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Manažerské shrnutí
V Závěrečné evaluační zprávě hodnotíme projekt „Pilotní ověření implementace systému
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Velké Hamry“. Na základě předem definovaných
metod sběru a analýzy dat zahrnující rešerši dokumentů, terénní výzkum (rozhovory a
dotazníkové šetření) a anketu mezi obyvateli obce sledujeme, zda byly splněny kvantitativní a
kvalitativní indikátory výstupů a výsledků projektu. Dále vyhodnocujeme efekty, přínosy a
dopady projektu a zodpovídáme evaluační otázky. Následně definujeme dobrou a špatnou
praxi v rámci projektu a formulujeme doporučení pro udržitelnost a efektivitu vytvořeného
systému sociálního bydlení.
Projekt lze hodnotit jako úspěšný jak z hlediska plnění indikátorů, tak jeho nesporných
pozitivních efektů především na zabydlené domácnosti, ale také pro obec Velké Hamry a
nepřímo také pro celospolečensky. Kladně lze hodnotit především vytvoření srozumitelných
koncepčních dokumentů – především Metodiky přidělování sociálních bytů a Lokální koncepce

sociálního bydlení, které byly v průběhu projektu aktualizovány na základě poznatků z praxe i
průběžné evaluace. Fakt, že tyto dokumenty byly vytvořeny aktéry projektu a nikoli přejaty,
zvyšuje šanci na jejich budoucí dlouhodobé využívání v praxi. Podařilo se také nastavit funkční
model sociální práce, který je metodicky ukotvený, ale zároveň reaguje na potřeby různých
domácností. Také je potřeba pozitivně ocenit princip nekoncentrace sociálního bydlení a
vytvoření standardního krizového bytu pro akutní potřebu bytové nouze.
Na druhou stranu má vytvořený systém stále určité slabiny: v některých případech pomalé
faktické nastěhování domácnosti (dlouhý časový interval mezi přidělením a nastěhováním),
příliš významná role Rady města při rozhodování, a také zakotvení povinnosti pracovat pro
některé členy zabydlených domácností v případě, že jejich pracovní pozice nemůže být
garantována obcí. Tato otázka souvisí s tím, že by bylo optimální hledat další možnosti
financování podpory vytvořeného systému a souvisejících opatření sociálního začleňování.
Doporučujeme tedy pokračovat v dobré praxi a udržet a posilovat kapacity sociální práce,
vytvářet podporu pro zaměstnávání osob ze sociálního bydlení i mimo režim VPP, nadále
systematicky komunikovat s veřejností o přínosech i případných těžkostech v rámci systému a
dále propojovat jednotlivé aktéry projektu, aby co nejlépe sdíleli informace. Celkově lze říci,
že se ve Velkých Hamrech díky pilotnímu projektu sociálního bydlení podařilo formalizovat
některé postupy a procesy, které nyní vedou k tomu, aby byl realizován dlouhodobě udržitelný
systém sociálního bydlení, ze kterého profitují jak domácnosti, tak obec.
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1. Kontext závěrečné evaluace projektu
1.1.

Předmět evaluace

Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Velké Hamry, reg. č.
Předkládaná

Závěrečná

evaluační

zpráva

je

zpracována

k projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006189, jehož realizátorem je Město Velké Hamry. Projekt je
financovaný v rámci Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost a probíhá
v období 1.1.2017 – 31.12.2019 na území výše zmíněné obce. Tato zpráva navazuje na
Průběžnou evaluační zprávu odevzdanou v lednu 2019, která vyhodnocovala plnění indikátorů
a stav projektu za rok 2018. Závěrečná evaluační zpráva se zaměřuje na hodnocení průběhu
roku 2019 a celého projektového období.
Evaluace byla prováděna týmem Evaluation4Action. Tým tvoří Anna Kunová MSc. zodpovědná
za metodické vedení evaluace, hlavní evaluátor Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D. zodpovědný
za sběr, analýzu dat a sepsání evaluační zprávy a evaluátorka Mgr. Kateřina Ptáčková, která
průběh evaluace konzultuje. Provádění této evaluace probíhalo souběžně se sběrem dat k
celkové evaluaci projektů zastřešených souhrnným projektem Sociální bydlení – metodická a
informační podpora v oblasti sociálních agend (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539). Tato
celková evaluace byla zadaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a vedená dle
dokumentu „Jednotné metodiky monitorování a hodnocení místních systémů sociálního
bydlení“.

1.2.

Cíle evaluace

Obecné cíle evaluace projektu byly následující:
•

poskytnout nezávislé, objektivně podložené a konzistentní zjištění a závěry využitelné
při rozhodování Města Velké Hamry v oblasti systému sociálního bydlení na lokální
úrovni;

•

na základě analýzy sebraných dat poskytovat taková doporučení, která bude možné
implementovat v po skončení hodnoceného projektu, aby byl systém sociálního bydlení
dlouhodobě udržitelný.

Specifickým cílem evaluace, formulovaným ve Smlouvě na zajištění evaluace bylo zjistit, „zda
byl na úrovni města systém sociálního bydlení koncepčně a metodicky nastaven tak, aby byl
realistický, efektivní a naplňoval z hlediska jeho cílové skupiny i realizátorů stanovené cíle“.
S ohledem na takto definované cíle je Závěrečná evaluace klíčovým dokumentem, který
hodnotí dosažení cílů projektu v koncepční i praktické rovině.
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1.3.

Cíle projektu

Cíle projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci
Velké Hamry 1 byly definovány v příslušné projektové dokumentaci (příloha č. 2 projektové
žádosti). Zde uvádíme jejich editovaný přehled. Cíle lze charakterizovat jako koncepční
(nastavení systému, komplexní přístup v rámci sociální práce zahrnující nejen bydlení, otázka
efektivity nastavení systému pro různé cílové skupiny) a praktické (podpora pro určitý počet
osob, vzdělávání pro sociálního pracovníka v rámci projektu).
(A) Cílem projektu bylo nastavení koncepce sociálního bydlení a pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení nastaveného dle hlavních principů Koncepce
sociálního bydlení ČR 2015-2025 na lokální úrovni.
(B) Konkrétním cílem bylo nastavit systém sociálního bydlení, který bude vyhovovat a
účinně pomáhat cílovým skupinám.2
(C) Cílem projektu v případě romské cílové skupiny bylo také stabilizace migrace těchto
obyvatel mezi obcemi.
(D) Podstatným cílem projektu bylo, na základě plnění cílů výše uvedených, postupné
zrušení existujících sociálně vyloučených lokalit.
(E) Cílem projektu bylo také propojit práci sociálního pracovníka, který bude s rodinami
pracovat na eliminaci dluhových problémů, spolupracovat na správném nakládání s
finančními prostředky, řešit další problémy, které mohou zapříčinit ztrátu bydlení, s
další prací, bez které by přístup ke klientovi nebyl komplexní.
(F) Cílem bylo zajistit v rámci projektu práci sociálního pracovníka vyšší než bagatelní
spojenou se sociálním bydlením minimálně pro 15 osob. Pro tyto klienty měl být
zpracováván individuální plán. Zpracování plánu mělo být jednou z podmínek bydlení v
sociálním bytě.3 Sociální pracovník má dále poskytovat služby pro anonymní klienty
nebo klienty, u kterých nebude poskytnuta podpora vyšší než 40 hodin. Mělo by se
jednat minimálně o 20 osob.

