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Zápis z 3. jednání  

Tematické pracovní skupiny BYDLENÍ 

Liberec 

Liberec, 27. 5. 2016 

 

Přítomni: 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Václav Strouhal - Krajský úřad Libereckého kraje 

Robert Prade - Návrat, o.p.s. 

Tylová Barbora - D.R.A.K., z.ú 

Lucie Plíšková - ADVAITA 

Ivan Langr - SML 

Alena Janáčková - Fokus 

Jiří Simeth - Most k Naději  

Bronislava Kotková - SML 

Markéta Taterová - CZPLK 

Lukáš Průcha - Člověk v Tísni 

Jirotka Lukáš  - SML 

 

 

 

 

Úvod:  

M. Hampl zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast bydlení, přivítal účastníky a 

krátce seznámil účastníky s prací na předchozích jednáních pracovní skupiny pro oblast bydlení 

a postupném tvořením tabulky priorit.   Poděkoval za připomínky zúčastněných v předchozím 

kole připomínek. Dotázal se, zda nechce někdo doplnit nějakou připomínku na začátku jednání.  

L. Plíšková na začátku jednání mluvila o tom, že má ADVAITA v záměru 10 bytů pro své 

klienty a momentálně hledá varianty a zdroje financování.  

M. Hampl dále pokračoval v jednání a vysvětlil přítomným, jakým způsobem budeme 

pokračovat na tvoření tabulky priorit, doplňování indikátorů a kvantifikování potřeb CS. 

Požádal přítomné o diskuzi k jednotlivým bodům. Připomněl potřebnost dosažení konsenzu u 

jednotlivých bodů a při rozporu o případném hlasování, kde rozhoduje většina z přítomných.  
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Otevřená diskuze:  

M. Hampl zahájil diskuzi prioritou 1.1. Liberec efektivně řeší problematiku bezdomovectví a 

jejím hlavním cíle 1.1.1. od roku 2018 bude v Liberci provozován azylový dům pro ženy a 

rodiny s dětmi o počtu 2-3 bytových jednotek pro rodiny a max. 10 lůžek pro ženy. 

I. Langr mluvil o tom, že projektový záměr na azylový dům byl schválen. Hledá se 

nejvhodnější řešení přestavby a financování. Do konce roku 2016, by měl být projektový záměr 

zpracován a realizace by měla probíhat 2017 a 2018.  

M. Hampl se dotázal, zda je možné v tomto azylovém domě vytvořit krizová lůžka 

I. Langr v tuto chvíli nemůžeme říct. Řešíme, jakým způsobem bude rekonstrukce prostor 

probíhat.  

R. Prade doporučil vytvoření pokojů pro ženy s jednotlivými lůžky.  

I. Lang předá informaci projektantům  

V dílčím kroku 1.1.1.1. SML do roku 2018 zajistí a rekonstruuje prostor bývalé MŠ Věkova, 

kde vzniknou minimálně 2 byty pro rodiny a max. 10 lůžek pro ženy.  

Postupně byly doplňovány indikátory.  

M. Hampl pokračoval v diskuzi k bodu 1.1.1.2. V prostorách nově zbudovaného Azylového 

domu budou od roku 2018 zřízena 2 krizová lůžka.  

Probíhala diskuze o poskytování této služby, zda zajistí SML nebo nějaký jiný poskytovatel.  

V. Strouhal navrhnul aby ASZ zjistila podmínky na krizová lůžka 

Dále probíhala, diskuze k bodu 1.1.1.3 V prostorách nově zbudovaného Azylového domu bude 

zřízena služba krizové pomoci 

M. Taterová zmínila, že mají v rámci IPRÚ projekt v příští PS objasní podrobnosti tohoto 

projektu.  

V. Strouhal požádal pana M. Hampla o zjištění dobrých praxí na krizovou pomoc.  

Diskuze k prioritě 1.1.2. Poskytnout podporované bydlení ročně X mládežníkům a mladým 

dospělým. Udržet stávající kapacity Domu na půl cesty.  

Z diskuze byla upravena na znění 1.1.2. Udržet stávající kapacitu Domu na půl cesty 

Dílčí krok 1.1.2.1. Do roku X bude zajištěn adekvátní prostor pro službu Dům na půl cesty.  

