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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 11.06.2019

Zapojení městské části Brno-střed do výzvy MPSV č. 108 (Housing first)
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
příloha_č_1_housing first

Materiál předkládá:

Kurtis Gabriel, Ing. arch. - zastupitel

Materiál zpracoval:

Kurtis Gabriel, Ing. arch. - zastupitel

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
zapojení městské části Brno-střed do projektu „Programové
zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k
bydlení I." v rámci výzvy MPSV (výzva č. 108 Podpora programu
Housing First), který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s poskytnutím celkově 30 bytů svěřených městské části Brnostřed pro potřeby tohoto projektu a
ukládá
Bytovému odboru
usnesením.
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Důvodová zpráva:
V souladu s Metodikou implementace projektů
(spolu)financovatelných z evropských fondů a národních
programů bylo voleným orgánům města Brna předloženo posouzení

Vytvořeno 04.06.2019 10:46:14

1

projektu s názvem Programové zabydlování rodin i jednotlivců a
zvyšování kompetencí k bydlení I. Projekt vychází ze
schváleného Strategického plánu sociálního začleňování města
Brna pro období 2016-2019 (dále jen SPSZ), který ZMB schválilo
na svém zasedání č. Z7/16 konaném dne 15. března 2016 a
realizuje vybrané cíle.
Posouzení projektu bylo zařazeno na program Zastupitelstva
města Brna č. ZMB Z8/06 konaného dne 14. května 2019 jako bod
č. 38, kdy po delší diskuzi byl tento bod stažen. Následně byl
městským částem náměstkem primátorky pro oblast sociální,
Robertem Kerndlem, rozeslán dopis č. j.: MMB/0208079/2019 ze
dne 17. 5. 2019, v němž se náměstek Kerndl městských částí
táže na jejich vůli zapojit se do předmětného projektu.
Projekt reaguje na vysoký počet domácností v bytové nouzi,
které jsou dlouhodobě ohrožené sociálním vyloučením. Tento
stav je způsoben například nedostatečnou kapacitou azylových
domů, převyšující poptávkou nad nabídkou na soukromém trhu s
bydlením apod.
Počet bytů vložených do projektu musí být ze 70 % mimo SVL.
Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na kvalitu života
účastníků, jejich zdravotní stav, umožní návrat dětí z ústavní
péče zpět do rodin a zlepší školní docházku dětí. U ekonomicky
aktivních členů zabydlených domácností lze očekávat zvýšenou
zaměstnatelnost a postupné snižování zadluženosti. Bude
dosaženo úspory veřejných prostředků ve srovnání se situací,
kdy by rodiny zůstaly v bytové nouzi.
Projekt je koncipován na 30 měsíců, předpokládaná realizace je
od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022.
Městská část Brno-střed měla k 31. 12. 2017 svěřených 4222
bytů. V průměru za roky 2015-2017 se jich ročně uvolnilo 165.
Do předmětného projektu by městská část ročně poskytla méně
než jednu desetinu z počtu uvolňovaných bytů. Vzhledem k
situaci na trhu s bydlením, s přihlédnutím k aktuální situaci
kolem soukromých ubytoven, se jeví poskytnutí jedné desetiny z
ročně uvolněných bytů po dobu dvou let jako smysluplné,
zodpovědné a vyvážené nakládání se svěřeným bytovým fondem.
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Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů
(spolu)financovaných z evropských fondů a národních programů
bude Odbor sociální péče MMB.
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bod č. 38

MMB2019000000443
Rada města Brna
ZM8/0549

Z8/06. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14. května 2019

L—/

Název:
Projekt „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I.
- posouzení projektu

Obsah:
Důvodová zpráva
Posouzení projektu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Brna
s ch v a I u j e
posouzení projektu „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I.",
které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
souhlasí
s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Programové
zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I." v rámci parametrů uvedených v
posouzení projektu
ukládá
Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt
„Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I." v rámci parametrů
uvedených v posouzení projektu.
T: do 31. 5. 2019
Stanoviska dotčených orgánů:
Rada města Brna na své R8/024. schůzi konané dne 30. 4. 2019 materiál doporučila ke schválení.