Detailnější informace k projektu zde: http://www.velke-hamry.cz/o-meste/projekty-mpsv-a-esf/pilotnioverovani-systemu-socialniho-bydleni/
1

2
V projektové žádosti se nachází toto upřesnění: Město bude využívat výhradně vlastní bytový fond. V obci budou
zřízeny tři krizové byty, které budou řešit bydlení v nejkrajnějším případě (např. případ ztráty bydlení). Tyto byty
budou nižší kategorie se společným sociálním zařízením. Dále budou zřízeny dva byty především pro rodiče
samoživitele s dětmi, další dva byty budou vyčleněny pro romské rodiny, kde minimálně jeden z rodičů má legální
zaměstnání a dále deset bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“), které budou určeny pro seniory
ohrožené sociálním vyloučením. Bude se jednat jak o seniory 65+ tak o seniory mladší. Potřebnost sociální práce v
oblasti bydlení spatřujeme u této cílové skupiny především u osob nad 65 let. Do indikátorů nicméně budeme
započítávat pouze osoby mladší 65ti let. V celkovém počtu takto budeme řešit ubytování cca 24 zletilých osob.
3

Formulace tohoto cíle zde je podle projektové žádosti – aktuální reálný stav je zpracování monitorovacích listů, a
ne individuálních plánů.
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(G) Cílem projektu bylo mimo jiné zajistit sociálnímu pracovníkovi vhodné vzdělávací akce,
které zvýší jeho kompetence. Mělo se jednat celkem o 9 vzdělávacích aktivit za dobu
realizace projektu.
(H) Cílem projektu bylo také zajištění jeho provázanosti s dalšími aktivitami, které byly
realizovány v rámci sociálního začleňování dle schváleného Strategického plánu
sociálního začleňování Velké Hamry na roky 2016–2018. Jednalo se především o
komplexní přístup ke klientovi ve všech oblastech (bydlení, vzdělávání, zaměstnanost,
sociální práce, bezpečnost).

1.4.

Metody evaluace

V rámci evaluace byly použity následující metody, které umožnily systematicky a nezávisle
posoudit plnění cílů projektu a jejich indikátorů. Kromě toho využití různých metod pomohlo
evaluačnímu týmu získat informace o lokálním kontextu ve Velkých Hamrech nad rámec pouhé
realizace projektu. To je podstatné z hlediska interpretace výsledků analýzy různých dat.4
Využity byly tyto metody:
•

Desk research – analýza následujících dokumentů:
§ Analýza příjmové a výdajové stránky domácího rozpočtu cílových skupin projektu;
§ Analýza demografického vývoje cílových skupin projektu;
§ Bytové hospodářství [ve Velkých Hamrech];
§
§
§
§
§
§

•

Formulář sociálního šetření
Lokální koncepce bydlení pro město Velké Hamry (verze 2018 a 2019);
Metodika přidělování sociálních bytů ve Velkých Hamrech (verze 2018 a 2019);
Metodika poskytování sociální práce a dokumenty projektové žádosti (verze 2018 a
2019);
Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) Velké Hamry 2016-2018;
Žádosti: o byt zvláštního určení, o sociální byt, o standardní byt, o startovací byt.

Polostrukturované rozhovory:
§ s realizátory projektu (sociální pracovnice, tajemnice, starosta, vedoucí
majetkového a investičního odboru, terénní pracovnice) – rozhovory realizovány
v pravidelných intervalech;
§

s příjemci podpory (domácnosti v sociálním bydlení);

§

s dalšími relevantními aktéry (zástupci MPSV, bývalý lokální koordinátor Agentury
pro sociální začleňování).

Metody evaluace jsou detailně popsány v dokumentech: Evaluační plán a Metodika průběžné evaluace viz:
http://www.velke-hamry.cz/o-meste/projekty-mpsv-a-esf/pilotni-overovani-systemu-socialnihobydleni/dokumenty/
4
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•

Dotazníkové šetření v rámci domácností
§
§

•

Anketa pro občany Velkých Hamrů
§

•

uskutečněno v domácnostech, které byly nastěhovány kratší dobu než 3 měsíce po
začátku evaluace (počet vyplněný dotazníků: 6)
dotazníkové šetření uskutečněno po nastěhování a následně po 12 měsících (počet
vyplněných dotazníků: 1).

anketní lístek vyplnilo celkem 95 občanů Velkých Hamrů, dotazování bylo
realizováno v červenci 2018.

Zúčastněné pozorování
§
§

v rámci veřejných setkání pořádaných městem k projektu; prezentace výsledků
Průběžné evaluační zprávy
účast na schůzkách projektového týmu a schůzích lokálního partnerství
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2. Vyhodnocení plnění indikátorů projektu
V této části se věnujeme vyhodnocení plnění indikátorů projektu, které jsou uvedeny
v projektové dokumentaci a jejichž výběr pro evaluaci byl proveden na základě dohody
realizátorů projektu a týmu evaluátorů (vycházíme z dokumentu Metodika průběžné evaluace).
Indikátory členíme na kvantitativní (jejich dosažení se měří počtem určitých jednotek, například
počtem účastníků projektu) a kvalitativní, jimiž jsou hodnoceny jak principy, tak jejich uvedení
do praxe (například co týče ne/diskriminace účastníků, míra transparentnosti a srozumitelnosti
informací). Pro vyhodnocení daných indikátorů kombinujeme poznatky z terénního výzkumu
(rozhovory, zúčastněné pozorování a účast na setkáních realizačního týmu) a analýzu
dokumentů (projektová dokumentace a výstupy projektu; například metodika sociální práce a
přidělování sociálních bytů).

