. Pro potřeby identifikace těchto rizik sledujeme 4 základní parametry, 
které se v praxi projevují nejčastěji ve vzájemné kombinaci, případně mezi nimi existuje 
kauzální vztah nebo se navzájem posilují. Jedná se o následující situace: 

▪ nedostatek finančních prostředků, 

▪ neplnění finančních závazků spojených s bydlením, 

▪ neplnění nefinančních závazků spojených s bydlení, 

▪ ztráta právního aktu na nastávající bydlení. 

Na tyto situace lze v mnohých případech reagovat nastavením adekvátní podpory  
a systému preventivních metod a opatření, které při jejich využití a za přítomnosti 
spolupráce jednotlivce nebo rodiny dokáží s určitou mírou pravděpodobnosti 
minimalizovat nebo zcela eliminovat riziko ztráty bydlení v dlouhodobém kontextu. 
Existují však situace, které lze hodnotit jako tzv. bezprostřední spouštěč, kde systém 
preventivních metod a opatření nemají plnou funkčnost a v některých případech na jejich 
uplatnění není potřebný čas, protože aktuální situace jejich využití neumožňuje. Mezi tyto 
bezprostřední spouštěče řadíme: 

▪ Rozpad vztahu – který může být reprezentován bezprostředním odchodem 
jednoho z dospělých partnerů nebo rodiče nebo odchody některých z dětí, a to 
bez zajištění odpovídajícího bydlení. Do rozpadů vztahu také zahrnujeme i oběti 
domácího násilí a tzv. vynucené odchody. 

▪ Vystěhování – ke kterému dochází při jednostranném vypovězení nájemní 
smlouvy, a to bez předchozího oznámení ze strany pronajímatele nebo při dluzích 
na nájmu či nedoplatku za užívání bytu. 

▪ Individuální problémy – kam řadíme především rizikové užívání drog, nebo 
přítomnost duševního onemocnění, které neumožňuje kvalitní soužití obyvatel 
bytu nebo bytového domu. 

Základní situace ovlivňující ztrátu bydlení  
V následující části metodiky jsou popsány 4 základní situace, které hodnotíme jako 
rizikové ve vazbě na ztrátu bydlení. Pro přehlednost je každá z těchto situací rozdělená 
do následujících částí: 

a) obecná charakteristika situace 

b) determinanty vymezující přítomnost dané situace 

c) nástroje pro objektivní zhodnocení situace 

d) spouštěče situací  

e) cílové skupiny   
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Nedostatek finančních prostředků  
 

a) obecná charakteristika situace 

Nedostatek finančních prostředků je zcela zásadním důvodem/příčinou ztráty 
bydlení, který pramení nejčastěji z nezaměstnanosti osob, které zajišťují příjem pro 
hrazení nákladů spojených s provozem a fungováním domácnosti. Při nedostatku 
finančních prostředků zpravidla dochází k omezování výdajů běžné spotřeby, což 
může vyvolat pocity nedostatku zejména při zabezpečování adekvátního stravování, 
ošacení, volnočasových aktivit apod. a vést tak ke snížení kvality života a postupné 
deprimovanosti osob nebo jednotlivých členů rodin. Identifikace výše uvedeného tak 
mohou být prvními signály, které mohly spustit nasazení preventivních nástrojů  
a opatření.    
 

b) determinanty vymezující přítomnost dané situace 

Nedostatek finančních prostředků se ve vazbě na udržení bydlení projevuje zejména 
výší podílu nákladů na bydlení na příjmu domácnosti a výší reziduálního příjmu, který 
domácnosti zbývá poté, co uhradí náklady na bydlení. V okamžiku, kdy podíl nákladů 
na bydlení roste nad určitou hranici či reziduální příjem klesá pod určitou částku, lze 
mluvit o vysokém riziku ztráty bydlení. 
 

c) nástroje pro objektivní zhodnocení situace 

Situaci nedostatečných příjmů konstatujeme tehdy, když:  

▪ jsou náklady na bydlení vyšší než 0,3 příjmu domácnosti (což je velmi hrubě i 
podmínka nároku na jednu z dávek určenou na bydlení, a to dávku státní sociální 
podpory, příspěvek na bydlení) anebo  

▪ je reziduální příjem domácnosti nižší než částka životního minima domácnosti (to 
znamená, že po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než její 
životní minimum, což je velmi hrubě i podmínka nároku na další z dávek určenou 
na bydlení, a to dávku hmotné nouze, doplatek na bydlení).  

