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Obecně o spolupráci aktérů v oblasti sociálního bydlení  
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.). Vzhledem 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. Vyhledávání klientů 
v jejich přirozeném prostředí je možné tehdy, pokud je velmi dobře známá cílová skupina 
a lze ji v populaci hledat podle charakteristik, jejichž rozpoznání je snadné. To však 
neplatí u široce pojaté prevence ztráty bydlení. 

Spolupráce mezi aktéry v sociálním bydlení je navržena tak, aby nejenom 
zachytila v maximální možné míře všechny potenciální klienty prevence ztráty bydlení, 
kteří by mohli potřebovat pomoc, ale také mobilizovala všechny aktéry, kteří by se mohli 
na řešení nepříznivé sociální situace spojené s rizikem ztráty bydlení podílet, vytvořila 
jejich síť a zahájila s nimi komunikaci a další spolupráci. Mezi tyto aktéry patří nejenom 
sociální pracovníci vykonávající státní správu na obcích s rozšířenou působností  
a s pověřeným městským úřadem, ale také níže jmenovaní.  

Role aktérů v oblasti sociálního bydlení  
Role všech výše uvedených aktérů v rámci spolupráce 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.  

Cílem je rozvinout širokou síť pomoci a mezioborové spolupráce a překonat „resortizmus“ 
na lokální úrovni, který účinné prevenci nesvědčí. 
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Městský úřad v Jindřichově Hradci 
V rámci struktury městského úřadu je účelné navázat spolupráci zejména s těmito 
pracovišti:  

▪ samostatné oddělení správy bytů, zajišťující správu bytového fondu v majetku 
obce, zachytí u osob v nájemním vztahu k obci zejména osoby ve zpoždění  
s platbou nájemného, dále osoby, na které si okolí stěžuje pro neplnění 
nefinančních závazků (hluk, nepořádek, zápach apod.) i osoby v situaci ztráty 
právního nároku na byt. Tento odbor by měl být partnerem sociálního pracovníka 
zejména v souvislosti s (se):  

o nastavením systému včasného upozorňování nájemců městských bytů na 
prodlení s platbami nájemného a služeb spojených s bydlením (písemně či 
telefonicky); součástí tohoto upozorňování by měla být nabídka pomoci 
sociálního pracovníka; kontakt na něj by měl být součástí takového 
upozornění;  

o včasným informováním sociálního pracovníka o vzniku dluhů konkrétních 
osob, případně o neplnění sjednaných splátkových kalendářů;  

o předáváním informací o výši dluhů konkrétních osob;  

o sjednáváním splátkových kalendářů pro nájemce, kterým již vznikl dluh na 
nájemném a službách;  

o posuzováním adekvátnosti výše nájemného a jeho jednotlivých složek;  

o společným předkládáním návrhů zastupitelstvu či radě na snížení 
nájemného v individuálních a odůvodněných případech;  

o účastí na případových konferencích pořádaných sociálním pracovníkem.  

▪ matrika městského úřadu může zachytit osoby, jimž zemřel partner a které by 
mohly mít problémy s plněním závazků spojených s bydlením (zejména osamělí 
senioři, invalidní důchodci, osoby se zdravotním postižením, ale také osamělí 
rodiče apod.);  

▪ sociální kurátoři zachytí osoby, které budou čelit riziku neplnění závazků v 
důsledku nástupu výkonu trestu (zvláště, pokud žijí osaměle);  

▪ OSPOD zachytí domácnosti s nedostatkem finančních prostředků a neplněním 
nefinančních závazků;  