2.1.

Kvantitativní indikátory

Tabulka 1: Přehled kvantitativních indikátorů
Kód

Název indikátoru

6 00 00

Počet podpořených účastníků5

6 26 00

Počet účastníků, kteří získali kvalifikaci po
účasti na projektu

6 70 01

Kapacita podpořených služeb

6 70 10

Využívání podpořených služeb6

8 05 00

Počet napsaných a zveřejněných

Typ

Měrná

Cílová

jednotka

hodnota

Výstup

Účastníci

15

Výsledek

Účastníci

1

Výstup

Místa

0,75

Výsledek

Osoby

20

Výstup

Dokumenty

7

analytických a strategických dokumentů
Zdroj: Metodika průběžné evaluace

I. Počet účastníků podpořených v rozsahu vyšším než 40 hodin (indikátor 6 00
00)
Při realizaci projektu bylo celkově podpořeno 15 domácností podporou v rozsahu vyšší než 40
hodin (stav ke 3.12.2019). Pro dané domácnosti existují monitorovací listy evidující spolupráci

5
6

Jedná se o osoby s intenzivní podporou sociálního pracovníka v rozsahu vyšším než 40 hodin.
Jedná se o osoby, kterým bude poskytnuta podpora v rámci prevence v rozsahu menším než 40 hodin.
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se sociální pracovnicí.
Celkem proběhlo více než 80 šetření – setkání sociální pracovnice s domácnostmi – včetně
vstupních šetření a včetně šetření u klientů s podporou nižší než 40 hodin týdně (viz indikátor
č. IV). Aktuálně (stav ke 3.12.2019) je zabydleno v režimu sociálního bytu deset domácností
a v režimu krizového bytu jedna domácnost. Daný indikátor lze hodnotit jako splněný.

II. Počet účastníků, kteří získali kvalifikaci po účasti na projektu (indikátor 6 26
00)
V rámci projektu získala kvalifikaci sociální pracovnice – celkem se účastnila dvanácti kurzů,
respektive školení (Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi, Akreditovaný kurz
Řešení finanční situace zadlužených osob, Dvoudenní akreditovaný kurz Řešení finanční situace
předlužených osob, Oddlužení ve světle novely insolvenčního zákona, Ochrana a obrana
manžela povinného a další v roce 2019 včetně supervizí). Indikátor lze hodnotit jako splněný.
III. Kapacita podpořených služeb (indikátor 6 70 01)
V rámci projektu byl zřízen 0,75 úvazek sociálního pracovníka/pracovnice. Indikátor lze
hodnotit jako splněný. Ukazuje se, že je role sociální pracovnice významná pro aktivizaci a
motivace zabydlených domácnosti nejen co se týče bydlení. S ohledem na udržitelnost systému
by proto bylo vhodné uvažovat, z jakých finančních zdrojů tuto pozici financovat i po skončení
projektu. Případně pokračovat v nastavování systému, který bude integrovat sociální práci
v oblasti bydlení a v dalších oblastech.

IV. Využívání služeb osobami podpořenými v rozsahu menším než 40 hodin
(indikátor 6 70 10)
Během projektu bylo sociální prací v rozsahu do 40 hodin podpořeno celkem 21 klientů, což
přesahuje stanovenou cílovou hodnotu projektu (20) a indikátor je tak možné hodnotit jako
splněný.

V. Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů
(indikátor 8 05 00)
V projektu bylo zatím vytvořeno sedm analytických a strategický dokumentů7 (některé
z dokumentů byly i aktualizovány), resp. osm dokumentů společně s touto Závěrečnou
evaluační zprávou. Dokumenty jsou uveřejněné na webových stránkách obce Velké Hamry –
indikátor lze hodnotit jako splněný.

7

K dispozici zde http://www.velke-hamry.cz/o-meste/projekty-mpsv-a-esf/pilotni-overovani-systemu-socialnihobydleni/dokumenty/
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2.2.

Kvalitativní indikátory

Kvalitativní indikátory byly formulovány evaluačním týmem na základě rámcových evaluačních
otázek a odsouhlaseny projektovým týmem; jejich seznam je uveden v dokumentu Metodika

průběžné evaluace. Vzhledem k povaze těchto indikátorů nejsou definovány měrné jednotky
ani cílové hodnoty. Posouzení plnění těchto indikátorů se pohybuje na dvou úrovních:
principiální a praktické. Posuzujeme, zda jsou dané ukazatele – například kritéria vstupu a
udržení se v systému (ne)diskriminační, srozumitelné a transparentní s ohledem na jejich
formulaci v dokumentech a konfrontujeme výsledky analýzy se zjištěními získanými
z terénního výzkumu.
Tabulka 2: Přehled kvalitativních indikátorů
Oblast hodnocení

Kvalitativní ukazatele

Způsob posuzování bytové

• Nediskriminačnost kritérií

nouze a kritéria vstupu do
systému sociálního bydlení

• Srozumitelnost kritérií vůči potenciálním žadatelům

Podmínky a kritéria udržení se
v rámci systému sociálního
bydlení

• Nediskriminačnost kritérií
• Srozumitelnost kritérií vůči potenciálním žadatelům

Charakter přímé práce s klienty

• Typ podpory

• Transparentnost posuzování bytové nouze

• Transparentnost posuzování bytové nouze

• Intenzita podpory
• Kapacita sociálních pracovníků
• Postoje sousedů účastníků projektu vůči projektu
• Postoje účastníků projektu vůči projektu
Nastavení pilotního programu

• Personální kapacity aktérů projektu
• Nastavení komunikace mezi aktéry projektu
• Nastavení evidenčního systému
• Potřeby aktérů projektu
• Priority aktérů projektu
• Míra zapojení účastníků projektu do ovlivnění
podoby projektu

Efekty projektu na
institucionální prostředí a
veřejnost

• Koncepční dokumenty obce vztahující se k bytové a
dotační politice před realizací projektu a v průběhu
realizace projektu
• Postoje veřejnosti k systému sociálního bydlení
• Kapacita návazných (sociálních) služeb

Zdroj: Metodika průběžné evaluace
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I. Způsob posuzování bytové nouze a kritéria vstupu do systému sociálního
bydlení
V rámci tohoto indikátoru hodnotíme, zda je pojem bytová nouze formulován v projektových
dokumentech a výstupech projektu (například Lokální koncepci a Metodice přidělování
sociálních bytů) srozumitelně a adekvátně vzhledem ke Koncepci sociálního bydlení v ČR 20152025 a zda je proces posuzování této situace nediskriminační a transparentní. Hodnotíme také
kritéria vstupu do systému sociálního bydlení: zaměřujeme se na to, zda jsou jasně
formulovaná, dohledatelná a zda jsou v praxi skutečně využívána.
V projektové žádosti byly stanoveny celkem tři cílové skupiny:
§
§
§

osoby/domácnosti ze sociálně vyloučených lokalit (Romové);
rodiče samoživitelé/samoživitelky;
senioři (ohrožení sociálním vyloučením a ztrátou bydlení).