 

d) spouštěče situací  

▪ výrazný pokles příjmů v důsledku ztráty zaměstnání, nemoci nebo přechodu do 
ekonomické neaktivity (péče o nezaopatřeného člena, přechod do důchodu 
apod.), 

▪ nepřiměřené zvýšení nákladů na bydlení (nájmu, případně energií), 

▪ dlouhodobé setrvávání ve stavu hmotné nouze, 

▪ ztráta příjmu významného člena domácnosti.  

 

e) cílové skupiny   

Do cílové skupiny prevence ztráty bydlení v souvislosti se situací nedostatku 
finančních prostředků patří:  
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▪ osoby s nízkými příjmy (v evidenci uchazečů o zaměstnání či pracující chudí, 
jejichž příjem ze zaměstnání se pohybuje na úrovni minimální mzdy), 

▪ invalidní důchodci,  

▪ starobní důchodci,  

▪ osaměle žijící osoby a osamělí rodiče,  

▪ osoby, jež opustil (zemřel, rozvedl se, domácnost opustil) manžel či partner. 

 

Neplnění finančních závazků spojených s bydlením  
 

a) obecná charakteristika situace 

Neplnění finančních závazků spojených s bydlením tak má kauzální vazbu  
s nedostatkem finančních prostředků. V mnohých situacích je také spojeno  
s upřednostňováním nákladů na jiný typ spotřeby, který v danou chvíli pro osobu 
nebo rodiny je vyhodnocen jako přínosnější nebo nutnější. Neplnění finančních 
závazků může být způsobeno i nižší kompetentnosti (což chápeme jako neschopnost 
být vědom svých závazků vazbě na bydlení) nebo může být způsobeno vlivem 
závislosti nebo psychického stavu na upřednostnění jiných životních potřeb. 
 

b) determinanty vymezující přítomnost dané situace 

Neplnění finančních závazků spojených s bydlením se projevuje neschopností platit 
nájemné a náklady na služby u nájemního bydlení, případně jeho ekvivalent  
u vlastnického bydlení (předpis plateb vč. fondu oprav), a dále náklady na energie 
placené distribučním společnostem (zpravidla elektřina a plyn). V případě 
vlastnického bydlení je vyšší riziko ztráty bydlení v důsledku nesplácení hypotečního 
úvěru.  
 

c) nástroje pro objektivní zhodnocení situace 

Občanský zákoník stanovuje povinnost v § 2291, odstavci (2): „Nájemce porušuje svou 
povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na 
služby za dobu alespoň tří měsíců.“ 

d) spouštěče situací  

▪ ztráta pomoci významného člena domácnosti či pečující osoby, který se do té 
doby staral o chod, hospodaření domácnosti a také o úhradu nákladů spojených 
s bydlením, 

▪ psychické onemocnění, v jehož důsledku se vytrácí kompetence potřebné k 
plnění závazků, 

▪ fyzické omezení v důsledku nemoci či úrazu, které neumožňuje fyzicky zajistit 
plnění závazků; osoba není schopna fyzicky zaplatit náklady, protože nemůže dojít 
na poštu zaplatit složenku, udělat změnu platebního příkazu apod. a není schopna 
si plnění závazků zajistit jinak, například pomocí blízké osoby apod., 

▪ institucionalizace  
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e) cílové skupiny   

Do cílové skupiny prevence ztráty bydlení v souvislosti se situací neplnění finančních 
závazků patří:  

▪ osoby s nízkými příjmy (v evidenci uchazečů o zaměstnání či pracující chudí, 
jejichž příjem ze zaměstnání se pohybuje na úrovni minimální mzdy),  

▪ invalidní důchodci,  

▪ starobní důchodci,  

▪ osaměle žijící osoby, zvláště ty se zdravotním postižením,  

▪ osoby, jež opustil (zemřel, rozvedl se, domácnost opustil) manžel či partner,  

▪ osoby nastupující výkon trestu. 

 

 

Neplnění nefinančních závazků spojených s bydlením 
 

a) obecná charakteristika situace 

Zde mluvíme o neplnění povinností, které jsou s užíváním bytu spojeny. 
Nájemce/vlastník bytu se chová rizikově ve vztahu k bydlení. V případech neplnění 
závazků nefinanční povahy hraje svoji roli nedostatek kompetencí nebo 
v neadekvátních projevech vůči sousedům nebo jeho projevy chování jsou vnímané 
jako asociální nebo nepřizpůsobivé.   
 

b) determinanty vymezující přítomnost dané situace 

Obecně se jedná o situace, kdy se nájemce chová tak, že porušuje povinnosti dané 
občanským zákoníkem a tím zvyšuje riziko výpovědi nájmu. Dle občanského zákoníku 
(§ 2256, § 2258 a § 2291) lze tyto situace definovat následovně:  

▪ Nájemce nedodržuje pravidla obvyklá pro chování v domě a pokyny 
pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních 
poměrů.  