Zpracoval:
Odbor implementace evropských fondů
Odbor sociální péče

Předkládá
Rada města Brna
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Důvodová zpráva
V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů
a národních programů je voleným orgánům města Brna předloženo posouzení projektu s názvem
Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I. Projekt vychází
ze schváleného Strategického plánu sociálního začleňování města Brna pro období 2016-2019 (dále
jen SPSZ), který ZMB schválilo na svém zasedání č. Z7/16 konaném dne 15. března 2016 a realizuje
vybrané cíle.
Projekt reaguje na vysoký počet domácností v bytové nouzi, které jsou dlouhodobě ohrožené
sociálním vyloučením. Tento stav je způsoben například nedostatečnou kapacitou azylových domů,
převyšující poptávkou nad nabídkou na soukromém trhu s bydlením apod.
Cílem projektu je vyřešení bytové nouze 20 domácností s potřebou komplexní podpory
prostřednictvím zabydlení a poskytnutí návazné sociální práce. Podpora bude směřovat rodinám
s dětmi, seniorům, osobám s vážnými zdravotními problémy a mladým dospělým po opuštění ústavní
péče. Bytový odbor MMB podotýká, že s ohledem na již stávající problémy zajištění dostatečného
množství bytů pro stávající sociální projekty hrozí reálné riziko v nezajištění požadovaného množství
bytů pro uvedený projekt. Toto je dále umocněno faktem, že požadované množství bytů musí být
ze 70 % mimo SVL. Pro daný projekt ani nelze využít institut celoměstského zájmu, jelikož kvóta
10 % z uvolněných bytů je pro rok 2019 mimo SVL stanovena na 29 bytů.
Z rozpočtu projektu nelze hradit rekonstrukce ani opravy bytů.
Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na kvalitu života účastníků, jejich zdravotní stav, umožní
návrat dětí z ústavní péče zpět do rodin a zlepší školní docházku dětí. U ekonomicky aktivních členů
zabydlených domácností lze očekávat zvýšenou zaměstnatelnost a postupné snižování zadluženosti.
Bude dosaženo úspory veřejných prostředků ve srovnání se situací, kdy by rodiny zůstaly v bytové
nouzi.
Realizace projektu bude rozdělena na dvě fáze, přípravnou a realizační, z nichž každá zahrnuje
několik klíčových aktivit.
Klíčové aktivity přípravné fáze jsou následující:
Příprava bytů a realizačního týmu - proběhne výběr bytů do projektu a jejich příprava k zabydlení,
bude vytvořen a proškolen realizační tým projektu.
Vytvoření podpůrné sítě spolupracujících subjektů - bude vytvořena síť zapojených institucí
(NNO, úřad práce, Centrum sociálních služeb a další), která bude připravena pružně
a komplexně reagovat na potřeby účastníků projektu.
Výběr cílové skupiny - bude přesně definována cílová skupina projektu a její struktura, bude
nastaven postup výběru účastníků projektu.
Klíčové aktivity realizační fáze jsou následující:
Příprava účastníků na změnu a zabydlování - přímá práce s domácností vybranou pro účast
v projektu zahrnující navázání důvěry se sociálním pracovníkem, párování s vhodným bytem, zajištění
dokumentů potřebných pro podpis nájemní smlouvy, vyřízení dávek.
Podpora při bydlení - přímá práce se zabydlenou domácností zahrnující pravidelné návštěvy
sociálního pracovníka, předcházení problémů ohrožujících bydlení, řešení dalších zakázek, postupné
zvyšování kompetencí s cílem úplného osamostatnění domácnosti.
Projekt je koncipován na 30 měsíců, předpokládaná realizace je od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022.
Projektový tým bude zvětší části zajištěn ze stávajících kapacit OSP (po ukončení aktuálně
realizovaných projektů), avšak zároveň se předpokládá vznik několika funkčních míst, jejichž konkrétní
počet bude upřesněn.
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Předpokládaný rozpočet na aktivity města Brna je ve výši 12 000 000 Kč. Výše dotace pro město Brno
je 95 %, tj. 11 400 000 Kč. Kofinancování projektu je předpokládáno ve výši 600 000 Kč.
Struktura výdajů projektu „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí
k bydlení I." (včetně DPH)
12 000 000 Kč