Po diskuzi změněno na znění 1.1.2.1. Do roku 2020 bude nadále zajištěn adekvátní prostor pro 

službu Dům na půl cesty.  

M. Hampl přešel k hlavnímu cíli 1.1.3. Investice do Azylového domu Speramus  

Řekl, že musíme do znění přidat cíl investice, odůvodnění proč je nutno investovat a 

kvantifikovat ho.  
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Z diskuze bylo znění upraveno na 1.1.3. Investice do Azylového domu Speramus z důvodu 

udržení kvalitního zajištění služby.  

U hlavního cíle 1.1.4. Rozšířit počet „Společensky zodpovědných ubytoven“. 

M. Hampl přítomné oslovil, s tím že musíme znění cíle kvantifikovat.  

Probíhala diskuze, aby ze znění bylo jasněji identifikováno, co je jeho cílem.  

Konečná úprava cíle 1.1.4. Rozšířit počet „ Společensky zodpovědných ubytoven“ za účelem 

zlepšení kvality života osob žijících ve stávajících ubytovnách.  

U specifického kroku 1.1.4.1. Do roku 2018 bude v projektu Společensky zodpovědná 

ubytovna zařazena 1-2 ubytovny na území města Liberec.  

V diskuzi byl rok 2018 změněn na rok 2017, konečné znění kroku 1.1.4.1. Do roku 2017 bude 

v projektu Společensky zodpovědná ubytovna zařazen 1-2 ubytovny na území města Liberec. 

A dále byl přidán další specifický krok 1.1.4.2. Od roku 2018 bude 5 klientů Společensky 

zodpovědných ubytoven zařazeno do 2. stupně prostupného bydlení.  

Hlavní cíl 1.1.6. Od/do roku X bude podpořeno programy prevence ztráty bydlení X klientů 

V diskuzi bylo znění hlavního cíle doplněno o identifikátor roku na znění Od roku 2017 bude 

podpořeno programy prevence ztráty bydlení X klientů.  

V. Strouhal navrhnul, aby L. Jirotka doplnil identifikátor počtu klientů. Jde o počet dlužníků 

vůči SML žijících v městských bytech. 

 L. Jirotka přislíbil, že tento počet doplní. 

Dále probíhala diskuze ke kroku 1.1.6.1. Podpůrné služby pro prevenci ztráty bydlení – TP, 

OSP, SAS. 

V. Strouhal navrhnul, aby ASZ požádala všechny poskytovatele služeb TP, OSP, SAS o data, 

kolik klientů za rok 2015 využilo podpůrných služeb k udržení bydlení. Na základě zakázky 

v jejich organizacích.  

Hlavní cíl 1.1.7 Díky systému prostupného bydlení klesne počet lidí bez domova o x procent/ 

V rámci systému prostupného bydlení najde od roku X ubytování X lidí (rodin). 

Z diskuze byl hlavní cíl upraven na znění 1.1.7. V rámci prostupného bydlení najde od roku 

2017 každoročně vlastní bydlení minimálně 5 osob.  

Krok 1.1.7.1. Dojde k rozvoji bytového fondu o 100 bytových jednotek pro účely sociálního 

bydlení. 

I. Langr přislíbil doplnění specifických kroků. 

Krok 1.1.7.3. Kapacity pobytových sociálních služeb se zvýší ze současných X na X do/ od 

roku X (azylové domy, noclehárny, domovy pro seniory a osoby ZP…apod) 



www.socialni-zaclenovani.cz 

Po diskuzi byl krok upraven na znění 1.1.7.3. Kapacity pobytových sociálních služeb budou 

udrženy na současných X ročně.  

V. Strouhal doplní stávající kapacity těchto služeb.  

L. Plíšková navrhla přidat specifický, krok 1.1.7.6. ADVAITA – 10 malých bytů (garsonek) 

pro 10 osob, v rámci následné péče (včetně následné péče pro matky s dětmi)  

Závěrem pan M. Hampl požádal přítomné o doplnění tabulek v připomínkovacím kole a 

stanovil se termín na další tematické jednání pracovní skupiny pro oblast bydlení na úterý 21. 

6. 2016.  

Zapsali: Lukáš Jirotka, Miroslav Hampl 

27. 5. 2016 

kontakty:  

Lukáš Jirotka – jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz , tel. 485 244 965, mob. 775 426 420 

Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz 
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