V průběhu projektu vznikl dokument Lokální koncepce sociálního bydlení pro město Velké
Hamry (verze z roku 2018 a 2019), ve kterém jsou identifikované skupiny nejvíce ohrožené
ztrátou bydlení, a aktualizovány cílové skupiny:
§
§
§
§

domácnosti ze sociálně vyloučených lokalit – především rodiny s dětmi; [vnímané
okolím nebo sami sebou jako] Romové
matky samoživitelky – především ty, které splňují i předcházející charakteristiku
mladí lidé, kteří se stěhují od rodičů (ve věku 18 – 30 let)
senioři ohrožení tzv. skrytým bezdomovectvím

Definované cílové skupiny mají přednostní přístup do systému sociálního bydlení v obci. Kritéria
přidělování bytů a definice těchto skupin detailněji upravuje Metodika přidělování sociálních
bytů ve Velkých Hamrech. Podle té je nutným kritériem přidělení sociálního bydlení bytová
nouze, která je definována podle výše příjmů domácnosti (ve stávajícím bydlení domácnost
vynakládá více než 40 % svých příjmů na bydlení a po uhrazení nákladů domácnosti zbývá
zhruba 1,6násobek životního minima).
Bytovou nouzí jsou podle Metodiky přidělování sociálních bytů, odkazující se na definici bytové
nouze podle ETHOS,8 tyto situace:
§
§
§
§

hrozící ztráta bydlení kvůli platební neschopnosti;
nevyhovující stav obydlí;
nejisté bydlení (u příbuzných či přátel, bez právního nároku, ohrožení násilím či
vystěhováním);
faktická ztráta bydlení, tj. bezdomovectví.

Podle daného dokumentu se má brát v potaz snížená schopnost uchazečů najít si bydlení na
volném trhu s byty (diskriminace s ohledem na etnicitu, velikost rodiny apod.). Metodika
přidělování sociálních bytů klade důraz na přidělování bytů rodinám s dětmi v bytové nouzi a

8

https://www.feantsa.org/download/en-16822651433655843804.pdf
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také na seniory (osoby nad 60 let) ohrožené sociálním vyloučením.
Bytová nouze je posuzována během sociálního šetření, které následuje po podání žádosti a
které má podle určitých kritérií (uvedených v příloze č. 2 Metodiky) vyhodnotit situaci
konkrétního žadatele. V rámci Metodiky jsou poměrně jasně a srozumitelně definované případy
bytové nouze a postup pro žadatele o sociální byty. Definici bytové nouze hodnotíme také jako
adekvátní vzhledem tomu, jak je tato situace chápána v odborné literatuře a praxi v České
republice a Evropě.
V Metodice přidělování sociálních bytů je jasně popsán proces žádosti o sociální byt, a i oproti
předcházející průběžné evaluaci je z hlediska žadatelů jasnější a srozumitelnější (tj.
transparentnější) jaká kritéria jsou pro žádost relevantní. Tyto informace jsou k dispozici také
na webových stránkách města a předpokládá se, že je případně sdělí také projektová sociální
pracovnice případným zájemcům – především těm, kteří nemají přístup k internetu nebo by
mohli mít problémy orientovat se v daných dokumentech.
I přesto, že se zlepšila srozumitelnost a jasnost kritérií pro žadatele o sociální bydlení, je stále
poněkud netransparentní způsob, jakým o konkrétních žádostech rozhoduje Rada města.
Žadatelé stále nemají žádnou záruku získání bytu ani v případě, že naplňují všechna relevantní
kritéria (bytová nouze, cílová skupina); to ovšem může být dáno i tím, že nejsou volné kapacity
bytového fondu. Hypoteticky však hrozí riziko, že rozhodování Rady města bude spíše
„politické“ než odborné, a může tedy hrozit diskriminace určitých domácností (ať jednotlivců
nebo určitých skupin); například pokud by v Radě města zasedali členové, kteří by se stavěli
negativně k ubytování určitých sociálních skupin. Z hlediska nastavení daného konkrétního
systému ve Velkých Hamrech (v absolutních číslech nízký počet bytových jednotek vyčleněných
pro sociální bydlení) dává postup spoléhající na to, že členové Rady jsou obeznámeni
s konkrétními případy v praktické rovině smysl, avšak nedá se hodnotit jako univerzálně
uplatnitelný v jiných podmínkách (především ve větších městech). Vhodnější by bylo zvýšit
význam odborného posouzení (sociálního šetření) žadatelů a Radu města mít vskutku spíše
jako schvalovací než rozhodovací orgán v dané záležitosti. S ohledem na hodnocení
transparentnosti je však třeba doplnit, Rada města má povinnost své rozhodnutí (kladné i
záporné) zdůvodnit a dané zdůvodnění zveřejnit, což lze hodnotit jako dobrou praxi, nicméně
se zdá, že teprve v posledním negativně vyhodnoceném případě bylo zdůvodnění formulováno.
Druhý problém takto nastavených kritérií spočívá v tom, že se dle nich pro sociální bydlení
nemusí kvalifikovat osoby, které jsou mimořádně zranitelné, což může prohlubovat jejich
bytovou tíseň (zadlužené osoby; osoby po výkonu trestu; rodiče samoživitelé, kteří řeší
problémy s výchovou dětí atd.). Vyloučení nejzranitelnějších osob může zvýšit podíl
domácností, které si přidělené bydlení udrží; může také předejít negativnímu vnímání projektu
majoritní skupinou obyvatel. Na druhou stranu však rezignuje na řešení bytové situace části
cílových skupin. Opět se tedy jedná o nastavení projektu, které je legitimní v konkrétním
kontextu (politická situace, stav bytového fondu, kapacity pro sociální práci), ale nejde se o
princip, který by bylo vhodné zobecnit.
Co se týče posuzování žadatelů o vstup do systému sociálního bydlení v praxi, daný systém
funguje na základě před-výběru kandidátů v rámci předchozí sociální a terénní práce a také na
základě osobní znalosti kandidátů zaměstnanci a představiteli správy obce (starosta, majetkový
odbor města, sociální/terénní pracovnice, členové Rady). Kandidáti jsou často osoby a rodiny,
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které dlouhodobě žijí ve Velkých Hamrech a jsou zde zaměstnáni. Systém sociálního bydlení
tak v praxi počítá s tím, že jej budou většinou využívat lidé (z cílových skupin), kteří ve Velkých
Hamrech dlouhodobě žijí a přispívají (například svou prací v případě ekonomicky aktivních
domácností) k rozvoji obce. Absorpční kapacity pilotovaného systému (počet vymezených
bytů) v zásadě ani neumožňují „otevření“ systému pro nově přistěhované domácnosti; a také
v Metodice je tato možnost zmíněna jako uskutečnitelná jen „ve výjimečných případech“.
Po předchozích ambivalentních zkušenostech s krizovými byty (viz Průběžná evaluační zpráva)
se během roku 2019 ukázalo, že jednu domácnost bylo možné zabydlet v režimu sociálního
bydlení i díky podpoře sociální pracovnice, zatímco druhou domácnost se zabydlet nepodařilo.
Kladně lze hodnotit nově nastavenou praxi krizového bydlení – jeden vyčleněný byt, který je
standardní co se týče kvality bydlení a kde může domácnost bydlet jen po relativně omezený
čas, než se přestěhuje do jiného bydlení.
Hodnocení ukazatelů – závěry:
Nediskriminace: Na základě nastavení kritérií posuzovaných při sociálním šetření
(vyžadování bezdlužnosti a zaměstnání uchazeče, bezúhonnost atd.) může docházet
k diskriminaci osob v bytové nouzi (těch, které je možné označit za potenciálně „problémové“),
přestože právě tyto osoby mají být formálně vzato primární uchazeči. Rozhodování Rady města
by mohlo být více politické než odborné, a tudíž by mohlo hrozit, že bude diskriminační.
Srozumitelnost: Stav bytové nouze je ve všech dokumentech definován srozumitelně, stejně
tak jako kritéria sociálního šetření. V praxi je pravděpodobné, že požadavky na kandidáty jsou
„překládány“ potenciálním žadatelům sociálními a terénními pracovnicemi.
Transparentnost: Transparentnost celého procesu se zlepšila oproti konci roku 2018. Nyní
jsou jasně definovaná kritéria a také Rada města musí své rozhodnutí zdůvodnit.

