
 

 

  

METODIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBLASTI 
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ 

 
 

1. LEDNA 2020 



 
 

METODIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBLASTISOCIÁLNÍHO BYDLENÍ |    1 

Obsah 
Sociální práce v sociálním bydlení .............................................................................................................................. 3 

Minimální standard sociální práce v sociálním bydlení ................................................................................. 3 

Proces sociální práce s klientem v sociálním bydlení .................................................................................... 4 

Cílová skupina ohrožených ztrátou standardního bydlení ..................................................................... 4 

Síť spolupracujících aktérů ........................................................................................................................................... 4 

Depistáž .................................................................................................................................................................................... 5 

Posouzení situace v oblasti bydlení............................................................................................................................ 5 

Úvodní posouzení bytové nouze ............................................................................................................................. 5 

Podpora klienta při zabydlování .................................................................................................................................... 7 

Postup individuálního plánování ................................................................................................................................... 8 

1. krok – Mapování potřeb a posouzení potřebné podpory .................................................................. 8 

2. krok – Plánování podpory ........................................................................................................................................ 8 

3. krok – Realizace a vyhodnocení plánu ........................................................................................................... 8 

Průběžná podpora .................................................................................................................................................................. 9 

Ukončení spolupráce............................................................................................................................................................ 9 

Stanovení cílů spolupráce sociálního pracovníka a klienta ...................................................................... 10 

Zjišťování nedostatku finančních prostředků ...................................................................................................... 11 

Test nedostatku finančních prostředků ............................................................................................................. 11 

Zvýšení příjmu domácnosti ............................................................................................................................................ 12 

Mobilizace neformálních zdrojů podpory ........................................................................................................ 12 

Uplatnění nároků v rámci sociálního systému ............................................................................................. 12 

Snížení nákladů na bydlení ............................................................................................................................................. 13 

Rozbor složek nájmu a posouzení přiměřenosti spotřeby energií ................................................. 13 

Snížení nájemného .......................................................................................................................................................... 14 

Snížení nákladů na energie a služby ................................................................................................................... 15 

Zlepšení technického stavu bytu nebo celého domu ....................................................................... 15 

Vyrovnání dluhů ..................................................................................................................................................................... 17 

Mapování struktury dluhů........................................................................................................................................... 17 

Jednorázová splátka dluhu ....................................................................................................................................... 17 

Nastavení splátkového kalendáře ........................................................................................................................ 17 

Odpuštění dluhu ............................................................................................................................................................... 18 

Zjišťování nedostatku kompetencí ............................................................................................................................ 18 

Posílení kompetencí ........................................................................................................................................................... 20 

Posílení kompetencí v oblasti hospodaření s finančními zdroji ....................................................... 20 

Posílení kompetencí orientace v závazcích spojených s bydlením ............................................. 20 

Zjišťování zdravotního znevýhodnění ...................................................................................................................... 21 

Kompenzace zdravotního znevýhodnění ............................................................................................................. 22 



 
 

METODIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBLASTISOCIÁLNÍHO BYDLENÍ |    2 

Zjišťování bariér institucionalizace ............................................................................................................................. 22 

Specifika práce s vybranými cílovými skupinami sociálního bydlení ................................................ 23 

Mladí lidé po odchodu z náhradní rodinné a ústavní péče.................................................................. 23 

Specifika práce s lidmi bez domova se zaměřením na lidi žijící mezi ulicí, azylovým 
domem a ubytovnou ..................................................................................................................................................... 23 

Lidé se zdravotním postižením .................................................................................................................................... 25 

Lidé se zrakovým postižením .................................................................................................................................. 25 

Lidé se sluchovým postižením................................................................................................................................ 25 

Lidé s mentálním postižením .................................................................................................................................. 26 

Lidé s duševním onemocněním a duální diagnózou .............................................................................. 26 

Senioři ............................................................................................................................................................................................ 27 

Postup při podpoře bydlení u seniorů ............................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBLASTISOCIÁLNÍHO BYDLENÍ |    3 

Sociální práce v sociálním bydlení  
Cílem sociální práce v oblasti bydlení je dle Metodiky sociální práce v sociálním bydlení 
(MPSV 2019) včasná identifikace domácností ohrožených ztrátou bydlení a práce na 
udržení si standardního bydlení. Cílem sociální práce v oblasti sociálního bydlení je 
stabilizace zabydlené domácnosti, práce na udržení si bydlení a následné a postupné 
řešení oblastí, které si klient se sociálním pracovníkem nastaví v individuálním plánu. 

Domácnosti v sociálním bydlení mají různě dlouhou potřebu jeho využití, proto je 
důležité, aby tuto individuální délku potřebnosti reflektovalo nastavení systému 
sociálního bydlení. Jsou domácnosti, kde sociální bydlení představuje krátkodobou či 
střednědobou etapu spojenou s určitou životní fází či situací, ale jsou také domácnosti, 
kde je sociální bydlení a s ním spojená podpora dlouhodobým či trvalým řešením jejich 
bytové situace. Funkční nastavení systému sociálního bydlení musí tuto rozdílnou 
potřebnost reflektovat.  

Cílovou skupinu sociálního bydlení představují domácnosti s různou potřebností 
intenzity spolupráce a s tím souvisejícím rozsahem a strukturou témat k řešení se 
sociálním pracovníkem. 
 

Minimální standard sociální práce v sociálním bydlení 
Podpora klienta v sociálním bydlení je velmi komplexní činnost, která často zahrnuje  
i aktivity bezprostředně nesouvisející s bydlením, ale týkající se také jeho osobnostního 
rozvoje, nového životního stylu, podpory dílčích kompetencí apod. Přesto považujeme za 
užitečné vymezit minimální rozsah podpory a činností, které by měly být nabídnuty 
každému klientovi v sociálním bydlení. 

Obecně lze tento minimální standard vymezit jako činnosti bezprostředně související 
s udržením bydlení, a to na úrovni přímé práce s klientem, který již sociální bydlení získal. 
Konkrétní činnosti spadající do minimálního standardu jsou následující: 
 

▪ Získání potřebných informací – je prvním krokem, kdy sociální pracovník získává 
informace v rámci sociálního šetření (od klienta a z dalších zdrojů); na tuto fázi 
navazuje vyhodnocení jeho situace. 

▪ Vyhodnocení situace klienta – potřeby klienta v oblasti bydlení, zhodnocení 
bytových potřeb a možnosti klienta, předchozí zkušenosti s bydlením, finanční 
zajištění nákladů spojených s bydlením, osobní předpoklady k soužití v sousedství, 
vyhodnocení příjmové situace klienta, vyhodnocení rodinných a dalších sítí klienta. 

▪ Vytvoření individuálního plánu spolupráce – na základě vyhodnocení společně  
s klientem naplánovat dílčí kroky a aktivity spojené s bydlením a jeho udržením. 
Plán je třeba průběžně vyhodnocovat a upravovat podle aktuální situace a potřeb 
klienta. 

▪ Průběžná podpora – podpora klienta v rozsahu a oblastech podle individuálního 
plánu (např. podpora soužití se sousedy, zajištění prostředků na pokrytí nákladů 
spojených s bydlením, práce s relapsem, řešení dluhů apod.). Spolupráce je 
nastavená v individuální intenzitě a může se měnit v čase. 
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▪ Ukončení spolupráce – ať už je důvod ukončení spolupráce jakýkoliv, je součástí 
procesu práce, který by měl být řádně uzavřen, a je přirozenou součástí 
spolupráce. 

Proces sociální práce s klientem v sociálním bydlení  
Tento metodický materiál si klade za cíl zmapovat a popsat klíčové oblasti sociální práce 
s lidmi v sociálním bydlení. Hlavním smyslem je popsat proces sociální práce, se kterým 
se sociální pracovník může setkat při práci v sociálním bydlení a může mít zásadní vliv na 
kvalitu jeho práce. Sociální bydlení je vnímáno jako komplexní nástroj řešení bytové 
nouze a v tomto kontextu znamená i profesionální a koncepční snahu minimalizovat 
případy vystěhování ze standardního bydlení a také práci s lidmi, kteří se v bytové nouzi 
již nacházejí. Součástí této metodiky jsou i texty zahrnující prevenci ztráty bydlení  
a problematiku navázání kontaktu s cílovou skupinou sociálního bydlení. Níže uvedené 
texty vycházejí z Metodiky sociální práce v sociálním bydlení (MPSV 2019), kde jsou 
zároveň i jednotlivé texty výrazně podrobněji zpracované a dané do širšího teoretického  
i praktického kontextu.   

 

Pro vytvoření funkčního systému prevence ztráty bydlení je nutné naplnit tři základní 
podmínky: 

1. získat dostatečný přehled o cílové skupině osob, kterým ztráta bydlení hrozí, 

2. zajistit síť relevantních spolupracujících aktérů, 

3. uvést do místní praxe nepřetržitě probíhající depistáž zaměřenou na definovaný 
okruh ohrožených osob a její pravidelné vyhodnocování. 

 

Cílová skupina ohrožených ztrátou standardního bydlení 
Jsou tři základní rizikové oblasti, které jsou pro cílovou skupinu ohrožených určující ztrátu 
standardního bydlení. Ztrátou bydlení jsou lidé: 

▪ ohroženi z důvodu finanční situace, 

▪ ohroženi z důvodu právní nejistoty, 

▪ ohroženi z důvodu jednání/chování či jeho přisuzování dané domácnosti. 

