
Prevence bezdomovectví 
v Havířově



Popis cílové skupiny

 osoby bez přístřeší ohrožené ztrátou bydlení

 osoby ze sociálně vyloučených lokalit

 jednotlivci, muži a ženy starší 18 - ti let 

 rodiny s dětmi



Problematika prostupného bydlení

 Prostupné bydlení působí ve dvou oblastech:

1) samotné prevenci osob ohrožených sociálním   

vyloučením

2) programu "sociálních, tréninkových" bytů



Metody sociální práce

 terénní sociální práce s nízkoprahovou nabídkou 
sociální pomoci - s cílem napojení uživatelů na jiné 
specializované služby, 

 sociální poradenství - poskytnout osobám potřebné 
informace přispívající k řešení nepříznivé sociální 
situace

 pomoc při zprostředkování kontaktu na jiná zařízení a 
instituce, 

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitosti



Kroky, které bylo nutno učinit

 zřídit novou sociální službu

 deklarovat potřebnost nové sociální služby

 vykomunikovat s orgány obce spoluúčast ve výši min. 
20% oprávněné provozní ztráty

 odhadnout náklady na službu

 vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města

 vytypovat vhodné obecní byty

 uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi statutárním 
městem    Havířov a Armádou spásy v ČR



Forma spolupráce

 spolupráce města s neziskovou organizací na realizaci 

doprovodného terénního programu s názvem 

„Prevence bezdomovectví v Havířově“, a to:

 formou nájmu bytů ve vlastnictví města neziskové

organizaci

 následného předání bytů neziskovou organizací do

podnájmu osobám v nepříznivé sociální situaci

 možný přechod těchto osob do režimu

samostatného nájemního bydlení ve stávajícím

bytě



Cíl programu

 snižování sociálních rizik na území města, a to:

 kontaktováním osob v nepříznivé sociální situaci

 poskytováním sociálního poradenství

 poskytováním podpory samostatného jednání 

těchto osob

 poskytování podpory k udržení si bydlení



Poradní sbor

 pro posouzení osob vhodných pro začlenění do    

programu

 sestává ze 3 členů 

 zaměstnanec odboru sociálních věcí,

 zástupce neziskové organizace

 zástupce Městské realitní agentury

 účast i jiných osob po předchozí dohodě členů sboru



 vykonává tyto činnosti:

 vybírá osoby či rodiny vhodné k zařazení do    

programu 

 rozhoduje o způsobilosti osoby nebo rodiny 

postoupit z režimu podnájemního bydlení do 

režimu samostatného nájemního bydlení

 rozhoduje o vyloučení osoby nebo rodiny z 

projektu



Poradní sbor se schází zejména v  případech

 při obsazení volného bytu

 rozhodování o způsobilosti osoby nebo rodiny 

postoupit z  režimu podnájemního bydlení do režimu 

samostatného bydlen

 rozhodování o vyloučení osoby nebo rodiny z 

projektu pro nedodržování projektem stanovených 

pravidel

 vždy, pokud některý ze členů o to pořádá



Počet obsazených bytů: 36

56 
dospělých

+

58 dětí

8 rodin

14 matek

s dětmi

1 babička

s dítětem

13 
jednotlivc

ů

6 
bezdětných 

párů



Počet případů, ve kterých klienti nebyli úspěšní:

6 případů

4 x narušování 
společného 

soužití

1 x neplacení 
nájmu

1 x návrat k 
agresívnímu

partnerovi



krytý bazén

nádraží ČSAD

okolí HM Kaufland

park, ul. Pavlovova

park u Redonu

park naproti kina Centrum

les u trafostanice, ul. 17. listopadu

chatky, ul. U Křížů 
trafostanice, ul. 17. 
listopadu

areál zdraví 
trafostanice, ul. 
17. listopadu

park, ul. Na Nábřeží

veterina, ul. Kochova

okolí HN TESCO

park u fontány Jitřenka

okolí řeky Lučiny



Úspěšnost programu

V období od  března 2016 do května 2018 se 

podařilo převést na klienty již 3 byty ze 

vztahu podnájemního do nájemního.



Děkuji za pozornost

Ing. Bernarda Urbancová

vedoucí odboru sociálních věcí 

Magistrát města Havířova

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město

tel. :    +420 596 803 150

mobil: +420 728 468 251

e-mail: vedouci.soc@havirov-city.cz