II. Podmínky a kritéria udržení se v rámci systému sociálního bydlení
V rámci tohoto indikátoru hodnotíme (1) nastavení kritérií udržení se v systému sociálního
bydlení a diskutujeme, jak podmínky systému ovlivňují pozici různých kategorií uživatelů
systému (podle kategorií bydlení: sociální, krizové, byty zvláštního určení). Hlavní podmínkou
pro udržení bytu je kromě zákonných povinností plynoucí z daného právního titulu a povinností
definovaných v nájemní smlouvě také povinnost spolupráce se sociální pracovnicí.
Povinnost sociální práce může působit jako příliš disciplinující a kontrolní mechanismus, avšak
frekvenci setkání a jejich formu je možné do značné míry možné vyjednávat a přizpůsobit
situaci domácnosti a jejím potřebám. Z dosavadní praxe se rozhodně neukazuje zbytečné
nadužívání daného mechanismu a míra podpory je i podle zabydlených domácností hodnocena
jako adekvátní; zároveň je příjemci i pracovníky projektu hodnocena jako důležitá.
Mezi kritéria udržení bydlení dle článku V nájemní smlouvy patří:
•

včasné placení nájemného,

•
•

dodržování Domovního řádu, dobrých mravů a dobrého společného soužití nájemníků,
udržování bytu a společných prostor domu v pořádku a čistotě,
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•

dodržování nočního klidu,

•

absence návštěv, které by narušovaly soužití s dalšími nájemníky v domě a budily
stížnosti.

Kritéria na jednu stranu výrazně nevybočují z jiných běžných nájemních smluv, na druhou
stranu umožňují disciplinovat a poměrně výrazně sankcionovat nájemníky neprodloužením
smlouvy v případě, že jsou porušena. To může být problematické, protože u některých z těchto
kritérií – např. dodržování pořádku a čistoty – není jasné, kdo a jakým způsobem má pravomoc
tento stav posuzovat a také posouzení může být velmi arbitrární, a tedy potenciálně svévolné.
Hodnocení ukazatelů – závěry:
Nediskriminace: Aktuální nastavení daných kritérií by nemělo žádnou skupinu zásadně
diskriminovat, protože se předpokládá, že o povinnosti spolupráce se sociální pracovnicí bude
domácnost informována během sociálního šetření.
Srozumitelnost: V rámci smlouvy jsou daná kritéria explicitně formulovaná, nicméně je
otázka, kde jsou hranice jejich překročení (například co se týče sousedského soužití a
udržování pořádku). Přestože asi není možné tuto hranici explicitně jasně definovat, tak by
mělo být jasné, kdo o případném nesplnění kritéria rozhoduje.
Transparentnost: V Metodice je nyní jasně definována povinnost spolupráce se sociální
pracovnicí a na webu je možné najít i formulář sociálního šetření i dohodu o poskytování
sociální práce. Pro zlepšení transparentnosti by bylo možné ještě zveřejnit vzorovou nájemní
smlouvu.