100 %

0 Kč

0%

Způsobilé výdaje

12 000 000 Kč

100%

Výše dotace

11 400 000 Kč

95%

600 000 Kč

5%

Celkové výdaje projektu
Nezpůsobilé výdaje

Kofinancování

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů
z evropských fondů a národních programů bude Odbor sociální péče MMB.

(spolu)financovaných

Stanoviska dotčených orgánů:
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/024 konané dne 30. 4. 2019.
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bude přílohou usnesení

Posouzení projektu se skládá z těchto částí:
Záměr projektu
a) Obecné údaje
b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
c) Financování
2.

Analýza dotačních příležitostí

3.

Shrnutí podmínek výzvy 108

AIU

PROJEKTOVÝ ZAMER - část A.
A. 1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
2. Právní statut:
statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
1. Nositel projektu:
Odbor sociální péče MMB
2. Jméno kontaktní osoby (nositele):

3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:

A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
1. Název projektu:
Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení
2. Umístění projektu:
Projekt bude realizovaný na území města Brna.
3. Cíle projektu, jeho účel:
Vyřešení bytové nouze 20 domácností s potřebou komplexní podpory (bezdětných i rodin s dětmi)
prostřednictvím zabydlení a poskytnutí sociální práce (a dalších potřebných služeb), která umožní
stabilizovat jejich situaci a bude působit preventivně proti vzniku problémů, jež by mohly vést
ke ztrátě bydlení.
Systematizace řešení bytové nouze na podkladě zkušeností nabytých v realizovaných projektech
sociálního bydlení a prostřednictvím využití kritérií prioritizace žadatelů o sociální byt s komplexní
podporou (nájemci budou vybíráni standardním postupem, nikoli zvláštním pro projekt).
4. Výchozí stav:
Podle Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2018 je Brno městem s druhou největší populací
v závažné bytové nouzi (po Ostravě), tzn. lidí, kteří žijí na ulici, v azylových domech, ubytovnách
nebo nevyhovujících bytech (Platforma pro sociální bydlení & LUMOS). Podle výpočtů obsažených
ve zprávě žije v Brně 1990 domácností v závažné bytové nouzi, z toho v se 570 případech jedná
0 domácnosti rodin s dětmi a ve 1420 případech o bezdětné domácnosti. Celkem v těchto
domácnostech žije 3550 osob, z čehož 1230 tvoří nezaopatřené děti. Celkem 1340 domácností
(s dětmi i bezdětných) žije v přechodných formách ubytování (ubytovnách a azylových domech),
dalších 430 domácností v nevyhovujících bytech a 220 jich žije bez přístřeší.
Uvedenou situaci taktéž potvrzují data získaná Odborem sociální péče MMB. V dubnu 2016 byl
odborem ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení a místními neziskovými organizacemi
zorganizován tzv. Registrační týden, v jehož rámci bylo na území města sečteno 421 domácností
rodin s dětmi v závažné bytové nouzi. Z toho přebývalo 45 % v ubytovnách, 15 % v azylových
domech a zbytek buď v nevyhovujících bytech u známých nebo dočasně u známých či příbuzných.
1 když byly následně 50 rodinám s dětmi poskytnuty městské byty v rámci projektu Rapid
Re-Housing a dalších minimálně 26 rodin od té doby získalo městské byty od městských částí (počet
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rodin, které získaly bydlení v tržním sektoru, není znám, nebude ale velký), odhadujeme, že aktuálně
žije na území města Brna minimálně 520 rodin s dětmi v bytové nouzi. Počet rodin v bytové nouzi
se zvýšil mj. z důvodu zrušení několika komerčních ubytoven, ale také kvůli vystěhování nájemníků
z několika bytových domů.
Pokud jde o bezdětné domácnosti (jednotlivce a páry) bez domova, nedisponuje město úplnými
informacemi. Při zjišťování počtu lidí bez domova, které bylo provedeno Odborem sociální péče
MMB na jaře 2018, bylo nicméně sečteno téměř 1750 osob, které žijí v situacích, jež lze kategorizovat
jako „bez střechy" (jde o lidi sečtené při terénním sčítání „venku" a osoby, jež v den sčítání využily tzv.
noční krizová centra). Dalších zhruba 225 jednotlivců přebývá v azylových domech (průměrná
obsazenost 279 lůžek je u této cílové skupiny zhruba 80%). Přesnými údaji o počtech bezdětných
domácností v ubytovnách a v nevyhovujících bytech Odbor sociální péče MMB nedisponuje.
5. Předpokládané výsledky projektu:
20 domácností v bytové nouzi (bezdětných i rodin s dětmi) bude nastěhováno do bytů v majetku
statutárního města Brna. Budou podppřeny intenzivní sociální prací. Předpokládá se, že většina
domácností bude řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a své bydlení si udrží.
6. Předpokládané dopady projektu:
Většina zabydlených domácností dosáhne vyšší stability bydlení
To je předpokladem pro stabilizaci či zlepšení zdravotního stavu členů
a započetí řešení dalších problémů, se kterými se potýkají. Tak jako u
sociálního bydlení bude dále dosaženo významné úspory veřejných
se situací, kdy by domácnosti zůstaly v bytové nouzi).