▪ Nájemce chová v bytě zvíře, a působí tím pronajímateli nebo ostatním obyvatelům 
domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Nájemce neuklízí a ani nehradí 
pronajímateli zvýšené náklady na údržbu společných částí domu způsobené 
chovem zvířete.  

▪ Nájemce poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, 
způsobuje jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které  
v domě bydlí, nebo užívá neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, 
než bylo ujednáno.  
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c) nástroje pro objektivní zhodnocení situace 

Jedná se o situace, kdy se sám nájemce/ členové domácnosti chovají ve vztahu  
k bydlení rizikově (například nadměrné užívání alkoholu, užívání, výroba a prodej 
omamných a psychotropních látek, hádky, konflikty, porušování hygienických norem, 
rušení nočního klidu, hluk, pobyt nepřiměřeného počtu osob v bytě, nadměrné 
shromažďování lidí ve společných prostorách domu, časté návštěvy, „courání“, 
nadměrné hromadění věcí v bytě a společných prostorách, ničení vybavení v bytě  
a společných prostorách, zanedbávání úklidu, chov zvířat neadekvátní k prostorovým 
možnostem apod.).  

Jedná se však i o situace, kdy je rizikové chování a porušování povinností 
připisováno určitým skupinám nájemců (například vícečetným domácnostem, 
etnickým menšinám apod.), obvykle na základě předsudků většinových nájemníků. 
Zde pak hrozí zejména sousedské konflikty, které mohou následně vést ke ztrátě 
bydlení tím, že například opakované stížnosti sousedů pronajímateli jej mohou vést  
k rozhodnutí ukončit nájemní smlouvu s takovými nájemníky, kteří jsou objekty těchto 
neshod.  

 

d) spouštěče situací a cílové skupiny   

Spouštěče situace neplnění nefinančních závazků jsou obdobné jako u neplnění 
finančních závazků a obdobná je i cílová skupina. 

 

Ztráta právního aktu na nastávající bydlení 
 

a) obecná charakteristika situace 

Jde o situaci, kdy dojde ke změně stavu užívání stávajícího bydlení, zejména  
v důsledku ukončení platnosti nájemní smlouvy. 
 

b) determinanty vymezující přítomnost dané situace 

Toto nastává v případech:  

▪ vypršení lhůty platnosti smlouvy na dobu určitou (spojené s neznalostí lhůty, 
postupu jejího prodloužení či promeškání lhůty pro žádost o její prodloužení), 

▪ úmrtí, rozvodu či odchodu (včetně nástupu výkonu trestu) člena domácnosti, se 
kterým byla uzavřena nájemní smlouva; podle § 2279 odstavce (1) občanského 
zákoníku „Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na 
člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní 
byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, 
sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud 
pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu.“, 

▪ úmrtí či odchodu člena domácnosti, kterému byl byt přidělen z titulu zdravotního 
postižení (například u bytů zvláštního určení), na které se nevztahuje výše zmíněný 
paragraf občanského zákoníku upravující přechod nájmu.  
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c) spouštěče situací  

Hlavním spouštěčem je ztráta člena domácnosti (úmrtí, rozvod, rozchod), který byl 
podmínkou pro trvání nároku na bydlení dané domácnosti, případně uzavření 
smlouvy na dobu určitou. Ke ztrátě právního nároku dochází většinou v důsledku 
událostí, které osoba nemůže aktivně ovlivnit, případně jí efektivně předejít. Riziko, že 
situace nastane, je zvyšováno nedostatkem kompetencí, jak situaci rychle a účinně 
řešit. 

d) cílové skupiny   

Cílovou skupinu nelze jednoduše stanovit, obecně do ní patří všechny domácnosti  
v případě, že je nájemní smlouva uzavřena pouze s jedním z významných členů 
domácnosti a domácnost je složená z dvojice seniorů apod. 