III. Charakter přímé práce s klienty
Účastníci projektu absolvují nejprve sociální šetření jako jednu z nutných aktivit při podávání
žádosti, a v případě přidělení bytu podepisují Dohodu o poskytování sociální práce při užívání
sociálního bytu, která odkazuje na dokument Metodika poskytování sociální práce. V daném
dokumentu je detailně popsán charakter podpory – oblasti poskytování sociální práce. Pro
oblast bydlení jsou jednotlivé činnosti specifikovány v Příloze 1 daného dokumentu. Lze je
hodnotit jako srozumitelně a jasně popsané. Sociální práce je poskytována nejenom přímo
v souvislosti s bydlením, ale je komplexní, co se týče aktivizace daných domácností: zahrnuje
například finanční poradenství (finanční gramotnost, dluhové poradenství, tvorba rodinného
rozpočtu atd.), pracovní poradenství a péče o děti (komunikace se školou – výchovným
poradcem).
Intenzita podpory domácností v rámci sociální práce se liší: u některých je kontinuální a
relativně intenzivní, u jiných je spojená pouze se vstupním sociálním šetřením a případně
spojená s aktuální potřebou (například při komunikaci s úřady apod.). I po konci projektu (a
stávající relativní nejistotě, jakou přesnou podobu bude mít sociální práce po jeho skončení)
je otázkou, zda formalizovat dobu, po jakou by klient měl mít povinnost spolupracovat se
sociální pracovnicí. Související otázkou také je, zda v souvislosti s tím formalizovat, jak dlouho
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bude byt zůstávat v režimu „sociální“ a kdy přejde ve „standardní“, nebo zda stačí rozhodovat
vždy ad hoc dle konkrétní situace. Formalizace může dát účastníků systému jasný horizont,
v jakém jejich bydlení bude definované jako „sociální“, na druhou stranu některé případy
mohou vyžadovat individuální posouzení, které bude obtížně zachytitelné v rámci formálních
kritérií. S otázkami typu a intenzity podpory souvisí také otázka ohledně kapacity projektové
sociálních pracovnice – především s ohledem na konec projektu. Ukazuje se, že úvazek 0,75
byl zřejmě adekvátní a nižší úvazek může ohrozit systém sociální bydlení; na druhou stranu,
jestliže stávající domácnosti budou stále stabilizovanější a v rámci systému nebude příliš
vysoký „obrat“ domácností, i nižší úvazek může být dostačující. Nicméně i během projektu se
ukázalo, že některé oblasti podpory jsou kapacitně podhodnocené (například finanční
gramotnost a dluhové poradenství).
Na základě našeho působení v terénu a z výsledků anketního dotazování lze hodnotit postoje
občanů Velkých Hamrů k sociálními bydlení jako spíše rezervované (viz dále); postoje
konkrétních sousedů k myšlence toho, že se měl v jejich domě zřídit sociální byt v některých
případech negativní. Nicméně příklad bytu zabydleného v září 2018 ukazuje, že i při
problematickém začátku sousedského soužití a zpočátku negativním hodnocení nově
zabydlené domácnosti ze strany jednoho ze sousedů, může být nedůvěra překonána a
především zabydlená domácnost prokáže, že je naprosto normálními sousedy dodržujícím
všechna psaná i nepsaná pravidla sousedského soužití. Otázkou je, zda je možné chtít po
zabydlených účastnících, aby se takto snažili a stále znovu dokazovali, že jsou „ti správní“.
Postoje samotných účastníků projektu je možné shrnout jako vděčnost, že daný byt získali a
že se jim konkrétní lidé (sociální pracovnice, tajemnice, starosta) věnují a snaží se jim reálně
pomoci v jejich situaci.
Hodnocení ukazatelů – závěry:
Zabydlené domácnosti vykazují výrazně různou míru potřeby sociální práce a aktivizace: jako
takové je tedy vhodné mít prostor pro individuální přístup k jednotlivým domácnostem.
Zároveň se z dosavadní sociální práce ukazuje jako stále znovu se opakující téma finanční
gramotnosti a otázky zadlužení. V tomto smyslu se nabízí prostor pro další systematickou
činnost a vzdělávání jak účastníků projektu, tak potenciálních žadatelů. Jinými slovy,
identifikovali jsme prostor pro systematický rozvoj finanční gramotnosti domácností
ohrožených sociálním vyloučením. V praxi nicméně případné kurzy finanční gramotnosti mohou
být zaměřeny i na osoby mimo projekt sociálního bydlení; například obecně seniory a podobně.
Vztah sousedů k účastníkům projektu se dá hodnotit eufemisticky jako počáteční nedůvěra,
nicméně na základě konkrétní pozitivní zkušenosti z bytu přiděleného bytu v září 2018 lze tuto
nedůvěru překonávat dobrou praxí. Tuto dobrou praxi nekonfliktního sousedského soužití lze
pak využít při prezentaci výsledků projektu veřejnosti.

IV. Nastavení pilotního programu
V rámci tohoto indikátorů hodnotíme především procesní nastavení projektu (personální
kapacity, komunikace mezi aktéry, nastavení evidenčního systému) a míru, v níž toto
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nastavení, do jaké koresponduje s potřebami a prioritami aktérů (realizátorů) projektu. Dále
hodnotíme, do jaké míry nastavení systému splňuje umožňuje zabydlovat osoby z cílových
skupin projektu.
V rámci projektu fungují pravidelná (měsíční) setkávání projektového týmu. V průběhu
projektu se také hledal optimální mód pro sdílení informací mezi aktéry projektu (sociální a
terénní pracovnice, tajemnice, vedoucí odboru majetkového a investičního), které nebylo jasně
definováno na začátku projektu, ale ustavilo se až během konkrétní praxe. Sdílení informací je
důležité i z hlediska zpracování podkladů pro rozhodování Rady, a tedy pro vyhodnocování
žádosti. V tomto ohledu se zdá, že se povedlo nastavit funkční systém, který není příliš
formalizovaný a spíše spoléhá na personální znalost aktérů navzájem: pro udržitelnost systému
by v případě, že na některé z důležitých pozic začne pracovat nový zaměstnanec nastavit
alespoň základy které informace a jakým způsobem sdílet (zda zachovat formální setkávání
nebo naopak posílit neformální pravidelné schůzky různých aktérů).
Ukazuje se, že realizace projektu je spojená s relativně značnou administrativní zátěží
(například vytváření monitorovacích listů apod.). Tato skutečnost je nicméně dána spíše
obecnými požadavky spojenými s projekty podobného typu (tedy realizovaných na základě
daného financování a potřebou vykazovat určité výsledky a plnění kvantitativních indikátorů)
spíše než nastavením tohoto projektu jako takového. Jen obtížně se tedy hledají doporučení,
jak danou administrativní zátěž zmírnit nebo ulehčit.
Dále hodnotíme, zda v rámci nastavení projektu dochází k tomu, že reálně zabydlené
domácnosti odpovídají definovaným cílovým skupinám (k definici viz strana 10). Aktuálně je
v rámci systému přiděleno 10 sociálních bytů, přičemž v průběhu projektu bylo podpořeno
celkem 15 domácností (některé tedy přešly do režimu standardního pronájmu). Aktuálně
zabydlení domácnosti splňují kritéria cílových skupin.
Poslední otázkou je, do jaké míry by měli mít sami účastníci projektu a klienti sociální práce
možnost ovlivnit realizaci projektu. Jinými slovy, zda by mohli a měli být zapojeni do
rozhodovacích procesů například ohledně nastavení kritérií vstupu a udržení se v systému.
Z hlediska zvyšování jejich míry zapojení do života obce a obecně sociální aktivizace může mít
taková aktivita pozitivní vliv na jejich motivaci – vyslechnutí a zohlednění jejich názorů v nich
může potvrdit proaktivní přístup k řešení svých případných sociálních problémů. Z hlediska
aktérů projektu může být zajímavé získat názory účastníků projektu. Na druhou stranu je
otázkou, do jaké míry účastníci projektu dané otázky řeší na obecnější úrovni nebo zda je pro
ně relevantní především řešení jejich konkrétní životní situace (jak se ukazovalo během
evaluačních rozhovorů a lze to vnímat jako naprosto legitimní).
Hodnocení ukazatelů – závěry:
Pro udržitelnost projektu bude klíčové pokračovat ve sdílení informací mezi různými aktéry
projektu a aktéry relevantními pro (sociální) bydlení v obci. Podařilo se vytvořit systém
komunikace, který je funkční spíše díky osobním vztahům než formalizovanému systému
sdílení informací. To může být rizikem, pokud by například na pozici sociálního pracovníka
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nastoupil zaměstnanec, který by neznal místní poměry. Bylo by také vhodné pokračovat
v pravidelných formální či neformálních setkáních aktérů – případně i v užším kruhu (sociální
a terénní pracovnice, tajemnice, zástupce majetkového a investičního odboru) než byl
projektový tým, aby jednotliví aktéři byli informováni o stavu domácností v sociálním bydlení.
Využívání systému s ohledem na nastavení cílových skupin lze hodnotit jako uspokojivé.