a vyšší kvality života.
podpořených domácností
již realizovaných projektů
prostředků (ve srovnání

U zabydlených domácnosti rodin s dětmi (u kterých to je relevantní) lze očekávat návrat dětí
z ústavní péče a zlepšení školní docházky dětí.
U ekonomicky aktivních členů zabydlených domácností lze očekávat zvýšenou zaměstnatelnost
a postupné snižování zadluženosti.
7. Cílové skupiny:
Projekt se zaměří na širokou cílovou skupinu. Bydlení a návazná podpora v něm budou poskytnuty
jednak rodinám s dětmi v bytové nouzi (rodinou s dětmi se přitom rozumí domácnost, jež
je tvořená alespoň jedním dospělým a alespoň jedním nezaopatřeným dítětem), jednak bezdětným
domácnostem (zejména jednotlivcům či párům) v bytové nouzi. Domácnosti rodin s dětmi budou
tvořit polovinu zabydlovaných domácností, zbylou polovinu pak bezdětné domácnosti. Bydlení
v rámci projektu bude (v souladu s podmínkami výzvy) poskytnuto jen domácnostem, které potřebují
komplexní dlouhodobou podporu.
Bezdětné domácnosti budou dále členěny na čtyři podskupiny: (a) seniory (osoby ve věku 65 let
a více), (b) osoby s vážnými zdravotními problémy, (c) mladé dospělé po opuštění ústavní
péče či náhradní rodinné péče a (d) ostatní bezdětné domácnosti. Pro jednotlivé podskupiny
budou stanoveny kvóty.
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PROJEKTOVÝ ZAMĚŘ - část B.
B. 1. POPIS PROJEKTU
Projekt bude rozdělen na dvě fáze - přípravnou a realizační. Přípravná fáze bude trvat šest měsíců
během nichž dojde k postupnému výběru bytů a jejich přípravě na zabydlování. Dále bude vytvářena
síť spolupracujících institucí a organizací a bude detailně zmapována cílová skupina projektu. Dojde
k výběru prvních účastníků s tím, že na konci přípravné fáze musí být alespoň jeden účastník projektu
již zabydlen.
Požadavky na realizační tým jsou následující:
První až čtvrtý měsíc realizace (tj. po většinu přípravné fáze) pouze omezený realizační tým:
0,5 koordinátor programu,
0,5 metodik pro práci s cílovou skupinou.
Pátý měsíc realizace až konec realizace projektu plný realizační tým:
0,5 koordinátor programu,
0,5 metodik pro práci s cílovou skupinou,
1,5 klíčový pracovník,
1,0 terénní pracovník,
0,5 čase manager,

-

1,0 expert se specializací dle potřeb CS (DPČ/DPP - bude rozděleno mezi experty vybrané
dle potřeby v průběhu realizace projektu, např. psychiatr, psychoterapeut, adiktolog,
kom u n itn í zd ravotn í sestra, ...),
0,5 peer pracovník (DPČ/DPP),
0,25 pracovník pro správu bytů (DPČ/DPP),
0,25 pracovník pro správu plateb (DPČ/DPP),
0,25 pracovník v sociálních službách (DPČ/DPP).