 

Síť spolupracujících aktérů 
Do rozhodování o rozvoji prevence by měla být zapojena samospráva obce. Ideálního 
kandidáta koordinace prevence ztráty bydlení pak vidíme u sociálního pracovníka 
obecního úřadu či obce. Velikost lokální působnosti by se měla pohybovat na úrovni 
obce s rozšířenou působností. Efektivita systému závisí zcela zásadně na ustavení funkční 
komunikace s velkými vlastníky nájemního bydlení a ti ostatní drobní pronajímatelé 
budou znát osobu, na kterou se v případě problematických situací s nájemníky mohou 
obracet. 
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Depistáž 
Depistáž, coby 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. 

Posouzení situace v oblasti bydlení  
Proces samotného posouzení situace je jedním z nejnáročnějších procesů v přímé práci  
s klientem, obzvláště tehdy, pokud klient nepřichází s konkrétní zakázkou nebo není 
schopen sám identifikovat a formulovat své potřeby apod., což je zároveň velmi častý jev 
u klientů s kombinovanými aspekty sociálního vyloučení (např. nízké vzdělání, 
dlouhodobá nezaměstnanost, zdravotní postižení, seniorský věk).  

Za předpokladu, že bude určen konkrétní pracovník, který bude mít na starosti 
zejména agendu spojenou s prevencí ztráty bydlení, budou klienti, kteří jej budou 
kontaktovat, přicházet ve většině případů s požadavky souvisejícími se ztrátou bydlení.  
O jakou situaci jde a co vedlo k jejímu vzniku, lze v podstatě zjistit několika způsoby, které 
mohou být použity v kombinaci:  

a) Klient kontaktuje pracovníka sám a je schopen popsat situaci a události, které  
k jejímu vzniku vedly; jistou pomocí pro lepší identifikaci situace a jejích příčin je 
proces depistáže. A to zejména tehdy, kdy je depistáž prováděna ve spolupráci  
s dalšími aktéry (jak popisujeme v kapitole Depistáž). Podle toho, od jaké instituce 
dostal klient na sociálního pracovníka kontakt, lze usuzovat na jeho situaci a její 
příčiny. Je vhodné se ho vždy při prvním setkání zeptat, jakým způsobem se o SP 
dozvěděl, od koho (jaké instituce, služby) na něj získal kontakt.  

b) Klient kontaktuje pracovníka sám, ale situaci je schopen popsat jen velmi obecně; 
pracovník poté formou zjišťovacího rozhovoru zjistí detaily situace a události, které 
k jejímu vzniku pravděpodobně vedly; další informace může získat formou 
sociálního šetření v domácnosti klienta a komunikací s dalšími aktéry, které bude 
nezbytné do řešení zapojit.  

c) Pracovníka na konkrétního klienta upozorní spolupracující aktér. Pokud 
spolupracující instituce přímo kontaktuje SP a jedná v zájmu klienta, může sama 
popsat aspekty nepříznivé situace klienta, případně rozpoznat příčiny, které k nim 
vedou. Vklad dalších aktérů je zásadní zejména tehdy, kdy k situacím, které 
mohou vést ke ztrátě bydlení, dochází v důsledku zdravotního postižení či 
institucionalizace. Pokud to dovoluje situace, pracovník následně kontaktuje 
klienta a formou zjišťovacího rozhovoru získá další detaily situace a událostí, které 
k jejímu vzniku vedly.  

 

Úvodní posouzení bytové nouze 
Úvodní posouzení bytové nouze hraje zásadní roli. Šetření by mělo proběhnout přímo  
v místě, které klient obývá. Popis bytové nouze by měl vycházet z uvedení problémů, na 
které poukazuje klient (krátkodobá nájemní smlouva, špatný technický stav, snížený 
hygienický standard, předražený byt, absence nájemní smlouvy), a popsáním bydlení tak, 
aby se daly jednotlivé případy mezi sebou co do závažnosti porovnávat. Jako vhodný 
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nástroj zhodnocení závažnosti bytové nouze lze použít typologii bezdomovectví dle 
ETHOS. Při šetření v místě bydliště klienta by si měl sociální pracovník všímat a popsat 
charakter a specifika bytové nouze. 

Bytová nouze se posuzuje dle prostředí, kde klient žije. Popis a vyhodnocení tohoto 
klíčového kritéria by mělo obsáhnout následující oblasti: 

▪ typ příbytku – sociální pracovník popíše, případně doloží fotodokumentací, o jaký 
typ bydlení se jedná, zda klient obývá garáž, chatku, dům ve špatném technickém 
stavu, ubytovnu, azylový dům, přespává na ulici, pod mostem či jinde; 

▪ přístup k základním životním potřebám v bydlení – pro jistější určení toho, jak je 
daný typ bydlení nedostačující, lze posoudit konkrétně, jak je zajištěna voda, plyn, 
elektřina, odpad a vytápění; 

▪ stav obydlí – slouží ke stanovení toho, jak moc je bydlení nevyhovující a ohrožující, 
a to podle popisu stavu zdí (narušená statika, výskyt plísní, narušené zdivo, 
odkryté elektroinstalace atd.), stavu podlahy (díry v podlaze, chybějící zábradlí), 
stavu střechy (do domu zatéká), přístupu do domu (poničené schody, chybějící 
výtah);  

▪ okolí – bytovou nouzi dokreslí i popis okolí, například s poukazem na sociální 
vyloučení definované ne/dostupností infrastruktury a služeb (zdravotnictví, 
obchody, škola, policie, sociální služby), popis sousedství (zda v okolí žijí další lidé, 
hustota zalidnění, stav sousedních budov, bezpečnost); 

▪ další významné kategorie – jako je třeba přelidněná domácnost, zde je třeba 
předem nastavit dle osob/m2 (obytné plochy), jak bude přelidněnost určena. 

 

Doporučujeme kritérium bytové nouze doplnit o další indikátory dokreslující nepříznivou 
situaci, především se jedná o následující oblasti: 

1. Zdravotní stav lze ověřit sérií otázek identifikujících, zda se tazatel vůbec potýká 
se zdravotními potížemi. Čas od času se se zdravotními obtížemi potýkáme 
všichni, cílem je proto popsat významné dopady zdravotního stavu osoby na život 
klienta, které mají dlouhodobější charakter. Jedná se například o často se 
opakující zdravotní potíže, chronická onemocnění a zdravotní omezení, která 
klienta dlouhodobě limitují v životě a mají tendenci se zhoršovat či způsobovat 
větší obtíže vzhledem k bytové nouzi. Je třeba brát v úvahu, že řada ohrožených 
lidí není napojena na žádný druh pomoci, a rovněž ani lékařská služba jim  
z různých důvodů není dostupná (odmítání ošetření ze strany zdravotního 
personálu, strach z diagnózy či operace, neznalost možnosti využít zdravotních 
služeb, chybějící náhled na nemoc např. u duševních či mentálních onemocnění 
atd.). V takovém případě konstatování zdravotních potíží vyplývá z popisu klienta, 
případně dalších osob, a z pozorování sociálního pracovníka. V případech napojení 
na zdravotnické služby lze mít závažnost zdravotního stavu potvrzenou lékařskou 
dokumentací. Protože od sociálních pracovníků nikdo neočekává plné 
porozumění lékařským zprávám, je dobré si vyžádat za souhlasu klienta 
samostatné vyjádření lékaře. Za nejvíce směrodatné lze považovat průkaz TP, 
ZTP, ZTP/P; přiznaný invalidní důchod, příspěvek na péči. Je možno též zohlednit 
nemoci ve vztahu k bytové nouzi jako zvláště ohrožující (astma – plísně v bytě, 
agorafobie – přespávání na ulici, pohybové obtíže – 4. patro bez výtahu). Znovu je 
dobré si připomenout, že při šetření zdravotního stavu je třeba myslet na to, že si 
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klient nemusí být zdravotních problémů vědom, a v takovém případě může 
informace pocházet pouze z popisu sociálního pracovníka. 

 

2. Rodinná situace (počet a věk dětí, těhotenství, dohled SPOD apod.), věk 
respondenta a další okolnosti dle uvážení sociálního pracovníka a domluvy v týmu 
a dle individuální situace klienta (např. domácí násilí, mladí dospělí opouštějící 
institucionální péči). Popis rodinné situace se přitom zaměřuje na všechny osoby, 
se kterými klient žije, na jejich vzájemné vztahy (děti, rodiče, pěstounská péče, 
partner, přátelé) s určením těch, se kterými by chtěl bydlet v novém bytě. Za 
ukazatele zvýšené zranitelnosti lze určitě považovat děti, jejich počet a věk. Za 
zvláště zranitelné lze považovat rodiny s malými dětmi, těhotné ženy a nemocné 
a seniory. 

 

 
3. Finanční situace – Je třeba vést v patrnosti, že na následné řešení má vliv též 

finanční situace žadatele o sociální bydlení. V další fázi je tudíž dobré zjišťovat 
příjmy a výdaje klienta, stejně jako faktory, které se na hospodaření s penězi 
negativně promítají: jsou to další osoby (rodina či přátelé, lichváři), závislosti 
(gambling, drogy, alkohol) a nejčastěji dluhy (je dobré mít přehled o exekucích, 
přednostních pohledávkách, počtu věřitelů, výši pohledávek, zda probíhá či je  
v plánu jejich splácení). 