Spolupráce s ostatními obecními úřady ve správní 
působnosti ORP  
Sociální pracovník ORP by měl spolupracovat s ostatními obecními úřady v jeho správní 
působnosti. Pokud má takový úřad zřízeno místo sociálního pracovníka, měl by s klienty 
řešit jejich nepříznivou sociální situaci sám tehdy, kdy mu to jeho zdroje (např. podíl 
úvazku, který má na prevenci ztráty bydlení vyhrazen, odbornost podle vzdělání, kterého 
dosáhl apod.) dovolují. V ostatních případech je nezbytná spolupráce mezi oběma 
sociálními pracovníky, kdy pracovník na běžném obecním úřadu komunikuje přímo s 
klientem a pracovník v rámci ORP se podílí na činnostech, které vyžadují například 
spolupráci s institucemi se sídlem na území ORP apod. 
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Sociální služby  
V rámci sociálních služeb lze zachytit osoby ve všech situacích spojených se ztrátou 
bydlení; jejich význam roste u zachycení v důsledku nedostatku finančních prostředků 
strádajících osob, osob v zanedbaných domácnostech, které mohou hraničit s neplněním 
závazků nefinanční povahy (hromadění odpadků, zápach, hluk apod.), a obecně 
domácností zdravotně postižených osob a domácností seniorů. Konkrétní formy 
spolupráce se odvíjejí od posouzení a zvoleného postupu řešení nepříznivé sociální 
situace konkrétních klientů, zvláště tehdy, kdy je vhodné klienta navázat na služby 
sociální péče (seniory, osoby zdravotně postižené apod.), pobytové služby apod. Více 
jsou popsány v kapitole Postupy řešení jednotlivých nepříznivých situací spojených  
s rizikem ztráty bydlení. 

Na území města Jindřichův Hradec zajišťují služby a podporu osobám v oblasti bydlení 
následující poskytovatelé sociálních služeb a neziskové organizace: 

▪ Noclehárna Farní charity J. Hradec 

▪ Domov pro matky s dětmi Políkno 

▪ Rodinná poradna 

▪ THEIA – krizové centrum o.p.s. 

▪ Odborné poradenství Farní charity J. Hradec 

Zdravotnická zařízení a lékaři  
V rámci zdravotnických pobytových zařízení (nemocnice, LDN, psychiatrické kliniky, 
rehabilitační zařízení) a ordinací (praktických, geriatrických) lékařů, případně v rámci 
agendy posudkových lékařů.  

▪ Obvodní lékaři zachytí osoby, u kterých bude podezření, že finančně strádají  
a v důsledku toho mohou být v ohrožení života.  

▪ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. zachytí osoby, které se ocitají v institucionální 
péči náhle, dlouhodobě a nikdo je nenavštěvuje, a lze mít podezření, že nebudou 
plnit své povinnosti spojené s bydlením; výhodou je, pokud má zařízení zřízeno 
místo sociálního pracovníka, pak by měl být hlavním aktérem pro spolupráci tento 
pracovník.  

Pronajímatelé bytového fondu  
Dalším významným aktérem pro návaznou spolupráci jsou pronajímatelé bytového 
fondu, a to jak město Jindřichův Hradec (prostřednictvím bytového odboru či správy 
nemovitostí), tak pronajímatelé soukromí:  

▪ pronajímatelé zachytí osoby, které jsou ve zpoždění s platbou nájemného, ale 
také ty, u kterých je podezření, že strádají;  

▪ dále pronajímatelé zachytí osoby, na které si okolí stěžuje či se kterými 
pronajímatel řešil neplnění závazků.  
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Pronajímatelé bytového fondu jsou v rámci prevence ztráty bydlení klíčovými aktéry  
a stejně tak je klíčová spolupráce s nimi. Spolupráce může nabývat několika dalších 
podob, a to vždy ve vazbě na opodstatněné individuální případy:  

▪ zjišťování bydliště osob ocitajících se ve zdravotnických zařízeních, jejichž 
zdravotní stav nedovoluje získání potřebných informací, 

▪ zjišťování dluhu a jeho rozsahu u konkrétních osob, 

▪ zjišťování podrobností o obsahu nájemních smluv, 

▪ vyjednávání o snížení nájemného a služeb spojených s bydlením,  

▪ sjednávání splátkových kalendářů dlužných částek, 

▪ vyjednávání o odpuštění dluhů či penále, 

▪ vyjednávání o nutných opravách bytu, 

▪ vyjednávání o nutných opravách nebo úpravách společných prostor v domě, 

▪ vyjednávání o zvýšení kvality vybavení bytu, 

▪ vyjednávání o prodloužení nájemní smlouvy,  

▪ vyjednávání o uzavření (nové) nájemní smlouvy v konkrétních případech, 

▪ účast pronajímatelů na případových konferencích pořádaných sociálním 
pracovníkem.  