Přípravná fáze projektu bude zajištěna třemi klíčovými aktivitami:
KA 01: Příprava bytů a realizačního týmu
V rámci této klíčové aktivity budou vytipovány byty do projektu a proběhne jejich příprava k zabydlení
V projektu by mělo být postupně poskytnuto 20 bytů, z nichž 70 % musí být dle požadavků výzvy
mimo sociálně vyloučené lokality. Dále budou vybráni a proškoleni členové realizačního týmu
Předpokládá se, že realizační tým bude z větší části složen ze stávajících kapacit OSP (z pracovnic
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně, jehož realizace končí v březnu 2020).
KA 02: Vytvoření podpůrné sítě spolupracujících subjektů
Koordinátor projektu začne vytvářet síť zapojených institucí, z nichž s některými je již spolupráce
úspěšně navázána. Jedná se především o úřad práce, Centrum sociálních služeb, NNO věnující
se např. drogově závislým a další. Síť by měla být sestavena tak, aby co nejpružněji a nejkomplexněji
reagovala na potřeby účastníků projektu.
KA 03: Výběr cílové skupiny
V přípravné fázi projektu bude přesně definována cílová skupina projektu a její struktura, bude
nastaven postup výběru účastníků projektu. Poslední měsíc přípravné fáze, tedy šestý měsíc
realizace projektu, musí být zabydlen první účastník. Dvanáctý měsíc realizace projektu musí být
zabydleni všichni účastníci.
Realizační fáze projektu bude zahrnovat dvě klíčové aktivity:
KA 04: Příprava účastníků na změnu a zabydlování
Bude se jednat o přímou práci s účastníkem (domácností) vybraným pro účast v projektu. Aktivita
bude zahrnovat proces přípravy účastníka na zabydlení počínaje zjišťováním jeho potřeb, preferencí
a omezení ve vztahu k bydlení, dispozicím a případné bezbariérovosti bytu, umístění bytu atd
Všechna uvedená zjištění budou brána v potaz při párování s vhodným bytem. Velká pozornost bude
věnována rovněž navázání důvěrného vztahu mezi účastníkem a jeho klíčovým (sociálním)
pracovníkem, neboť důvěra je předpokladem pro včasné řešení případných problémů. Samozřejmou
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součástí přípravy účastníků bude zajištění potřebných dokumentů zejména s ohledem na podpis
nájemní smlouvy, vyřízení dávek na bydlení (tam, kde to bude relevantní), popř. nastavení přímé
úhrady dávek na bydlení na účet Centra sociálních služeb, které bude příslušné částky rozesílat
na účet pronajímatele a účty poskytovatelů energií.
KA 05: Podpora při bydlení
Bude se jednat o přímou práci s účastníkem (domácností), který již získal v projektu bydlení. Klíčový
(sociální) pracovník bude domácnost navštěvovat podle potřeby minimálně jednou týdně. Klíčový
pracovník soustředí svoji pozornost primárně na zabydlení (vytvoření vztahu účastníka k novému
bydlení) a následně na předcházení vzniku problémů, jež by mohly ohrozit bydlení domácnosti, resp.
aktivně podporovat účastníka ve včasném řešení takových problémů. Společně s čase managerem
bude klíčový pracovník průběžně plánovat podporu a vyhodnocovat její adekvátnost. Čase manager
bude v případě potřeby účastníka navazovat na další služby. V návaznosti na stabilizaci domácnosti
po zabydlení lze očekávat, že účastník bude postupně přicházet se zakázkami řešení dalších
problémů (v oblasti zadlužení, zdraví, práce, obnovy zpřetrhaných sociálních vztahů apod.), v čemž
mu bude poskytována podpora. Cílem je postupné snižování poskytované podpory a maximální
možné osamostatnění uživatele (byť je jasné, že část uživatelů bude potřebovat dlouhodobou
podporu).
2. Časová náročnost projektu:
30 měsíců
Předpokládané období realizace: 1. 1.2020-30.6.2022
3. Indikátory:
- celkový počet účastníků (podpora nad 40 hodin): 25
kapacita podpořených služeb (počet pracovníků projektu vykonávajících přímou práci): 3,0
4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:
Celkový rozpočet projektu - 12 mil. Kč
Z této částky bude podpořen realizační tým projektu (jednotlivé pozice uvedeny výše).
Dále bude podpořeno: supervize a vzdělávání pracovníků, zřízení krizového a garančního fondu,
financování právní doložky k nájemním smlouvám.
B. 2. STRATEGICKY A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT
1. Soulad se Strategií pro Brno:
Ano
2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:
Soulad se Strategickým plánem sociálního začleňování.
3. Soulad s územním plánem města Brna:
Nerelevantní
4. Legislativní audit:
Nerelevantní
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR - část C.
C. 1. FINANCOVÁNÍ
1. Rozpočet na celou dobu trván í projektu:
fáze
Výdaje na projekt
v Kč
investiční
provozní
přípravná
realizační
provozní
Celkem