V. Efekty projektu na institucionální prostředí a veřejnost
Jednou z důležitých složek projektu je jeho udržitelnost – tedy zda vytvořený systém sociálního
bydlení bude pokračovat i po skončení projektu. Toho může být dosaženo, jestliže budou
funkční formální i praktické součásti projektu (tedy kvalitně vypracované koncepce a metodiky
a jejich následování v praxi). V průběhu projektu vznikly a byly aktualizovány dokumenty, které
nastavují fungování systému sociálního bydlení (Lokální koncepce, Metodika přidělování a
další). Tyto dokumenty neměly přímý vliv na utváření projektu v jeho počátcích, ale ukazuje
se, že mohou být významné především do budoucna: podařilo se v nich totiž jasně a
srozumitelně definovat pravidla pro vstup do systému (viz výše). Zároveň je podstatné, že
dané dokumenty byly vytvořeny přímo aktéry: nejsou tedy pouze „přijaty zvenku“. Pro
udržitelnost projektu však je podstatné, aby se podařilo udržet personální kapacity (sociální či
terénní pracovnice), aby zabydlování a stabilizace domácností byla úspěšná.
Z hlediska udržitelnosti projektu a poskytování sociální práce se může jevit jako relevantní
prohlubovat spolupráci s organizacemi, které různé formy sociálních služeb poskytují (D.R.A.K.
z.s., FOKUS Liberec o.p.s., Oblastní charita Most – pobočka Charita ČR). Během projektu došlo
k částečnému rozvoji dluhového poradenství, které by ale mohlo být do budoucna ještě více
systematizováno a ukotveno jako jedna z podstatných činností při sociální práci se zabydlenými
domácnostmi (finanční plánování, zvyšování povědomí o půjčkách atd.)
Významné je pro udržitelnost systému sociální bydlení jeho vnímání ze strany obyvatel Velkých
Hamrů: tedy zda občané porozumí jeho přínosu pro obec. V rámci komunikace daného
projektu bylo uskutečněno veřejné setkání, kam dorazilo několik desítek občanů. Zároveň se
v rámci této evaluace uskutečnilo v červenci 2018 anketní dotazování, během něho byl
zjišťován názor občanů města na projekt a sociální bydlení obecně. Výsledky ankety byly
představy už v Průběžné evaluační zprávě, ale vzhledem k jejich relevanci jsou uvedeny i v této
Závěrečné evaluační zprávě.
Papírové anketní lístek obdrželi všichni obyvatelé Velkých Hamrů s trvalým pobytem a starší
18 let,9 odevzdáno bylo celkem 95 lístků (cca 5 % ze všech distribuovaných). Anketa tak

9

Jestliže není uvedeno jinak, tak uvedená procenta v rámci určitých otázek nezahrnují ty respondenty, kteří otázku
nezodpověděli. Jestliže součet procent v některých případech nedosahuje 100 %, je to dáno zaokrouhlením při
součtu.
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reprezentuje názor relativně malé, ale veřejně aktivní skupiny obyvatel obce.
Sociodemografické údaje respondentů
•

49 % respondentů je mužů, 47 % žen a 3 % respondentů otázku nezodpovědělo

•

Téměř polovině respondentů (48 %) je 60 a více let, 24 % je 45-59 let, 14 % je 30-44
let a 11 % respondentů spadá do věkové kategorie 18-29 let (jeden respondent 16 let)

•

14 % respondentů má základní vzdělání, 40 % střední odborné bez maturity, 32 %
střední s maturitou a 14 % má vysokoškolské nebo vyšší odborné, 4 % bez odpovědi

•

Naprostá většina (86 % respondentů) bydlí ve Velkých Hamrech více než 10 let

•

Většina z respondentů je součástí domácnosti, která je vlastníkem bytu nebo domu,
kde žijí (74 %) nebo bydlí v obecním nájmu (18 %)

•

57 % respondentů bydlí v rodinném domě, 38 % v bytě v bytovém domě, 3 % v bytě
v rodinném domě a 2 % respondentů tuto otázku ponechalo bez odpovědi

Role státu, obce a rodiny při zajištění bydlení
•

Většina respondentů inklinuje k představě, že bydlení si má každý určitě (25 %) nebo
spíše (47 %) zajistit sám nebo pomocí své rodiny (viz graf 1).