 

Podpora klienta při zabydlování  
Doba kolem přidělení nového bytu a stěhování je v sociálním bydlení dobou klíčovou.  
V této fázi je též důležité otevřeně nastavit hranice a úkoly sociálního pracovníka  
a klienta. Nejlépe by měl sociální pracovník svou specializací odpovídat specifickým 
potřebám klienta. V každém případě by však měl působit v roli case managera a být 
připravený pomáhat klientovi v utváření dalších potřebných kontaktů nezbytných do 
budoucna. 

Důležitým krokem je spárování, to znamená přidělení bytu, který by měl co 
nejvíce odpovídat potřebám klienta. Sociální pracovník se proto snaží při vstupním 
rozhovoru s klientem odhalit jeho potřeby, obavy a přání tak, aby klientovi byl následně 
přidělen co nejvhodnější byt s ohledem na velikost, dispozice, dostupnost (schody, výtah, 
bezbariérovost), lokalitu a sousedství. Po prohlídce bytu a schválení volby ze strany 
klienta je třeba podniknout kroky směřující k přípravě nájemní smlouvy. Klient a sociální 
pracovník spolupracují s pronajímatelem tak, aby byla nájemní smlouva co nejdříve 
připravena k podpisu. Následně se začne vyřizovat přepis energií, který může zabrat více 
času a prodloužit dobu k nastěhování až o několik měsíců. Při nastavení záloh je třeba být 
realistický a dohodnout se na takové výši záloh, které budou minimalizovat riziko 
klientova nedoplatku při vyúčtování. Důležitou součástí v této fázi je pomoc se zajištěním 
dostatečných příjmů, nedošlo-li k těmto krokům již během předchozí spolupráce  
s klientem. Jedná se o vyřízení dokladů pro zaevidování na Úřadu práce ČR, následná 
evidence uchazeče o zaměstnání a vyřízení dávek státní sociální podpory a hmotné 
nouze. 

Sociální pracovník dále podporuje klienta při stěhování. Ta může mít podobu 
zajištění auta na stěhování či využití nábytkové banky, charitních šatníků a podobně. 
Běžné dilema, které bude muset v této fázi zabydlování sociální pracovník řešit, je otázka 
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vlastního nábytku klientů. Po nastěhování je nutné společně upravit individuální plán. 
Nové a lepší bydlení bylo zajištěno, nyní je třeba zakázku předefinovat na udržení 
bydlení, následně se průběžně domlouvat na krocích, které k tomuto cíli povedou,  
a průběžně je opakovat.  

Práce s individuálním plánem  
Sociální práci poskytujeme na základě individuálního posouzení potřeb, rizik a zdrojů 
klienta. Individuální plánování je jedním z nejdůležitějších procesů při práci s klientem 
(popř. jeho zástupcem, dalších zapojených osob, subjektů nebo institucí), v jehož 
návaznosti na posouzení potřeb, rizik a zdrojů jsou dojednány cíle spolupráce vedoucí  
k řešení nepříznivé sociální situace. 

Z uzavřené dohody o cílech spolupráce musí být zřejmá odpovědnost za provedení 
jednotlivých cílů i kroků – tj. kdo, kdy, co a jak zajistí/vykoná. Výsledky spolupráce jsou 
pak hodnoceny ve vazbě na posun v řešení nepříznivé sociální situace klienta. V 
individuálním plánování nám jde o to lépe poznat člověka, se kterým pracujeme, znát 
jeho potřeby a přání a poskytovat tak činnosti sociální práce individuálně v souladu se 
zjištěným. 

 

Postup individuálního plánování 
1. krok – Mapování potřeb a posouzení potřebné podpory 
Mapování potřeb neboli vytváření osobního profilu klienta je první krokem individuálního 
plánování společně s mapováním potřebné podpory. V této fázi si prostřednictvím 
rozhovoru vyjasňujeme, jaká je situace klienta, jeho potřeby, přání a očekávání. Můžeme 
využívat stručný jednostránkový osobní profil, který může obsahovat: silné stránky 
klienta, co je pro klienta důležité, jak můžeme pomoci, oblíbené aktivity. 

2. krok – Plánování podpory 
Pokud proběhla fáze mapování a máme spolu s klientem ujasněnou představu, v čem 
může sociální práce napomoci k řešení jeho nepříznivé sociální situace, můžeme 
přistoupit k plánování podpory. Podporu uživateli nabízíme, ale nevnucujeme. Sociální 
pracovník s klientem formulují společný cíl / cíle spolupráce a kroky (postup), které 
povedou k jejich naplnění. Při stanovování cílů spolupráce se doporučuje dodržovat 
zásadu SMART; obsah individuálního plánu by tak měl být vždy konkrétní, jasný a 
srozumitelný tak, aby podle něj mohl klient postupovat a bylo možné vyhodnotit jeho 
plnění. 

3. krok – Realizace a vyhodnocení plánu 
O průběhu plnění individuálního plánu, tedy o plnění kroků, které činí klient i sociální 
pracovník, provádíme záznamy. Četnost a forma záznamů by měla vycházet z potřeb 
sociálního pracovníka a klienta. Je vhodné zaznamenávat jen to, co je skutečně nutné, 
nejjednodušší možnou formou do záznamu o práci s klientem. Vše pak následně 
shrneme ve vyhodnocení individuálního plánu, které vychází ze záznamů individuálního 
plánu. Hodnocení probíhá vždy ve spolupráci s klientem, kdy hodnotíme, zda jednotlivé 
kroky směřovaly k naplňování cílů a domlouváme se na dalším postupu. 
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Průběžná podpora  
Předpokladem průběžné podpory je dobře navázaný vztah s klientem a dobře stanovený 
plán intervence.  

Sociální pracovník má možnost využít různé metody a formy podpory: 

Motivační rozhovor je metodou, kdy sociální pracovník se znalostí možností klienta  
a jeho situace klienta motivuje vhodným způsobem tak, aby u klienta zmobilizoval jeho 
vnitřní a vnější zdroje a došlo k vnitřní změně v klientově chování. Dobře cílenou motivací 
může dodat klientovi sebedůvěru, probrat silné stránky, okolnosti, které klienta znejišťují, 
limitují a podobně.   

Pravidelné monitorovací schůzky nebo návštěvy u klienta jsou plánovány ve spolupráci 
s klientem tak často, jak to situace vyžaduje. Je těžké najít rovnováhu mezi doprovázením 
klienta, jeho zneschopňováním nebo kontrolou.  

Pravidelné schůzky slouží ke společné práci na cílech, k vyhodnocení a přehodnocení 
dílčích cílů, ke zjištění vývoje klientovy situace.  

Společnou práci na plnění individuálního plánu a jeho vyhodnocování. Sociální pracovník 
a klient dohromady pracují na plánovaných dílčích cílech. U dílčích cílů musí být jasné, 
kdo je má udělat, jakým způsobem a do kdy. Společně vyhodnocují průběžné cíle, plánují 
další kroky.  

Case management je koordinace dalších osob a organizací, které s klientem na jeho 
zakázce pracují. Pokud na klientově zakázce pracuje více sociálních pracovníků, dalších 
pracovníků obce, poskytovatelů sociálních služeb a dalších navazujících služeb, je nutné, 
aby celý proces jeden sociální pracovník koordinoval, věděl o krocích, které naplánoval 
spolupracující subjekt, které kroky a cíle jsou již splněné, kdo má jaké úkoly a jestli a jak je 
plní.  

Případová konference slouží k nastavení pravidel fungování pro klienta a subjektů, které 
s ním spolupracují. Je užitečná v případě, že klient pracuje na svém cíli s větším počtem 
osob a organizací a v nějakém momentu už není jasný cíl a kroky jednotlivých účastníků.  

Management rizik předjímá situace, které může klient nebo sociální pracovník považovat 
za rizikové. S riziky je nutné pracovat, počítat s nimi, připravit se na ně, vytvořit plán rizik.  
 

Ukončení spolupráce  
Spolupráce s domácností je nastavena dle jejích individuálních potřeb a svou dobou 
trvání a intenzitou reflektuje potřebnost. Od první chvíle poskytování sociální práce je 
však dobré mít na mysli i téma ukončení. 

Konkrétní důvody ukončení spolupráce přitom mohou být různé: 

▪ cíl spolupráce byl naplněn, 

▪ klient se natolik osamostatnil, že již sociální práci nepotřebuje, 

▪ nepříznivá situace klienta se zhoršila natolik, že potřebuje intenzivnější podporu, 

▪ potřebám klienta by lépe vyhovoval jiný typ podpory atd. Kvalita života 
jednotlivých klientů je hlavním měřítkem kvality sociální práce.  
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Při zvažování ukončení spolupráce si můžeme položit následující otázky: 

▪ Umožňuje podpora sociálního pracovníka dosáhnout sociálního začlenění? 

▪ Reaguje poskytovaná sociální práce na individuální potřeby klientů? 

▪ Umožňuje poskytovaná podpora dosahování klientových cílů?  

 

Stanovení cílů spolupráce sociálního pracovníka a klienta  
Postup preventivního působení je vázán na situace, které jsou u domácnosti v souvislosti 
s rizikem ztráty bydlení nejvýznamnější, a zejména na příčiny, které k nim vedou. 
Stanovení nejvýznamnější situace (případně situací) a příčin, které ji způsobují, je jedním  
z klíčových úkolů sociálního pracovníka v prvotní fázi kontaktu s klientem a tvoří obsah 
„Posouzení životní situace klienta“.  

Aby mělo působení sociálního pracovníka v této souvislosti preventivní charakter, 
měla by jeho spolupráce s klientem vést k odstranění příčin, které situace způsobují, 
případně alespoň zmírnění jejich účinku.  