2. Možnosti financován
v Kč
Vlastní zdroje
Rozpočet města
Ostatní veřejné zdroje
EU
Privátní zdroje
jiné
Celkem

Příjmy z projektu

12 000 000
12 000 000

Částka
600 000

%

Upřesnění

5

Fond kofinancování projektů

11 400 000 95 Operační program Zaměstnanost

12 000 000 100
C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:
Nerelevantní
2. Synergie:
Projekt je synergický s dalšími realizovanými a plánovanými projekty v oblasti sociálního začleňování
v rámci Strategického plánu sociálního začleňování města Brna pro období 2016-2019.
3. Zajištění udržitelnosti projektu:
Projekt nevyžaduje zajištění udržitelnosti po jeho ukončení.
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Analýza dotačních příležitostí
Projekt Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I. svojí
náplní spadá do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj
s chudobou, investiční priority 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu
rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti a 2.2 Zlepšování přístupu
k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb
obecního zájmu.
Projekt bude podán ve výzvě č. 108 Podpora programu Housing First (Bydlení především), která
byla vyhlášena 3. 12. 2018 a projekty lze předkládat od 4 . 1 . 2019 do 31. 5. 2019.
Celkové náklady na projekt činí 12 000 000 Kč, podle předběžné analýzy bude způsobilým výdajem
celá částka, tj. nepočítá se s nezpůsobilými výdaji.
Dle dokumentace OPZ a výzvy je pro územní samosprávný celek, jako žadatele, míra poskytované
dotace 95 % způsobilých výdajů, což činí 11 400 000 Kč. Spolufinancování ve výši zbývajících 5 %
pak činí 600 000 Kč.
Rozpočet projektu
Předpokládaný rozpočet je navržen následovně:
12 000 000 Kč