 

Postup při posouzení situace  
Při posuzování situace, která by mohla vést ke ztrátě bydle je nutné poukázat na 
legislativní rámec základní činnosti sociálního pracovníka v přímé práci s klientem podle 
DP 1/2012 MPSV ČR (oddíl III. I, III. II a III. III) patří „posouzení životní situace klienta“, které je 
„popisem kombinací sociálních událostí, které jsou předmětem objednávky klienta, nebo 
jsou rozpoznány sociálním pracovníkem“ a dále „sociální pracovník na základě zjištění 
předběžné objednávky zjišťuje informace o celkové životní situaci klienta, aby identifikoval 
podstatu příchodu klienta“ (III. VI).  

Podle § 93a zákona o sociálních službách a § 64 a § 65 zákona o pomoci v hmotné 
nouzi jsou sociální pracovníci povinni v souvislosti s výkonem sociální práce vést 
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, uvedený ve vyhlášce č. 424/2011 Sb. 
Zařazení konkrétního klienta v rámci tohoto záznamu by v souvislosti s prevencí ztráty 
bydlení mělo být do cílové skupiny 7 „Osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí  
v nejistém či neadekvátním bydlení“, do podskupiny 7.1 „Riziko ztráty bydlení“. 

V rámci posouzení situace v souvislosti s prevencí ztráty bydlení by měl SP dále 
dospět k identifikaci:  

a) konkrétní nejvýznamnější nepříznivé situace, která by mohla vést ke ztrátě 
bydlení, 

b) převládajících příčin, které situaci způsobují.  
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Cíl 1: Zvýšení reziduálního příjmu  
 

▪ Zvýšení příjmu domácnosti  

▪ Snížení nákladů na bydlení  

▪ Snížení nájemného  

▪ Snížení nákladů na energie a služby 

▪ Zlepšení technického stavu bytu nebo celého domu  

▪ Změna individuálního přístupu k čerpání energií a služeb  
 

Situace A. Nedostatek finančních prostředků v důsledku:  

▪ nepřiměřeně vysokého nájmu, 

▪ nepřiměřeně vysoké spotřeby energií a služeb.  

Tato situace by měla být standardně řešena prostřednictvím postupu vedoucímu k Cíli 1: 
Zvýšení reziduálního příjmu. Eliminace jednotlivých příčin dosahujeme realizací dílčích 
cílů:  

▪ snížení nájemného, 

▪ snížení spotřeby energií a služeb.  

 

Situace B. Neplnění finančních závazků v důsledku:  

▪ nízkého reziduálního příjmu, 

▪ nedostatku kompetencí, 

▪ zdravotního znevýhodnění,  

▪ institucionální bariéry.  

Tato situace by měla být standardně řešena prostřednictvím postupu vedoucího ke 
dvěma různým cílům:  
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Cíl 2: Vyrovnání dluhů a Cíl 3: Obnovení plnění finančních závazků. 
  

Eliminace jednotlivých příčin dosahujeme realizací dílčích cílů:  

▪ zvýšení reziduálního příjmu, 

▪ posílení kompetencí, 

▪ kompenzace zdravotního znevýhodnění a  

▪ překonání institucionálních bariér.  

 

 

 

 

Situace C. Neplnění nefinančních závazků v důsledku:  

▪ nedostatku kompetencí, 

▪ zdravotního znevýhodnění.  
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Tato situace by měla být standardně řešena prostřednictvím postupu vedoucímu k Cíli 
4: Obnovení plnění nefinančních závazků, s tím, že eliminace jednotlivých příčin 
dosahujeme realizací dílčích cílů:  

▪ posílení kompetencí a  

▪ kompenzace zdravotního znevýhodnění.  

 

Situace D. Ztráta právního nároku v důsledku:  

▪ vypršení lhůty platnosti smlouvy, 

▪ úmrtí či odchodu člena domácnosti, 

▪ úmrtí či odchodu člena domácnosti u bytů zvláštního určení.  

 

Tato situace by měla být standardně řešena prostřednictvím postupu vedoucímu k Cíli 
5: Obnovení právního nároku, s tím, že eliminace jednotlivých příčin dosahujeme 
realizací dílčích cílů:  

▪ podání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy, 

▪ podání žádosti o přechod nájmu, 

▪ podání žádosti o přidělení náhradního bytu.  
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Depistáž jako nástroj pro zjišťování informací o cílových 
skupinách  
 
Depistáž je základním nástrojem sociální práce pro vědomé, cílené a včasné vyhledávání 
jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou sociální událostí v jejich 
sociálním prostředí. Jak jsme již naznačili v úvodu podkapitoly, depistáž, jakožto nástroj 
vyhledávání klientů, je dobré v rámci naší problematiky týkající se bydlení rozlišovat 
specificky podle okruhu osob, na které je primárně zaměřena: 

a) osoby ohrožené ztrátou standardního bydlení, 

b) na vyhledávání těch, kteří se v bytové nouzi již ocitli. 