Jak bylo také řečeno výše, skutečné příčiny ztráty bydlení jsou mnohadimenzionální, 
vznikají na různých úrovních společenského systému, od úrovně strukturální po 
individuální. Z hlediska prevence ztráty bydlení tudíž nemá smysl rozplétat kauzální 
řetězce ztráty bydlení v daném případě (extrémní podobou takové snahy by bylo 
například v situaci nedostatečných finančních prostředků doporučit klientovi změnu 
zaměstnání nebo zvýšení vzdělání, protože jde o řešení, které je dlouhodobé, s velice 
nejistým výsledkem a nezajistí bezprostřední řešení situace). Sociální pracovník by měl 
soustředit síly na bezprostřední příčiny ztráty bydlení s cílem snížit jejich působení. Úsilí 
sociálního pracovníka při řešení sociálně nepříznivých situací, které by mohly vést ke 
ztrátě bydlení, by se proto mělo soustředit zejména na následující cíle:  

▪ zvýšení reziduálního příjmu domácnosti (anebo)  

▪ vyrovnání dluhů spojených s bydlením (anebo) 

▪ obnovení plnění finančních a nefinančních závazků spojených s bydlením, včetně 
kompenzace omezení plynoucích ze zdravotního postižení či institucionalizace 
(anebo) 

▪ posílení kompetencí významných členů domácností, které vznik těchto situací 
posilují.  

 

Samozřejmě je nutné mít na paměti situace kdy, přestože byly vyčerpány všechny 
dostupné možnosti, situace se nezměnila. V takovém případě není jiné východisko než 
rezignovat na udržení domácnosti ve stávajícím bydlení a hledat bydlení alternativní. 
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Zjišťování nedostatku finančních prostředků  
Doporučujeme, aby s každým klientem byl nejprve proveden „test“, pomocí kterého lze 
usuzovat na situaci „nedostatku finančních prostředků“.  

Test nedostatku finančních prostředků  
 
a) test, zda je podíl měsíčních nákladů na bydlení (PNB) dané domácnosti vyšší než 30 % 

celkových měsíčních příjmů domácnosti (CPD) 

Postup výpočtu:  

1. nejprve vypočítáme celkové příjmy domácnosti (CPD), poté náklady domácnosti 
(NB); viz Pomocná tabulka v Příloze č. 4. 

2. poté vypočítáme podíl nákladů na bydlení (PNB) tak, že náklady na bydlení 
podělíme celkovými příjmy domácnosti a výsledek vynásobíme 100: PNB = 
(NB/CPD) * 100. 

3. získaný výsledek představuje procentuální výši, kterou tvoří náklady na bydlení na 
celkových příjmech domácnosti. 

Jak pracovat s výsledky 

▪ je-li výše PNB vyšší než 30 % CPD, lze usuzovat na vysokou míru zatížení;  

▪ je-li výše PNB rovna nebo nižší (tedy domácnosti po zaplacení nákladů na bydlení 
zůstává stejně nebo více, než je 70 % CPD), pak ještě provedeme test b;  

b) test, zda domácnosti po zaplacení měsíčních nákladů na bydlení zůstává reziduální 
příjem nižší, než je životní minimum domácnosti (ŽMD)  

Postup výpočtu: 

1. postupujeme jako v bodě 1 u předchozího testu;  

2. následně vypočítáme reziduální příjem (RP) tak, že od celkových příjmů 
domácnosti odečteme náklady na bydlení: RP = CPD – NB;  

3. poté vypočítáme (orientační) životní minimum domácnosti podle § 2 a § 3–4 
zákona o životním a existenčním minimu; jako osoby společně posuzované 
posuzujeme ty, u nichž klient uvede, že tvoří jeho domácnost; výsledek srovnáme 
s částkou RP. 

Jak pracovat s výsledky 

▪ je-li částka RP nižší než ŽMD, lze usuzovat na nízký reziduální příjem,  

▪ je-li částka RP výrazně vyšší, například 1,5 ŽMD, na nízký reziduální příjem spíše 
nelze usuzovat a domácnost pravděpodobně nesplní nárok na dávky na bydlení; 
nemusí to být ovšem důvod se o podání žádosti o dávku na bydlení nepokusit.  

 

Pro potřeby tohoto testu je nezbytné zjistit:  

▪ příjmy domácnosti, vč. identifikace jednotlivých typů příjmů (viz Pomocná tabulka 
uvedená v Příloze č. 1);  

▪ náklady na bydlení, vč. identifikace jednotlivých položek nákladů   



 
 

METODIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBLASTISOCIÁLNÍHO BYDLENÍ |    12 

Zvýšení příjmu domácnosti  
Zvýšení příjmů domácnosti lze dosáhnout v podstatě těmito způsoby:  

▪ mobilizací neformálních zdrojů podpory (sítě blízkých osob a příbuzných) anebo  

▪ uplatněním nároků v rámci sociálního systému, 

▪ projednání dalších případných zdrojů výdělků (např. přivýdělek, brigáda apod.).  

 

Mobilizace neformálních zdrojů podpory  
O takovou mobilizaci je vhodné se pokusit tehdy, pokud:  

▪ klient již čerpá nějakou z dávek na bydlení;  

▪ je klient schopen bez dlouhého přemýšlení uvést někoho ze svých blízkých osob, 
na koho se může obrátit s prosbou o pomoc a může se na něj spolehnout;  

▪ charakter vazby mezi klientem a touto osobou napovídá tomu, že může jít  
o pomoc dlouhodobou, a ne pouze jednorázovou (tedy pokud jde o přímou 
příbuzenskou linii; osoba, která by měla pomoci, není sama nízkopříjmová apod.).  

 

Je na sociálním pracovníkovi, aby tyto informace zjistil a posoudil. Dále bude postupovat 
následovně:  

▪ pomůže klientovi odhadnout, kolik peněz celkem z dalších zdrojů potřebuje (na 
základě stanovení optimálního reziduálního příjmu);  

▪ doplňujícími otázkami ověří existenci neformálních zdrojů (zda s klientem ještě 
někdo bydlí v bytě či domě; zda se podílí na úhradě nákladů na bydlení; zda se 
pravidelně s někým stýká; jaký mají ke klientovi tyto osoby vztah; v jakých 
majetkových poměrech žijí apod.);  

▪ nabídne klientovi asistenci při vyjednávání podpory s blízkou osobou. 
 

Uplatnění nároků v rámci sociálního systému  
Takovými nároky mohou být všechny, které umožňují dlouhodobé (tedy ne jednorázové) 
zvýšení příjmu domácnosti, alespoň tím způsobem, že pokryjí náklady, které sice  
s náklady na bydlení přímo nesouvisí, ale pokryjí alespoň zvýšené náklady spojené 
například se zdravotním postižením, a tak zvyšují tu část reziduálního příjmu, která souvisí 
s dalšími životními potřebami. 

Mezi takové nároky patří nárok na: 

▪ dávky důchodového pojištění (starobní, včetně tzv. předčasného starobního 
důchodu, invalidní, případně vdovský a vdovecký a sirotčí);  

▪ dávky SSP (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení);  

▪ dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem (příspěvek na mobilitu, 
příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením, 
příspěvek na péči);  

▪ dávky HN (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).  
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Výběr, jakou žádost (žádosti) podat, by měl vyplynout z úvodního posouzení životní 
situace klienta, v rámci kterého by měl sociální pracovník posoudit případné nároky 
(zejména u důchodů a dávek podmíněných zdravotním stavem). 

Dále bude SP postupovat následovně:  

▪ sestaví seznam dávek, na které by klient mohl splňovat nárok; na přední místo 
zařadí dávky na bydlení;  

▪ seznámí klienta s průběhem procesu podání žádosti o danou dávku;  

▪ seznámí klienta s formulářem žádosti;  

▪ poučí klienta o potřebě doložit nezbytné dokumenty a vytvoří seznam těchto 
dokumentů;  

▪ odkáže klienta na příslušné KoP ÚP ČR a předá mu adresu, případně kontakt na 
konkrétního pracovníka;  

▪ v případě potřeby, kterou zjistí doplňujícími otázkami, případně vyplývající z 
úvodního posouzení nepříznivé sociální situace, vysvětlí klientovi cestu na ÚP (až 
do kanceláře pracovníka, u nějž je možné žádost o dávku podat);  

▪ v případě potřeby klienta na KoP doprovodí a bude mu asistovat při podání 
žádosti o dávku;  

▪ v případě potřeby klientovi bude asistovat při vyplnění formuláře žádosti o dávku 
a při kompletaci dokumentů, které bude s žádostí dokládat;  

▪ klientovi se zdravotním postižením zprostředkuje sociální služby, které poskytují 
asistenci a doprovod.  

 

Snížení nákladů na bydlení  
Rozbor složek nájmu a posouzení přiměřenosti spotřeby energií  
Vycházíme z předpokladu, že snížit náklady na bydlení lze principiálně tehdy, pokud jsou 
změny v jejich výši odůvodněné a jsou doprovázeny změnami ve spotřebě energií a 
služeb. Základními komponentami celkových nákladů na bydlení rozumíme nájemné a 
služby přímo související s bydlením. 

Nájemné, zpravidla uvedené v nájemní smlouvě, případně evidenčním listu, se dále 
může skládat z jednotlivých položek, jejichž význam a možnosti ovlivnění ceny 
rozebíráme dále.  