100 %

0 Kč

0%

Způsobilé výdaje

12 000 000 Kč

100%

Výše dotace

11 400 000 Kč

95%

600 000 Kč

5%

Celkové výdaje projektu
Nezpůsobilé výdaje

Kofinancování
Zdroje krytí projektu

Dle dokumentace OPZ je pro žadatele ze skupiny územních samosprávných celků aplikováno
spolufinancování ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů. Spoluúčast bude hrazena z Fondu
kofinancování projektů.
Financování projektu bude probíhat ve formě ex-ante záloh.
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Shrnutí podmínek výzvy 108
Maximální výše nákladů projektu: 15 mil. Kč
Nejzazší termín podání projektové žádosti: květen 2019
Podporované cílové skupiny: Domácnosti (jednotlivci, páry i rodiny), které jsou aktuálně v bytové
nouzi a zároveň je zde alespoň jedna dospělá osoba, která potřebuje intenzivní a dlouhodobou
podporu.
Bytová nouze:
bez střechy (ulice či noclehárna),
bez bytu (AD či ubytovna),
nejisté podmínky (nařízené vyklizení bytu, oběť domácího násilí, bez právního nároku
na byt, u příbuzných či známých bez jiné možnosti bydlení),
nevyhovující podmínky (nepřiměřený počet osob v bytě, nevhodný technický stav, včetně
výskytu plísní, hmyzu, hlodavců).
Potřeba dlouhodobé a intenzivní podpory - alespoň jeden člen získá nejméně 2 body:
min. 3 roky za posledních 5 let bez střechy nebo bez bytu (2 body),
min. V-2. roku z posledního 1 roku bez střechy (2 body),
min. 1 rok z posledních 2 let bez bytu (1 bod),
po dobu min. 3 let v dětském domové, pěstounské péči, výchovném nebo diagnostickém
ústavu (1 bod),
v posledních 5 letech po dobu min. 1/4 roku hospitalizace na psychiatrii (1 bod),
v posledních 5 letech po dobu min 2 let ve výkonu trestu (1 bod),
problematické užívání návykových látek (1 bod),
vážné dlouhodobé zdravotní problémy komplikující běžné zařazení do společnosti
(1 bod),
nejméně 2x v posledním roce nebo 3x v posledních 2 letech ukončen pobyt
v AD z důvodu neplnění pravidel AD (1 bod),
nejméně 2x v posledním roce nebo 3x v posledních 2 letech ukončena spolupráce
s jinou sociální službou z důvodu nespolupráce/neplnění individuálního plánu
(1 bod),
naléhavá potřeba terapeutické práce (1 bod).
Podporované aktivity: Podporovanou aktivitou je eliminace bezdomovectví, respektive stavu bytové
nouze a získání standardního bydlení a jeho dlouhodobé udržení uživateli projektu.
Požadavky na byty: Jen standardní byty, minimálně 70 % bytů mimo sociálně vyloučené lokality,
maximálně 2 byty v jednom čísle popisném, nájemní smlouva alespoň na 1 rok.
Požadavky na proces zabydlování: Nejpozději k poslednímu dni přípravné fáze zabydlen alespoň
jeden byt, alespoň 60 % domácností bydlí nejpozději 3 měsíce od přijetí do programu, nejpozději
do 12 měsíců od zahájení realizace projektu bude bydlet 90 % z počtu domácností uvedeného
v žádosti o podporu, nejpozději 6 měsíců od konce přípravné fáze jsou obsazeny všechny byty.
Poskytování podpory: Minimálně 12 měsíců od nastěhování do bytu.
Způsobilost nákladů: Podpora není určena na investice do sociálního bydlení (rekonstrukce,
modernizace, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku), vybavení bytů (umyvadlo,
sprcha, vana, WC, kuchyňská linka, varná deska, trouba apod.), na opravy a údržbu (a to ani v rámci
křížového financování), na nájemné a kauce atd.
Podpora je určena na dvě kategorie výdajů:
přímé náklady na zaměstnance, tj. osobní náklady,
veškeré ostatní výdaje projektu, které jsou vypočítány 40% paušální sazbou (tzn.,
v projektu vykazujeme pouze osobní náklady, ostatní výdaje projektu se stanovují
dopočtem paušální částky).
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Indikátory: V žádosti o podporu je třeba uvést cílové hodnoty těchto indikátorů:
Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

6 00 00

Celkový počet
účastníků
Kapacita podpořených
služeb
Počet napsaných a
zveřejněných
analytických a
strategických
dokumentů (vč.
evaluačních)
Nové nebo inovované
sociální služby týkající
se bydlení
Využívání
podpořených služeb

Účastníci

Výstup

Místa

Výstup

Dokumenty

Výstup

Služby

Výstup

Osoby

Výsledek

6 70 01
8 05 00

6 74 01
6 70 10
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