
Metodika systému přidělování bytů v rámci projektu Housing first (HF) na území 
SML: 
 
Základní popis projektu HF:  
 
Projekt Housing first je určen lidem, kteří dlouhodobě dlí mimo standardní bydlení 
a mainstreamové sociální služby je nejsou z různých důvodů schopny reintegrovat do bydlení 
(patří mezi ně lidé, kteří jsou bez přístřeší, využívají dlouhodobě azylového bydlení nebo 
komerčních ubytoven, opouštějí instituce, jako jsou dětské domovy, psychiatrické léčebny, výkon 
trestu odnětí svobody apod. a současně mají vysokou potřebu podpory). Jeho cílem je 
zprostředkovat této cílové skupině nezásluhovým způsobem co nejdříve vlastní bydlení jako 
základní lidskou potřebu a východisko pro důstojnou existenci (odtud název HF - bydlení 
především). Díky stabilizaci bydlení, jež skýtá klientům pocit bezpečí a předvídatelnosti, pak 
rodiny i jednotlivci mohou stavět svou další budoucnost - tedy řešit své další problémy nalézající 
se výše v hierarchii potřeb. Souběžně je jim poskytována intenzivní sociální práce prostřednictvím 
služeb neziskového sektoru i města, aby byli schopni bydlení financovat a neocitli se záhy 
v ohrožení jeho ztrátou. Výsledky programů HF v zahraničí prokazují, že kromě vysoké efektivity 
při udržení si bydlení (při plnění standardních povinností nájemníka) se díky psychické i finanční 
stabilizaci zlepšuje i zdravotní stav, školní docházka dětí nebo zapojení na trhu práce. Jde 
o výrazně efektivnější přístup než klasické prostupné bydlení, jak je statutární město Liberec 
v praxi zavedlo od září 2015, protože ohroženým rodinám a jedincům napomáhá k rychlejšímu 
dosažení vlastního bydlení a souběžně k jeho udržení. Vedle toho je HF finančně úspornější než 
vícestupňový model prostupného bydlení.   

Cílem je pilotně otestovat HF v kontextu města Liberce, souběžně oba přístupy evaluovat a na 
základě komparace dosahovaných výsledků rozhodnout o tom, jak vystavět celý systém 
sociálního bydlení ve městě. A to včetně propojení s běžným přidělováním bytů cílovým 
skupinám definovaným v Rámci pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení (usnesení RM 
č. 668/2015). První vlna realizace HF se přitom předpokládá na přelomu podzimu a zimy 2017. 

 

Vymezení dalších pojmů 

Pravidla pro přidělování bytů – (dále jen Pravidla) jsou součástí Hospodaření s byty ve 
vlastnictví SML a řídí se jimi přidělování bytů. Tato pravidla jsou závazná pro všechny žadatele 
o byt ve vlastnictví města.  

Poskytovatel sociální služby – (dále jen Poskytovatel) je organizace, která má registrovánu 
sociální službu, jíž realizuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.  

Poradní skupina pro prostupné bydlení – (dále jen Skupina) pro výběr klientů do systému 
prostupného bydlení byla zřízena poradní skupina, která je složena zejména z pracovníků 
organizací působících v rámci těchto registrovaných sociálních služeb: Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi, Terénní programy, Denní centrum, Azylové domy, Domy na půl cesty, 
Noclehárny apod.  Dalšími členy skupiny mohou být zástupci Magistrátu města Liberec.  

Rada města Liberec – (dále jen RM) výkonný orgán SML, který v rámci svých kompetencí 
v dané problematice schvaluje návrhy, prodloužení nebo ukončení nájemních smluv.  

 



Klient projektu HF – vstup do systému: 

Pro potřeby projektu bude docházet ze strany terénních pracovníků SML, pracovníků MP, 
sociálních pracovníků MML, Úřadu práce Liberec (ÚP) a nestátních neziskových organizací 
(NNO) k vytipování vhodných klientů, kteří budou do projektu zařazováni prostřednictvím 
skupiny pro prostupné bydlení. 

V projektu HF není vyčleněna cílová skupina, orientuje se zejména na nejzranitelnější osoby 
(např. zdravotně postižení na ubytovnách, lidé propadající sítí sociálních služeb, ohrožené ženy 
či rodiny s dětmi nízkého věku apod.), jimž by v případě prodlužovaného pobytu ve velmi 
nevyhovujících podmínkách hrozila výrazná rizika.  