U cen služeb a energií nabízíme možnosti vyhodnocení jejich adekvátnosti a 
popisujeme základní možnosti jejich snížení, pokud je tento postup relevantní. V zásadě 
tedy uplatňujeme dvě základní strategie:  

a) snížení nájemného, 

b) snížení nákladů na energie a další služby.  
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Snížení nájemného  
Pro tento cíl se rozhodujeme v případě, kdy je nájemné vyšší než místně obvyklé podle 
cenové mapy.  

Před hodnocením výše nájemného je nutné analyzovat samotné nájemné, jelikož 
mnohdy nezahrnuje pouze složku čistého nájmu (cena za m2), ale obsahuje i některé 
služby související s užíváním bytu. Analýza nájemného se provádí na základě složek 
uvedených v nájemní smlouvě, případně ve výpočtovém nebo evidenčním listu. 
Základními složkami zpravidla bývají:  

▪ čisté nájemné;  

▪ služby v domě (elektřina, vytápění společných prostor, výtah a další společné 
sužby);  

▪ služby správy bytového fondu (paušální náklady);  

▪ úklid společných prostor;  

▪ fond oprav;  

▪ pronájem vybavení bytu (vybavení kuchyně, otopný systém apod.).  

Místně obvyklé nájemné zjišťuje Úřad práce ČR místním šetřením a jeho výši tedy lze 
zjistit od kontaktních pracovníků kontaktních pracovišť ÚP. Cenová mapa je dostupná na 
internetové adrese http://www.portalobydleni.cz/nastroje/cenove-mapy/.  

Jednotlivé složky nájemného (jak již bylo uvedeno, nájemné mnohdy zahrnuje i jiné 
složky než čisté nájemné) je nutné srovnat s reálnou hodnotou pronajímaných vybavení  
a služeb v dané lokalitě. Na základě analýzy by mělo být možné identifikovat, zda 
nepřiměřeně vysoké nájemné plyne:  

▪ z vysokého čistého nájmu, tzn. ceny m2 určeného pronajímatelem; lze rovněž 
porovnávat výši nájemného s kvalitou daného bytu. U bytů se sníženou kvalitou 
lze apelovat na pronajímatele, aby upravil nájemné na míru adekvátní kvalitě bytu. 
Základním vodítkem pro úvahu o adekvátnosti výše nájemného může být 
vybavení bytové jednotky (způsob vytápění, vybavení pro ohřev teplé vody, 
přítomnost sociálního zařízení – záchod a koupelna – v bytové jednotce). U bytů 
se sníženou kvalitou lze legitimně žádat o slevu na nájemném. Důvodem pro 
snížení dané složky nájemného může být i amortizace vybavení (zejména 
netěsnící okna a dveře), případně amortizace otopného systému – kotel nebo 
přímotopy, 

▪ z vysokých cen služeb, případně dalších složek.  

 

Rozborem složek nájemného lze dojít k základnímu návrhu úpravy jednotlivých položek, 
jež mohou být předloženy pronajímateli; dále SP postupuje následovně:  

▪ navrhne základní argumentační linii, 

▪ ve spolupráci s klientem kontaktuje pronajímatele a iniciuje jednání,  

▪ s klientem a pronajímatelem dohodne, kdo bude přítomen u jednání.  
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V rámci obecního bytového fondu lze dále využít například tyto postupy:  

▪ na základě obsahu prováděcího předpisu (vyhlášky) obce o pronajímání obecních 
bytů (formální pravidla apod.) identifikovat prostor pro výjimky, vyjednávání (slevy 
na nájmu, výměna bytu apod.), 

▪ podle daného kontextu sestavit „kazuistiku“ jako podklad pro jednání rady (bytové 
komise, případně zastupitelstva) obce v součinnosti s bytovým nebo majetkovým 
odborem.  

 

Specifický přístup vyžadují obecní byty spravované soukromým správcem. Zde je 
nutné vyjednávat nejdříve se správcem a na základě zjištěných informací oslovit 
reprezentanty obce.  

 

U soukromých pronajímatelů postupujeme dále například takto:  

▪ v případě relevantnosti poučit pronajímatele o základních povinnostech a právním 
rámci, 

▪ vyjednávat o přiměřeném snížení nájemného zejména v souvislosti s možnými 
budoucími náklady spojenými s vystěhováním a hledáním nového nájemníka 
apod.  

 

Snížení nákladů na energie a služby 
Významnou složkou nákladů na bydlení jsou položky za dodávku energií, vody a dalších 
služeb. V následující sekci poskytujeme pouze základní přehled sledovaných položek, 
základní objasnění jejich vlastností a přehled možných řešení. 

Na základě vyhodnocení výše individuální spotřeby energií a služeb je nutné 
identifikovat „podezřele drahé“ položky a snažit se o určení důvodů jejich neadekvátní 
výše, jimiž mohou být:  

▪ špatný technický stav bytu nebo celého domu;  

▪ nevhodný individuální přístup k čerpání energií a služeb.  

 

Zlepšení technického stavu bytu nebo celého domu  
Sledujeme zejména následující aspekty:  

▪ zjištění, zda se ve vztahu k topení, ohřevu vody a infrastruktury využívající vodu 
(WC + koupelna) nevyskytuje závada, případně nechybí důležité komponenty 
systému – neprotéká záchod, kohoutky;  

▪ zjištění, zda je otopný systém regulovatelný a funguje správně;  

▪ v případě elektrického ohřevu vody je vhodné zjistit, zda je pro spotřebič zřízen 
vhodný, levnější tarif (noční proud);  

▪ zjištění technického stavu základních spotřebičů v bytě (otopný systém, systém 
ohřevu vody, možný únik vody);  

▪ kontrola základního stavebně-technického stavu bytu (těsnost dveří a oken, další 
možné úniky tepla);  
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▪ zjištění stavu dalšího technického vybavení domácnosti a zjištění jeho spotřeby;  
v případě poruchy, případně příliš nešetrného spotřebiče doporučit tyto dále 
nepoužívat;  

▪ zjištěné nedostatky následně zohlednit při vyjednávání s majitelem (konfrontovat 
nájemní smlouvu a OZ) o snížení nájemného, případně o provedení oprav.  

 

Při neschopnosti klienta plnit finanční závazky vůči věřitelům (pronajímatelům 
bytových jednotek a dodavatelům energií) si klade sociální pracovník dva cíle. Prvním 
cílem je zastavit nárůst dluhu. V okamžiku, kdy je nalezeno řešení pozastavení dluhu, 
přistupuje sociální pracovník ke druhému stěžejnímu cíli, kterým je obnovení schopnosti 
klienta plnit své finanční závazky do budoucna.  
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Vyrovnání dluhů 
Mapování struktury dluhů  
K nastavení efektivního algoritmu rozhodování o postupech řešení zastavení dluhu 
potřebuje sociální pracovník znát skutečnou strukturu klientových dluhů spojených  
s bydlením, jejich výši a také možnosti klienta tyto dluhy začít splácet. Je vhodné také 
sestavit žebříček dluhů podle jejich významu ve zvyšování rizika ztráty bydlení a určit 
priority jejich splacení (obecně je nejvhodnější nejprve řešit dluh na nájmu a začít 
prioritně splácet jistinu!). Sociální pracovník proto zjišťuje, o jaké dluhy se jedná, zda jde  
o dluhy na nájmu, dluhy na energiích, službách ad. Při mapování dluhů je vhodné 
identifikovat věřitele, výši dluhu, výši penále, typ dluhu, dobu trvání dluhu, dobu 
splatnosti dluhu. 

 

Jednorázová splátka dluhu  
Využití vlastních zdrojů  

▪ sociální pracovník s klientem probere jeho finanční, případně majetkové rezervy 
použitelné ke splacení dlužné částky, 

▪ poskytne asistenci při vhodné kombinaci zdrojů, 

▪ nabídne klientovi asistenci při jednání s věřitelem, 

▪ po domluvě s klientem dohlédne na formální náležitosti jednorázového splacení 
dluhu (datum splatnosti, částka, forma splacení a způsob potvrzení o splacení 
dluhu), 

▪ zkontroluje, zda dlužná částka byla skutečně k určitému datu splacena, 

▪ přistoupí u klienta k obnovení plnění finančních závazků.  

 

Nastavení splátkového kalendáře  
Pokud nelze dluh splatit jednorázově, je na místě zvážit možnost splátkového kalendáře, 
který se vypracovává jako doplněk ke smlouvě, která určuje závazky klienta vůči věřiteli. 
Splátkový kalendář musí být předmětem dohody, tj. musí s ním relevantně souhlasit obě 
strany.  