 
Spolupráce sociálního pracovníka s pronajímateli jako externími aktéry bude jedna  
z nejnáročnějších vzhledem k tomu, že pronajímatelé nejsou součástí sociální sítě  
a v mnoha případech se jejich zájmy mohou jevit jako konfliktní ve vztahu se zájmy 
sociálních pracovníků jako obhájců zájmů nájemců. Přesto je vhodné ji vnímat  
a postulovat jako oboustranně užitečnou. Zkušenosti z praxe navíc potvrzují, že na straně 
pronajímatelů je mnohdy vůle a ochota spolupracovat s aktéry sociální práce a vůle 
rozložit energii na řešení a odpovědnost za výsledky, zvláště u seniorů, osamělých rodičů 
a rodin s dětmi. 

Úřad práce  
V rámci působnosti Úřadu práce ČR (kontaktního pracoviště Jindřichův Hradec) lze 
spolupracovat s: 

▪ úsekem zprostředkování zaměstnání zachytí osoby v evidenci úřadu práce jako 
uchazeče o zaměstnání, tedy zejména osoby, jejichž příjem náhle poklesl  
v důsledku ztráty zaměstnání; důležitá je jak fáze těsně po začátku evidence, tak 
po skončení podpůrčí doby (výplaty podpory v nezaměstnanosti);  

▪ úsekem nepojistných sociálních dávek zachytí klienty dávkových systémů; tyto 
osoby jsou již sice zachyceny v sociální síti, ale nadále se mohou nacházet  
v situaci nedostatku finančních prostředků, neplnit své finanční povinnosti apod.;  

▪ úsekem dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči zachytí 
osoby, které mohou v důsledku svého zdravotního postižení trpět nedostatkem 
finančních prostředků i problémy spojenými s neplněním závazků, zvláště žijí-li 
osaměle.  
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Obsah spolupráce mezi sociálním pracovníkem obce a kontaktním pracovníkem ÚP ČR 
je zaměřen především na:  

▪ konzultace týkající se vyplňování žádostí o dávky a dokumentů, které je třeba 
doložit, 

▪ zajištění role kontaktní osoby pro případy, které potřebují individuální pomoc, aby 
byly schopny žádost o dávku podat, 

▪ konzultace nastavení nároků na jednotlivé dávky, 

▪ konzultace formálních překážek, které nejsou z hlediska splnění nároku zásadní  
a jsou řešitelné, ale zatím vedly k nepřiznání konkrétní dávky (například splnění 
podmínky trvalého bydliště u příspěvku na bydlení), 

▪ předávání informací o typech a výši přiznaných dávek, případně dalších detailech 
o nepříznivé sociální situaci konkrétního klienta, zvláště v případech, kdy je 
obtížné sdílet informace prostřednictvím Standardizovaného záznamu sociálního 
pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních 
věcí, 

▪ účast kontaktního pracovníka na případových konferencích pořádaných sociálním 
pracovníkem.  

Policie České republiky a Městská policie Jindřichův 
Hradec 
Policie České republiky a Městská policie Jindřichův Hradec přicházejí do kontaktu  
s osobami a domácnostmi, které selhávají v plnění nefinančních závazků spojených  
s bydlením, v rámci sousedských neshod, domácího násilí, narušování nočního klidu 
apod. Může sehrávat významnou roli v předávání informací o takových osobách  
a domácnostech. Policie může z hlediska své role a povahy svých intervencí  
v sousedských komunitách hrát velice důležitou roli napomáhající preventivním 
opatřením. Bývá přítomna sporům sousedů, mohou se na ni však obracet i pronajímatelé 
a nájemníci ve vyhrocených sporech. Na jedné straně může být tedy cenným zdrojem 
informací o problematickém sousedském soužití (časté, policií řešené sousedské 
neshody, případně hlášení o rušení nočního klidu apod.), které může vést až ke ztrátě 
bydlení, podobně však může být významným spolupracujícím aktérem při preventivních 
opatřeních.  