Vstup do projektu HF je dobrovolný a vstoupit do něj mohou pouze klienti ochotní změnit svoji 
nepříznivou životní situaci.  To se projeví především aktivní spoluprací s danou sociální službou, 
resp. jejím poskytovatelem, k níž se klienti vstupující do projektu HF smluvně zavážou. Intenzivní 
sociální práce s klientem bude probíhat minimálně 1x týdně v domácnostech klientů, po celou 
dobu trvání smlouvy. Vyhodnocování bude probíhat prostřednictvím klíčových sociálních 
pracovníků ve Skupině. Úhrada nájemného bude možná z vlastních příjmů klienta, a to i dávek 
hmotné nouze (dále jen HN). V případech, kdy budou vypláceny pouze dávky HN, nebo státní 
sociální podpory (dále jen SSP), musí klient souhlasit, že platby za nájem budou úřadem práce 
posílány přímo na účet pronajímatele bytové jednotky, tj. MML (klient udělí souhlas se zvláštním 
příjemcem dávky). 

V rámci žádosti o zařazení do projektu HF musí klienti dále splnit podmínku místní příslušnosti 
k SML. Klienti, kteří mají pohledávky vůči SML (odpady, pokuty aj.), musí k žádosti o byt doložit 
rovněž potvrzení o uzavření splátkového kalendáře z oddělení poplatků a pohledávek MML.  

 

Výběr klientů do systému HF:  

Jednotliví členové poradní skupiny pro prostupné bydlení, popř. další terénní pracovníci či 
zaměstnanci ÚP přinášejí na jednání návrhy na zařazení klientů do projektu HF. V rámci 
kazuistické diskuze a doložených informací ze zprávy od Poskytovatelů nebo klíčových 
sociálních pracovníků skupina zjišťuje, zda je klient vhodný k zařazení, o čemž jednotliví členové 
následně hlasují. Pro zařazení se musí vyslovit nadpoloviční většina všech členů Skupiny. 
Výsledkem hlasování Skupiny je zařazení klienta do projektu HF a dále doporučení odboru 
školství a sociálních věcí, oddělení humanitnímu k přidělení vyčleněného bytu žadateli.  

 

Zpráva poskytovatele a její náležitosti:  

Zprávu vypracovává na předepsaném formuláři klíčový pracovník klienta z řad pracovníků 
Poskytovatele nebo zástupců odborů MML. Klient je seznámen s prolomením mlčenlivosti ve 
vztahu ke své osobě a musí souhlasit s předáním těchto informací členům Skupiny, pověřeným 
pracovníkům MML.  

Náležitosti zprávy jsou:  
• osobní údaje o klientovi (jméno, příjmení, datum narození, současné bydliště) 
• popis klientovy situace, motivace klienta pro vstup do projektu HF, popis rodinné situace, 

cíle další spolupráce apod. 
• formální náležitosti (datum, podpis klíčového pracovníka, podpis klienta) 



• do zprávy se dále dopisuje vyjádření Skupiny, zda je klient doporučen pro zařazení do 
projektu HF a doporučení odboru školství a sociálních věcí, oddělení humanitnímu 
k přidělení vyčleněného bytu  

 

Role Poskytovatele nebo klíčového sociálního pracovníka:  

Poskytovatelé sociálních služeb, potažmo klíčoví sociální pracovníci klienta, jsou nositeli 
podpůrných služeb vedoucích k řešení nepříznivé sociální situace klienta a tím k jeho stabilizaci 
v celém systému.  

• poskytují sociální služby klientům v projektu HF 
• ve spolupráci s klientem sestavují individuální plán spolupráce, v němž stanovují cíle, 

postupy a způsoby evaluace jednotlivých zakázek 
• ve smyslu individuálního plánu klienta kontrolují, dohlížejí nad ním, pomáhají mu a 

podporují ho při řešení jeho nepříznivé životní situace a integraci do většinové společnosti 
• domácnost klienta pravidelně minimálně 1x týdně po celou dobu trvání smlouvy 

navštěvují, kontrolují platby služeb souvisejících s bydlením 
• kontrolují dodržování domovního řádu a dodržování ustanovení nájemní smlouvy 
• v případě neplnění individuálního plánu nebo spolupráce navrhují Skupině vyřazení 

klienta z projektu HF a ukončení nájemní smlouvy 
• informují klienty o možnosti zapojení do projektu HF 
• v časovém rozmezí 1x za ¼ roku tvoří Zprávy pro poradní skupinu pro prostupné bydlení, 

na vyžádání Skupiny i dříve 
 

Role statutárního města Liberec 

Statutární město Liberec (potažmo MML) realizuje projekt HF pod záštitou Platformy pro sociální 
bydlení, která nabídla transfer získaných zkušeností města Brna, proškolení sociálních pracovníků 
v metodách práce HF, konzultace při vyhodnocování jednotlivých projektů řešících bytovou nouzi 
a další analytickou a koncepční podporu.  