▪ sociální pracovník po zmapování struktury dluhů zjišťuje během pohovoru s 
klientem jeho možnost uhradit splátku dluhu v několika po sobě jdoucích 
obdobích, 

▪ sociální pracovník nejdříve probere s klientem možnosti splácení dluhu z vlastních 
či neformálních zdrojů, 

▪ společně s klientem proberou příjmovou i výdajovou stránku jeho rozpočtu a 
pokusí se identifikovat rezervy, které by mohly být použity na periodické splácení 
dluhu, 

▪ navrhne klientovi možnost splácení dlužné částky prostřednictvím splátkového 
kalendáře a zjistí jeho vůli k tomuto řešení situace, 
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▪ v případě dluhu na nájemném zjistí věřitelovu vůli přistoupit na vyrovnání závazků 
klientem prostřednictvím splátek předepsaných formou splátkového kalendáře; 
snaží se přitom v rámci vyjednávacích schopností vysvětlit výhody tohoto kroku 
jak ve vztahu vůči klientovi, tak také ve vztahu vůči věřiteli (klient nepřijde o 
bydlení a věřitel uspokojí svoji pohledávku v delším časovém horizontu, zato však 
bez dodatečných nákladů spojených s vystěhováním dlužníka), 

▪ v případě dluhu na energiích a službách postupuje obdobně jako u dluhu na 
nájemném, jeho vyjednávací pozice je však složitější s ohledem na argumentaci 
oboustranných výhod (dodavatelé energií nemusí být vždycky ochotni přistoupit 
na úhradu dluhu prostřednictvím splátek rozložených do delšího časového 
období), 

▪ poskytuje klientovi asistenci při přípravě smlouvy o splátce dluhu v rámci 
splátkového kalendáře, přičemž se snaží dohlédnout zejména na formální 
náležitosti této smlouvy (identifikace celkové výše dlužné částky, výše 
jednotlivých splátek, způsobu úhrady, data úhrady jednotlivých splátek, 
případných úroků z prodlení, možnosti předčasného splacení dluhu, sankcí při 
nedodržení smluvních podmínek ad.), 

▪ asistuje podpisu smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem, 

▪ periodicky kontroluje, zda klient dodržuje ujednání stanovená v rámci splátkového 
kalendáře.  

 

Odpuštění dluhu  
Pokud sociální pracovník po analýze klientovy situace v oblasti dluhů a možností jejich 
splátky v mimořádných případech (např. ztráta bydlení hrozí zdravotně 
(fyzicky/psychicky) hendikepovanému spadajícímu do III. stupně invalidity; samoživitelce 
s dítětem; starobnímu důchodci; osobě pečující o dalšího příslušníka domácnosti, který je 
plně invalidní, pobírá příspěvek na péči a vyžaduje soustavnou péči; osobě samostatně 
pečující celodenně o dítě a pobírající buď peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský 
příspěvek apod.) zjistí, že neexistují použitelné zdroje, může se pokusit vyjednat  
s věřitelem odpuštění dluhu. 

 

Zjišťování nedostatku kompetencí  
Nedostatek kompetencí může být významným zdrojem neplnění zejména finančních 
závazků, ale také závazků nefinanční povahy.  

Schopnost klienta o svých příjmech a nákladech na bydlení referovat a způsob, 
jakým to dělá, může SP navést k závěrům o příčinách, které klienta do situace přivádějí. U 
klientů, kteří jsou příjemci některých dávek SSP či HN, lze mnoho informací zjistit ze 
Standardizovaného záznamu… V těchto případech jde o velmi dobrou pomůcku pro 
potvrzení informací subjektivně sdělených klientem, vždy je však vhodné a užitečné chtít 
je slyšet od klienta samotného.  

SP dále zjišťuje klientovu situaci a její příčiny sám, nejlépe pomocí sady několika 
základních otázek, vztažených k riziku ztráty bydlení. Lépe než se klienta ptát přímo a 
chtít po něm, aby sám definoval svůj problém, je vhodnější klást mu otázky nepřímé. 
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Nedostatek kompetencí se může projevovat ve způsobu, jakým klient o svých příjmech a 
nákladech referuje, například:  

▪ zda dlouho přemýšlí, plete si výrazy, nevzpomíná si na lhůty apod., 

▪ zda má obecně přehled o příjmech domácnosti a nákladech na bydlení, 

▪ zda má přehled o právním důvodu užívání bytu (nájemní, podnájemní smlouva) a 
obsahu nájemní smlouvy, 

▪ zda má přehled o svých právech a závazcích spojených s bydlením apod.  

 

SP může klást otázky typu:  

▪ kolik osob žije ve Vaší domácnosti? Kolik z nich jsou dospělé osoby a kolik děti? 
Jaký je věk nezaopatřených dětí? Kdo přispívá k hospodaření domácnosti? Kdo se 
podílí na úhradě nákladů na bydlení? Jsou v domácnosti osoby, které sice mají 
nějaký příjem, ale na úhradě nákladů na bydlení se nepodílí? Proč?  

▪ jaké jsou Vaše celkové měsíční příjmy? Co je tvoří? K jakému datu je dostáváte? 
Jak pravidelně?  

▪ jaké jsou Vaše celkové náklady na bydlení? Co je tvoří? K jakému datu co platíte?  

▪ máte nějaké dluhy na nájmu nebo energiích? Jak jsou vysoké? Za jak dlouhé 
období?  

▪ jaký typ smlouvy máte? Je to smlouva nájemní? Je to smlouva na dobu určitou či 
neurčitou? Pokud je na dobu určitou, víte, kdy vám končí? Víte, jak postupovat, 
pokud ji budete chtít prodloužit? Víte, kde smlouvu máte? Můžete ji na příští 
setkání přinést?  

▪ kdo je pronajímatel? Je to obec nebo soukromý pronajímatel? Můžete mi na něj 
dát kontakt?  

▪ jakým způsobem platíte nájem (v hotovosti, složenkou, trvalým příkazem apod.)?  

▪ používáte elektřinu i plyn? Jaké společnosti jsou Vaši dodavatelé? Měl jste v 
poslední době doplatek nebo přeplatek na faktuře za dodávku energií?  
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Posílení kompetencí  
Činnosti vedoucí k posilování kompetencí jsou na hranici odborného poradenství; není 
však vyloučeno, že by se jich v jednodušších případech (například když nejde o těžké 
zdravotní postižení) nemohl ujmout sociální pracovník sám. V takovém případně lze 
postupovat například takto:  

 

Posílení kompetencí v oblasti hospodaření s finančními zdroji  
 

▪ SP nabídne svoji asistenci při nácviku kompetencí, 

▪ společně s klientem rozebere příjmové a výdajové položky jeho domácnosti, 

▪ společně vyberou položky nezbytné k chodu domácnosti, případně určí priority, 

▪ společně analyzují možnosti úspor na výdajové straně rozpočtu, 

▪ výdajové položky méně důležité pro udržení domácnosti se společně s klientem 
pokusí stlačit na nezbytné minimum, například tím, že nabídne klientovi denní 
rozpočet, zdůvodní míru důležitosti jeho výdajů, navrhne přestrukturování 
výdajových položek apod., 

▪ nastaví ve spolupráci s klientem úspornější měsíční rozpočet domácnosti, 

▪ po dohodě s klientem průběžně kontroluje dodržování nastaveného rozpočtu.  

 

Posílení kompetencí orientace v závazcích spojených s bydlením  
 

▪ sociální pracovník požádá klienta o zprostředkování všech smluv týkajících se 
existence a chodu domácnosti (nájemní smlouva, smlouvy o dodávce energií  
a služeb) za účelem celkového přehledu o závazcích domácnosti, 

▪ v případě, že klient není schopen tyto dodat, domluví si s ním návštěvu jeho 
domácnosti a poskytne mu pomoc při shromažďování těchto dokumentů, 

▪ není-li ani tento mechanismus pomoci účinný, obrátí se ve věci zprostředkování 
smluv na pronajímatele a dodavatele energií a služeb, případně na další instituce 
(finančního i nefinančního charakteru – banky, hmotná nouze, evidence trvalého 
pobytu, katastrální úřad, další věřitelé apod.), 

▪ obsah smluv postupně rozebere za účasti klienta, přičemž se soustředí na stěžejní 
položky:  

o výše závazku vůči věřitelům (pronajímatel, dodavatelé energií a služeb);  

o zda je smlouva na dobu určitou či neurčitou;  

o způsob plateb (komu, jak, v jakých periodách), přičemž se sociální 
pracovník soustředí na rozbor nejefektivnější varianty plateb (porovnává 
náklady na platby prostřednictvím složenek, trvalým příkazem u bankovní 
instituce – určitou roli zde hraje i výše bankovních poplatků za vedení účtu, 
či za převod z účtu, a volí nejvhodnější způsob s ohledem na klientovy 
potřeby a jeho možnosti a schopnosti; při periodické platbě v hotovosti  
v osobním kontaktu s pronajímatelem je vhodné upozornit na nutnost 
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vyžádat si potvrzení o předané finanční částce včetně formálních 
náležitostí;  

o ostatní náležitosti smlouvy, jako jsou sankce za případné neplnění závazku, 
sankce za hrubé porušení smluvních podmínek, možnosti výpovědi  
(z nájmu) a přerušení dodávek energií a služeb;  

▪ po rozboru smluv vysvětlí klientovi nutnost splácení závazků, vysvětlí postup 
splácení v souvislosti s požadavky věřitele, 

▪ v této souvislosti dle preference nacvičí s klientem postup při vyplnění složenky, 
nacvičí převod z účtu trvalým příkazem prostřednictvím internetového 
bankovnictví, případně poskytne asistenci při zřizování účtu v bankovní instituci 
apod.; při tomto postupu by měl mít sociální pracovník na paměti nejvhodnější 
variantu výběru nástroje s ohledem na možnosti a potřeby klienta (např. neučit 
letitého seniora internetovému bankovnictví, nezřizovat účet u klienta, který je 
zatížen exekucemi apod.), 

▪ jako vhodné se jeví i sjednocení způsobu plateb různým věřitelům, případně také 
data splatnosti, aby tak klient měl jasný přehled o tom, co, komu, kdy, kde platit, 

▪ doporučuje se také vytvořit základní algoritmus celého postupu plateb, který je 
klientovi dán k dispozici, 

▪ sociální pracovník provede kontrolu nácviku kompetencí v této oblasti a dá 
klientovi prostor k samostatnému řešení, 

▪ poskytne asistenci u všech těchto úkonů v případě, že si po nácviku není jist 
posílením klientových kompetencí nebo pokud ho o to klient požádá, 

▪ osobně nebo telefonicky si u klienta v určitém časovém horizontu s ohledem na 
data splatnosti a lhůty pro vyřízení různých náležitostí ověří, zda učinil patřičné 
kroky ve vztahu k obnovení plnění finančních závazků; kontrolu může provést také 
na straně věřitelů, 

▪ není-li klientem sjednána v této věci náprava, případně nevyvinul-li klient v této 
věci snahu učinit patřičné kroky, navštíví sociální pracovník klienta znovu a zjistí 
motivy jeho jednání, 

▪ není-li klient ani po této intervenci schopen plnit své finanční závazky, je vhodné 
zvážit využití institutu zvláštního příjemce (viz výše).  