 
V rámci další působnosti obecního úřadu lze zachytit osoby ve všech situacích, které 
identifikujeme jako vedoucí ke ztrátě bydlení, tedy:  

▪ osoby s nedostatkem finančních prostředků, 

▪ osoby s rizikem neplnění finančních závazků, 

▪ osoby s rizikem neplnění nefinančních závazků, 

▪ a osoby v situaci ztráty právního nároku. 

 
Heterogenní skupina lidí ohrožených ztrátou standardního bydlení splývá s ostatními 
obyvateli mnohem výrazněji než jiné cílové skupiny. Oproti lidem v bytové nouzi, které 
často nacházíme koncentrované v sociálně vyloučených lokalitách, ubytovnách či jsme 
schopni je při práci v terénu identifikovat „na ulici“, je vyhledání skupiny ohrožených 
vystěhováním ze standardního bydlení o mnoho obtížnější. Právě proto nabývají na 
významu této depistáže dva prvky: 

▪ systémové využití sítě spolupracujících aktérů – ti identifikují a odkazují na 
včasnou pomoc ohrožené (podrobněji viz další část metodiky)  

▪ informační kampaň – cílená na ohrožené a jejich bezprostřední okolí. 

 
Informační kampaň může mít různé podoby, které budou určovány médiem (distribuce 
infoletáků, série článků v místním radničním zpravodaji, webové stránky, šíření pomocí 
sociálních sítí) a publikem, tj. specifickou skupinou ohrožených, na které bude zaměřena. 

Neočekávejme, že se nám jednou kampaní podaří oslovit celou různorodou 
cílovou skupinu. Úspěch si můžeme slibovat spíše prostřednictvím série dílčích akcí 
zaměřených na specifický segment cílové skupiny či problému (např. jednu kampaň 
zaměřenou na ohrožené seniory, jinou na osoby v exekucích atd.). Také bychom měli být 
kritičtí ke svým mediálním schopnostem, a pokud můžeme, využijme služeb odborníků. 
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Nastavení komplexního systému široce pojaté depistáže a spolupráce 
s místními aktéry  
 
Systém provádění depistáže je navržen tak, aby nejenom zachytil v maximální možné 
míře všechny potenciální klienty prevence ztráty bydlení, kteří by mohli potřebovat 
pomoc, ale také mobilizoval všechny aktéry, kteří by se mohli na řešení nepříznivé 
sociální situace spojené s rizikem ztráty bydlení podílet, vytvořil jejich síť a zahájil s nimi 
komunikaci a další spolupráci. Mezi tyto aktéry patří nejenom sociální pracovníci 
vykonávající státní správu na obcích s rozšířenou působností a s pověřeným obecním 
úřadem, ale také níže jmenovaní. 

 

Role aktérů zahrnutých do depistáže  
 
Role všech výše uvedených aktérů v rámci depistáže je chápána primárně jako:  

▪ role prostředníků distribuce informace o pomoci, kterou sociální pracovníci obcí v 
souvislosti s prevencí ztráty bydlení nabízejí, a distribuce kontaktů na tyto 
pracovníky směrem k ohroženým osobám.  

▪ vybraní aktéři (např. pronajímatelé, lékaři) by mohli zároveň předávat kontakty a 
informace o osobách, které by mohly potřebovat pomoct, zpět sociálním 
pracovníkům obcí. Je však třeba ctít zákon o ochraně osobních údajů a takové 
informace a kontakty je třeba předávat pouze se souhlasem ohrožených osob.  

▪ velká část aktérů by měla být také přímo zapojena do řešení identifikovaných 
nepříznivých sociálních situací, sociální pracovník by o jejich pomoc mohl aktivně 
žádat a v případech, kdy mu k určitým činnostem chybí potřebné profesní 
kompetence, měl by na ně tyto činnosti delegovat v rámci předem dohodnuté 
formy spolupráce. Jde zejména o případy, kdy je třeba specializovaná forma 
asistence v případě osob se zdravotním postižením, psychologická či 
psychiatrická pomoc, mediace apod.  

 