Statutární město Liberec je vlastníkem a pronajímatelem bytů, v nichž realizuje projekt HF. 
Zástupci odboru školství a sociálních věcí, oddělení humanitního uplatňují své zastoupení ve 
Skupině, kde mají stejné postavení jako ostatní členové. Statutární město Liberec prostřednictvím 
Pravidel poskytuje tomuto systému rovněž nezbytnou administrativní podporu. 

Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní může pro potřeby této koncepce postupně 
vytvářet banku volných bytů. V roce 2017 může být z bytového fondu SML takto vyčleněno 
maximálně 20 bytových jednotek různého typu, velikosti a různých lokalit města Liberce. 
Hlášenky volných obecních bytů pro potřeby projektu HF nebudou standardně zveřejňovány.  

Odboru školství a sociálních věcí, oddělení humanitnímu bude od Skupiny doručena Zpráva 
s doporučením zařazení klienta do projektu HF a doporučením k přidělení vyčleněného bytu. Na 
základě tohoto doporučení bude klientovi předána žádost o přidělení bytu, kterou vyplní ve 
spolupráci s Poskytovatelem, svým klíčovým sociálním pracovníkem nebo pracovníkem oddělení 
humanitního. K žádosti klient doloží všechny povinné náležitosti tj. místní příslušnost, příjmy, 
potvrzení bezdlužnosti vůči SML či případně potvrzení o uzavření splátkového kalendáře 
z oddělení evidence poplatků a pohledávek aj.    



Volné byty budou na základě doporučení poradní skupiny pro prostupné bydlení buď jednotlivě 
přidělovány, nebo dojde k jejich jednorázovému přidělení všem žadatelům. Žadatelé budou mít 
v případě možnosti právo výběru a individuální prohlídky přiděleného bytu.  

Odbor školství a sociálních věcí posléze připraví materiál ke schválení do rady města s návrhy 
uzavření nájemních smluv.  

Nájemní smlouva bude s klientem projektu HF uzavřena vždy na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení (a to u všech typů bytů), přičemž bude podmíněna intenzívní spoluprací se sociální 
službou (nebo klíčovým sociálním pracovníkem) a respektováním sociální práce v domácnosti 
klienta. V nájemní smlouvě bude dále uvedeno, že pokud budou klientovi vypláceny pouze dávky 
HN, nebo SSP musí souhlasit s tím, že platby za nájem budou úřadem práce posílány přímo na 
účet pronajímatele bytové jednotky tj. MML (klient udělí souhlas se zvláštním příjemcem dávky). 
Pracovníci humanitního oddělení budou informovat Poskytovatele nebo klíčového pracovníka o 
pohledávkách klienta vzniklých neuhrazením nájemného či služeb. 

Pracovní skupina pro prostupné bydlení bude po 1. roce od zavedení projektu HF vyhodnocovat 
úspěšnost projektu a  definovat počet bytů k uvolnění pro pokračování projektu v dalším období. 
S klienty, u nichž dojde k nabytí kompetencí pro udržení vlastního bydlení, bude ukončena 
sociální práce a po individuální domluvě bude rovněž možný přestup do standardního režimu dle 
typu bytů.  

 

Závěr:  

K úspěšné realizaci projektu HF je důležité souběžné naplnění několika výše uvedených 
předpokladů, mimo jiné i propojení s připravovanými projekty SML - sociální informační centrum 
(připravuje se v IPRÚ), terénní práce (realizuje se s podporou úřadu vlády, připravuje se OPZ, 
popř. SML).  

Touto metodikou se řídí pracovníci Magistrátu města Liberec, Poskytovatelé, klíčoví sociální 
pracovníci a Skupina. Metodika je součástí Pravidel, je veřejná a zveřejněna na www.liberec.cz. 

 