Zjišťování informací od policie, podobně jako angažování policie do podpůrných 
opatření je důležité a žádoucí. Na základě pravidel zákona o ochraně osobních údajů 
však nemůže policie předávat osobní data dalším aktérům. Na toto omezení je možno 
reagovat v zásadě dvěma způsoby:  

Angažování policie do probíhající intervence (pokud to povaha případu vyžaduje) 
může být jak vhodnou aktuální podporou, tak i žádoucím zvyšováním citlivosti policie  
k případům, ve kterých by preventivní, koordinovaná opatření byla vhodná. V tomto 
případě zapojení je nutný písemný souhlas klienta se sdílením relevantních informací 
mezi policií a dalšími částmi podpůrné sítě.  

Druhou variantou je situace, v níž policie identifikuje sama problematickou situaci 
vedoucí ke ztrátě bydlení. V tomto případě je nutné, aby policie nejdříve získala souhlas 
ohrožené domácnosti s předáním osobních údajů (jméno a adresa), aby domácnost 
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mohla být kontaktována sociálním pracovníkem ORP. Minimální variantou je potom 
předání informačního letáku ORP o možné podpoře při prevenci ztráty bydlení. 

Způsob oslovení dalších aktérů  
Oslovení by mohlo probíhat zejména:  

▪ osobně (zvláště v rámci struktury obecního úřadu), 

▪ telefonickým kontaktem (zvláště tehdy, kdy je oslovovaný aktér na takový způsob 
pomoci zvyklý, jakou jsou např. Úřad práce ČR, sociální služby), 

▪ písemně (vč. e-mailové pošty), a to u těch aktérů, pro které spolupráce se 
sociálním pracovníkem obcí není běžnou součástí náplně práce (pronajímatelé, 
lékaři, zdravotnická zařízení, SSZ) a je třeba zvolit formálnější styl, 

▪ v rámci setkání pracovních skupin komunitního plánování apod. 

 

Nejčastější oblasti podpory klientů v sociálním bydlení 
Jedná se o celou škálu situací, které jsou řazeny od těch týkajících se přímé podpory 
v kompetencích k bydlení (vedení domácnosti), přes obecnější dovednosti důležité pro 
rozvoj klienta (např. strukturování dne / nastavení denního režimu, podpora sociálních 
kontaktů a vazeb), až po podporu v oblastech potřebných pro jeho fungování ve 
společnosti (např. hledání zaměstnání, sociální zabezpečení, právní podpora). 

V celém procesu spolupráce klienta/domácnosti a sociálního pracovníka je 
klíčové respektování jeho přání a potřeb, zabývání se tématy a jejich řešeními, která 
akcentují jako důležitá pro své fungování a udržení si bydlení. Podrobný popis je uveden 
v Metodice sociální práce v sociálním bydlení (část Vybrané situace často řešené v 
 sociálním bydlení) MPSV 2019.  

 
Tato metodika podrobně popisuje následující situace:  

▪ riziko diskriminace a porušení ochrany osobních údajů, 

▪ konflikt se zákonem o ochraně osobních údajů, 

▪ nespolupracující klient, 

▪ neplacení nájmu, služeb a energií, 

▪ ničení domácnosti,  

▪ práce s agresí, krizové situace při spolupráci s klientem,  

▪ krizové intervence a práce s relapsem,  

▪ udržovaní hranic mezi sociálním pracovníkem a klientem,  

▪ trauma a práce s klienty. 

 

 