Zjišťování zdravotního znevýhodnění  
▪ vyplyne z depistáže, pokud sociálního pracovníka kontaktuje přímo některá ze 

sociálních služeb, se kterou klient se zdravotním postižením spolupracuje, 
případně jiný aktér, který se o takovém klientovi dozvěděl;  

▪ pokud klient sám kontaktuje sociálního pracovníka a sám mu skutečnost sdělí, 
případně je zřejmá (klient používá kompenzační pomůcky apod.);  

▪ může vyplynout z testu nedostatečných finančních prostředků při dotazu na 
příjmy, pokud klient uvede, že čerpá invalidní důchod, případně zpřesníme 
dotazem na stupeň;  

▪ pokud to z předchozího kroku nevyplyne, položíme pro jistotu doplňující dotaz na 
to, zda mu byl přiznán některý stupeň invalidity (byť bez nároku na důchod).  
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Kompenzace zdravotního znevýhodnění  
Jedná se o situace, kdy k neplnění závazků dochází z důvodu závažnějšího zdravotního 
hendikepu (psychického, fyzického, mentálního), který však nemá povahu nedostatku 
kompetencí. V případě fyzického omezení se jedná zejména o natolik omezenou 
mobilitu, že klient není schopen fyzicky naplnit své závazky (zaplatit nájem apod.); v 
dalších dvou případech jde o situace, kdy nájemce z důvodu mentálního hendikepu nebo 
špatného psychického stavu není schopen dostát povinnostem a závazkům nerozumí 
nebo je nevnímá.  

Úlohou sociálního pracovníka v těchto případech je tedy zabezpečit plnění závazků 
těchto klientů prostřednictvím dalších osob:  

▪ nejprve by se měl pokusit kontaktovat neformální zdroje pomoci (rodinné 
příslušníky, příbuzenské sítě) a zjistit potenciál poskytnout asistenci klientovi při 
plnění jeho finančních závazků. 

▪ pokud neformální zdroje nejsou k dispozici, případně jsou nespolehlivé, je vhodné 
zprostředkovat klientovi asistenční sociální službu podle povahy jeho 
znevýhodnění; samozřejmě zprostředkuje kontakt klienta s touto službou. 

▪ v opodstatněných případech je možné uvažovat o podání návrhu na ustanovení 
opatrovníka. 

▪ pokud je klient příjemcem dávek na bydlení (nebo se jím po intervenci sociálního 
pracovníka stane), tak je možné využít institutu zvláštního příjemce. 

▪ po dohodě s klientem, případně asistentem či opatrovníkem, s nimi zůstává  
v kontaktu a dohlíží na plnění závazků v budoucnosti.  

Zjišťování bariér institucionalizace  
Cílem spolupráce je, aby klientovi po dobu jeho institucionalizace byl hrazen nájem  
a zálohy na energie a služby. Jde tedy o to získat přístup k jeho finančním prostředkům, 
případně mu je zvýšit a zprostředkovat platby. Pokud je klient schopen komunikace  
s personálem a SP, hraje SP pouze roli prostředníka; pokud klient komunikace schopen 
není, je podle výše uvedeného vyjádření ÚOOÚ ustanoven opatrovník, se kterým SP 
iniciuje spolupráci. 

Může nastat i situace, že sociálního pracovníka kontaktuje přímo některé ze 
zdravotnických zařízení, případně zařízení výkonu trestu či vazby, které o takovém 
klientovi ví. Jde o situace, kdy klient není schopen plnit své finanční závazky z důvodu 
umístění v pobytovém, nejčastěji zdravotním zařízení. Předpokladem je, že se o takovém 
klientovi sociální pracovník dozví na základě depistáže, tím, že jej kontaktuje toto zařízení. 
Výhodou pro takovou spolupráci je, pokud je v zařízení zřízena pozice sociálního 
pracovníka. V takovém případě je logické, aby spolupráce probíhala mezi ním a SP obce. 
V ostatních případech zastává kontaktní osobu sociální pracovník obce, na jejímž území 
se zařízení nachází. Je vhodné, aby takovou spolupráci SP ORP vyvolal.  
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Specifika práce s vybranými cílovými skupinami sociálního 
bydlení 
Tato kapitola se věnuje specifikům práce s vybranými cílovými skupinami sociálního 
bydlení, jako jsou mladí lidé po odchodu z náhradní rodinné a ústavní péče, senioři, lidé 
se zdravotním postižením, lidé bez domova a další. Pro sociální pracovníky je důležité mít 
rozdíly při práci s těmito skupinami stále na paměti, aby jim nabízeli podporu ve formě a 
rozsahu, který bude pro jejich konkrétní situace optimální. 

 
Mladí lidé po odchodu z náhradní rodinné a ústavní péče 
Mladí lidé mezi 16–26 lety, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci spojené s bytovou 
nouzí v souvislosti s odchodem z náhradní rodinné a ústavní péče, se mohou potýkat s 
následujícími obtížemi:  

▪ komplikovanější vyrovnávání s minulostí, náročnější orientace ve vztazích  
k biologickým rodičům a rodině. 

▪ nízká důvěra k dospělým osobám způsobená pobytem v ústavní péči. 

▪ nízká míra sociálních kontaktů vyplývající z prostředí, ve kterém cílová skupina žila 
/ žije (týká se zejména dětí z ústavní péče). 

▪ nižší míra adaptace na samostatný život / přirozené prostředí. 

▪ snížená schopnost komunikace o problémových, krizových situacích způsobená 
nedůvěrou v dospělé a obavou z trestů (týká se zejména dětí z režimových 
zařízení ústavní péče). 

▪ pocity osamění způsobené změnou životního prostředí. 

Riziku ztráty bydlení sociální pracovník předchází včasným zahájením spolupráce 
s pracovníky vykonávajícími agendu SPOD a samotnými mladými lidmi v náhradní péči 
při získávání informací o budoucí možné potřebě a zdrojích podpory po dosažení 
zletilosti. 

 

Specifika práce s lidmi bez domova se zaměřením na lidi žijící mezi ulicí, 
azylovým domem a ubytovnou 
Pro specifickou práci s lidmi bez domova jsou relevantní zejména některé životní situace, 
jak je uvádí evropská typologie ETHOS: 

▪ lidé přežívající a přespávající na ulici nebo na jiných veřejných a veřejně 
přístupných místech (kategorie 1.1), 

▪ lidé bez obvyklého bydliště, kteří využívají nízkoprahové noclehárny (kategorie 
2.1), 

▪ lidé žijící na nezákonně obsazeném pozemku (kategorie 8.3), 

▪ lidé v nezákonně obsazené budově, ve squatu (kategorie 8.2). 
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V životní situaci o málo lepší jsou lidé v životní situaci „bez bytu“ podle ETHOS: 

▪ lidé v azylových domech s krátkodobým ubytováním (kategorie 3.1 a 7.1), 

▪ lidé ve veřejných ubytovnách s přechodným ubytováním, kteří nemají vlastní 
bydlení (kategorie 3.2), 

▪ ženy ubytované krátkodobě na přechodnou dobu v azylovém domě z důvodu 
ohrožení domácím násilím (kategorie 4.1). 

Základním úkolem je rozhodnutí, jaké řešení chce, umí a může sociální pracovník 
pracující v terénu člověku nebo lidem bez domova nabídnout, a v jakém časovém 
rozmezí. 

Rámec možné nabídky je tvořen dostupností sociálního bydlení, sítí sociálních 
služeb a případných dalších možností. 

Optimálnější řešení představuje bydlení především14 (housing first), tj. nabídka 
bydlení v bytě bez předchozích podmínek, s cílem udržení tohoto bytu. Klientovi je 
v bydlení poskytována individuálně nastavená podpora; klienti dosahují vysoké 
úspěšnosti udržení bydlení.  

Další varianty jsou: 

▪ forma prostupného bydlení16, tj. prostřednictvím „tréninkového“ bydlení, bydlení  
s podporou poskytovatele sociálních služeb apod., s cílem přechodu do běžného, 
zpravidla nájemního bydlení, 

▪ poskytnutí pobytové sociální služby, například azylového domu, domu na půli 
cesty, sociální rehabilitace aj., s cílem dosažení bydlení v bytě podle stupňového 
modelu sociálního začlenění, 

▪ poskytnutí pobytové služby sociální péče, tj. domova pro seniory, domova se 
zvláštním režimem, domova pro osoby se zdravotním postižením, v případě, kdy 
to vyžaduje zdravotní stav nebo věk člověka, 

▪ jiné specifické řešení (např. hospitalizace s následným využitím některé 
z předchozích možností). 

 
Základní metodou terénní sociální práce je práce s jednotlivcem, práce případová. Po 

prozkoumání situace a rozhodnutí vstoupit do procesu a zahájit intervenci je nutno 
vymezit problém a stanovit si pracovní hypotézu. Tato sociální intervence se opírá 
především o rozhovor. Sociální pracovník v terénu také zpravidla zjišťuje, jakou návaznou 
speciální službu klient potřebuje, a pomůže mu do ní vstoupit. Závěrečnou fází je 
ukončení, které v práci s danou cílovou skupinou nemusí být konečné. 

Sociální pracovník v terénu se nejčastěji setkává s osobami v chronické krizi, vzniklé 
nedostatečným nebo neadekvátním řešením v akutním stadiu. Někdy souvisejí 
s mezilidskými vztahy. Častými důvody bývají neuspokojivé sociální okolnosti, chudoba, 
ztráta zaměstnání, domácí násilí, ztráta bydlení. Krizová intervence zase vyžaduje odhad 
situace a její posouzení, stanovení pracovní hypotézy a intervence. Intervence pak 
vyžaduje zapojení odborníka, psychologa nebo psychiatra, nejlépe v ambulantním 
zařízení. 
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Lidé se zdravotním postižením 
Lidé se zrakovým postižením 
Je důležité si uvědomit, že někdy není poznat, že člověk, který s vámi jedná, (skoro) nic 
nevidí. Možná že vidí pouze stíny, případně vidí věci pouze z určitého úhlu, nebo třeba 
pod lupou, nebo vůbec nevidí. V komunikaci s člověkem se zrakovým postižením je 
dobré respektovat tato pravidla: 

▪ pokud se něco děje v blízkosti osoby se zrakovým postižením a není to slyšet, 
člověk se zrakovým postižením o tom neví. 

▪ pokaždé, když opouštíte místnost (např. pro další potřebné dokumenty), kde 
jednáte, je nutné to osobě se zrakovým postižením sdělit. 

▪ pokud člověka se zrakovým postižením chcete oslovit, lehce se jej dotkněte. 
Nezapomeňte vždy sdělit, kdo, co a kde je v místnosti, v níž jednáte. Pokud je v 
místnosti více lidí, vždy upozorněte člověka se zrakovým postižením, že hovoříte 
právě s ním. 

▪ zeptejte se, zda by uvítal zaslat vše, co bylo na schůzce domluveno, 
v elektronické podobě (včetně potřebných dokumentů). 

Lidé se sluchovým postižením 
Člověk se sluchovým postižením, který s vámi jedná, někdy mluví skoro stejně jako 
slyšící, ale přesto slyší špatně. Někdy odpoví na něco jiného, protože nerozuměl. Může se 
snažit řeč z vašich rtů odezírat, ale ne vždy to jde. Je důležité si uvědomit, že člověk se 
sluchovým postižením hůře rozumí, když je kolem hluk a mluví najednou více lidí. 

Při komunikaci: 

▪ neodvracejte hlavu a nezakrývejte si ústa, mluvte vždy obráceni směrem k němu, 
aby dobře viděl. Dobře a zřetelně vyslovujte, mluvte pomalu, nekřičte. 

▪ nebuďte ve stínu a nemějte světlo v zádech, udržujte oční kontakt (je nutné, aby 
člověk se sluchovým postižením na vás dobře viděl). Napište to, co říkáte, do 
počítače nebo na papír, aby si to člověk se sluchovým postižením mohl přečíst. 

▪ vždy mluvte pouze jeden a snažte se odstranit další zdroje hluku.  

▪ Ověřujte si, zda člověk se sluchovým postižením porozuměl, stává se někdy, že 
přikývne bezmyšlenkovitě. 

▪ vždy napište vše, co bylo domluveno, aby na to člověk se sluchovým postižením 
nezapomněl. 

▪ lidé se sluchovým postižením komunikující prostřednictvím českého znakového 
jazyka. Některé osoby, které neslyší, používají český znakový jazyk. Čeština je pro 
ně cizí jazyk. Někdo z nich ji ovládá dobře, jiný téměř vůbec. Některé osoby, které 
neslyší, mohou odezírat, ale je to pro ně velmi náročné, a ne vždy všemu správně 
porozumí.  

U jednání s člověkem, který komunikuje prostřednictvím českého znakového jazyka, platí 
stejné postupy jako u osoby se sluchovým postižením (viz výše). Pokud jeho doprovod 
netvoří tlumočník z českého znakového jazyka do češtiny, je žádoucí domluvit základní 
informace pomocí tlumočnické služby a další jednání již domluvit s tlumočníkem. 
Osvědčuje se vždy napsat to, co bylo domluveno, aby si to mohl člověk, který neslyší, 
nechat přeložit.  
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Lidé s mentálním postižením 
Lidé s tímto typem postižení vnímají často svět jinak než ostatní. Nemusí to být na první 
pohled vidět! Takto postižené osoby se někdy soustředí pouze na kratší dobu, jsou občas 
roztěkané. Někdy trpí iracionálními pocity strachu. Občas se stává, že nějakou dobu trvá, 
než se srozumitelně vyjádří. Dávejte jim více času pro odpovědi. To, co ostatní považují za 
běžné, stojí člověka se zdravotním postižením těchto typů spoustu sil. Osvědčuje se 
používání jednoduchých a srozumitelných vět. Používejte „uzavřené“ otázky (na něž lze 
odpovědět „ano“, „ne“, případně kývnutím). Nikdy nedoplňujte slova a nikdy 
nenapodobujte způsob jeho vyjadřování! Člověk se zdravotním postižením tohoto typu 
potřebuje více pozornosti a času. Vždy ověřujte, zda tomu, co bylo řečeno a domluveno, 
klient porozuměl, neboť se může stát, že přikývne bezmyšlenkovitě. Napište vše, co bylo 
domluveno. 

 

Lidé s duševním onemocněním a duální diagnózou 
Lidé s duševním onemocněním mají z důvodu onemocnění v některých případech 
omezené šance získat byt a následně si ho udržet, pokud jim není poskytována adekvátní 
podpora. Podpora této cílové skupiny v bydlení vyžaduje znalosti z oblasti péče o 
duševní zdraví. Rozsah péče závisí zejména na míře soběstačnosti a na tom, zda má 
klient stabilizovaný psychický stav. Lidé s duševním onemocněním mají v některých 
případech sníženou šanci získat byt a následně si ho udržet, pokud jim není (v případě 
potřeby) poskytována adekvátní podpora. Na bydlení většinou nemají dostatek 
finančních prostředků. Riziko také představuje dluhová past z důvodu problémů  
s hospodařením s finančními prostředky. 

Při péči o osoby s duševním onemocněním se používá případové vedení (case 
management), jehož cílem je lepší koordinace poskytovaných služeb. Case manažer 
kromě koordinace sám zajišťuje péči o člověka v jeho vlastním prostředí. Většina lidí 
s psychickými problémy potřebuje od sociálního pracovníka cílenou pomoc v mnoha 
oblastech, např. sociální zabezpečení, sociální dávky, oblast práva, rodinnou intervenci. 
Klienti s duševním onemocněním obtížněji překračují hranice mezi službami a navazují 
péči jinde, proto je nutné, když už do nějaké služby vstoupí, kvalitně je zachytit a aktivně 
je provést po sociální síti, kam je potřeba. 

Sociální pracovník by se měl snažit: 

1. vytvářet s klientem vztah založený na respektu a přátelství. 

2. plnit roli jakéhosi vyslance, advokáta, tvůrce vztahů, spojky mezi duševně 
nemocným a komunitou, jejíž podmínky dobře zná. 

3. chápat, že lidé s duševním onemocněním se od sebe liší nejen typem 
psychických potíží, jež zasahují do jejich života (diagnózou), ale i prostředím, 
zázemím, hodnotami, vzděláním, dovednostmi, věkem, zkušenostmi, ale také 
typem profesionální pomoci a podpory, které by se jim mělo dostat. 

4. získat pozornost a respekt pro jedinečnost vnitřního světa klienta, ovlivňovat 
prostředí, v němž žije, tak, aby bylo citlivější k jeho potřebám. 

5. mapovat potřeby a vytvářet plán podpory. 

6. chápat a podporovat koncept zotavení. 
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Senioři  
Pro práci se seniory je důležitá práce s celým nejbližším okolím, nejčastěji rodinou, která 
často zařizuje vše potřebné v souvislosti například se zajištěním péče, pokud je jí třeba. 
Izolaci je na individuální úrovni možné předcházet právě spoluprací s blízkým okolím. 
Mezi nejvíce ohrožené sociálním vyloučením patří chronicky nemocní staří lidé. V oblasti 
bydlení se jedná zejména o naléhavou potřebu bezpečí a absence ohrožení – ta ve stáří 
nabývá nové váhy a lze ji hodnotit jako jednu z nejvýznamnějších potřeb. Mezi 
nejzávažnější problémy seniorů lze zahrnout snižující se mobilitu, zvyšující se ztrátu 
fyzických i psychických schopností, riziko institucionální izolace, riziko osamocení a riziko 
zneužití. 

 

Postup při podpoře bydlení u seniorů 
Vymezit si rizika a situace, které mohou vést ke ztrátě bydlení osob seniorského věku 
(často jsou kombinovány, případně jedna vyvolává druhou a navzájem se posilují): 

▪ riziko nedostatku finančních prostředků, 

▪ riziko neplnění finančních závazků spojených s bydlením, 

▪ riziko neplnění nefinančních závazků spojených s bydlením, 

▪ riziko sociální izolace a vyloučení u seniorů, kteří bydlí v domech s vysokými 
prostorovými bariérami (např. vyšší patro bez výtahu). 

 

 