Graf 1: Míra souhlasu s tvrzením „Bydlení by si měl si zajistit každý sám nebo za pomoci
vlastní rodiny.“

18%
25%

1%

určitě ano
spíše ano

5%

spíše ne
3%

určitě ne
nevím
bez odpovědi

47%

•

Nicméně na otázku, zda má bydlení zajistit obec nebo stát odpovídá, že určitě nebo
spíše ano 23 %, respektive 17 % respondentů (viz graf 2).
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Graf 2: Míra souhlasu s tvrzením „Bydlení by měly především zajišťovat obce a/nebo stát.“

17%
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určitě ano
spíše ano
13%
0%

spíše ne
určitě ne
nevím
bez odpovědi

13%

33%

Míra souhlasu s výroky o projektu
•

Ukazuje se, že respondenti spíše preferují vymezit sociální bydlení pro určité specifické
skupiny – například matky samoživitelky (94 % určitě nebo spíše ano), seniory (94 %
určitě nebo spíše ano) a poskytovat startovací byty pro mladé (98 % určitě nebo spíše
ano).

•

Naproti tomu skupina definovaná jako občané čelící diskriminaci na trhu s bydlením
například Romové má podporu pouze u 4 % respondentů. Kromě těchto skupin uváděli
někteří respondenti v rámci otevřené otázky, že by další cílovou skupinou mohli být lidé
se (zdravotním) handicapem.

•

Poměr respondentů ne/souhlasících s výrokem, že by měly Velké Hamry poskytnout
sociální bydlení pro všechny občany obce, kteří si podají žádost (graf 3) je vyrovnaný
na obě strany, nicméně mírně převažují spíše negativní odpovědi.
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Graf 3: Míra souhlasu s tvrzením „Velké Hamry by měly poskytovat bydlení pro všechny
občany obce, kteří si podají žádost.“
8%
2%

19%

určitě ano
spíše ano

24%

spíše ne
určitě ne
20%

nevím
bez odpovědi

26%

•

Mezi respondenty panuje silné přesvědčení (80 % určitě a 17 % spíše ano) o tom, že
by sociální bydlení mělo být podmíněno spoluprací se sociální pracovnicí a bezdlužností
vůči obci. Respondenti tak podporují stávající praxi nastavenou v projektu.

•

Stejně tak si většina respondentů myslí (59 % určitě a 27 % spíše ano), že by obec
měla mít právo vybírat ze žadatelů nad rámec stanovených kritérií. Tyto údaje jsou
v určitém rozporu s odpovědí, na předchozí otázku o poskytování bydlení všem
žadatelům.

•

Na negativně formulovanou kontrolní otázku, že by Velké Hamry neměly poskytovat
sociální bydlení pro žádné občany obce odpovídá kladně pouze 23 % respondentů.

Informovanost o projektu
•

Pouze 20 % respondentů uvádí, že má dostatek informací o projektu; 26 % chce
doplnění informací, které má; a 45 % uvádí, že nemá dostatek informací a chtělo by
jich získat více a pouze 9 % projekt nezajímá a nemá žádné informace (viz graf 4).
Ukazuje se tedy výrazný potenciál (71 % všech respondentů) pro další informační
kampaň.
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Graf 4: Odpověď na otázku „Jak vnímáte svou informovanost o projektu poskytování
sociálního bydlení v obci?“
O projektu sociálního bydlení ve
Velkých Hamrech mám dostatek
informací.

6%
8%

19%

O projektu mám nějaké informace,
ale uvítal/a bych jejich doplnění a
rozšíření.
O projektu sociálního bydlení ve
Velkých Hamrech nemám dostatek
informací a uvítal/a bych jejich
doplnění a rozšíření.
24%

O projektu sociálního bydlení ve
Velkých Hamrech nemám dostatek
informací, ale téma mě nezajímá.

42%
Bez odpovědi

•

Pouze 19 % respondentů má pocit, že má o projektu dostatek informací

•

Celkem 66 % respondentů by uvítalo doplnění informací

•

Jako potenciální komunikační nástroje se ukazují web a obecní noviny, které sleduje
často nebo občas 73 %, respektive 85 % respondentů;

•

Veřejná jednání sleduje často nebo občas pouze 42 % respondentů a přímo informace
od zastupitelů či starosty získává 26 % respondentů.

•

Nelze podcenit ani roli rodiny a přátel, kteří jako komunikační zdroj figurují často nebo
občas u 79 %, respektive 87 % respondentů

Dopady projektu
•

•

Respondenti jsou přesvědčení o tom, že se relativně nejvíce zlepší
o zdravotní stav osob v sociálním bydlení (10 % určitě a 30 % spíše zlepší, 46 %
že zůstane stejný) a jejich
o sociální situace (12 % určitě a 28 % spíše zlepší, 38 % že zůstane stejná).
Naproti tomu se respondenti obávají, že se zhorší
o pocit bezpečí v obci (24 % určitě a 36 % spíše zhorší, 25 % že zůstane stejný),
o sousedské vztahy v obci (22 % určitě a 37 % spíše zhorší, 31 % že zůstanou
stejné),
o míra kriminality v obci (22 % určitě a 23 % spíše zhorší, 38 %, že zůstane
stejná).
U kvality vzdělání pro děti z domácností v sociálním bydlení je poměr respondentů
ohledně zlepšení (celkem 31 %), beze změn 49 % a zhoršení (celkem 21 %) podobný.
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Hodnocení ukazatelů – závěry:
Z výsledků ankety a také z míry návratnosti dotazníků vyplývá, že sociální bydlení ve Velkých
Hamrech je zásadní téma jen pro relativně malou skupinu obyvatel. Zástupci této skupiny by
však uvítali více informací o hodnoceném projektu.
Podpora veřejnosti – a to jak respondentů ankety, tak těch, kteří se nevyjádřili – je pro
dlouhodobou udržitelnost projektu důležitá. Informace o projektu poskytnuté místním tiskem
nebo na webu obce se zdají být k tomuto účelu vhodným nástrojem.
Anketa zároveň naznačuje, že mezi aktuálním nastavením projektu a míněním občanů existuje
velká shoda (např. v definici specifických cílových skupin a jiných otázkách).
Z hlediska celkového hodnocení projektu veřejností se ukázaly jako důležité i volby do místního
zastupitelstva, kdy starosta Ing. Jaroslav Najman uhájil mandát a projekt i celý systém
sociálního bydlení neztratil důležitou podporu v zastupitelstvu a vedení obce.
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3. Vyhodnocení hlavních evaluačních otázek
Hlavní a rámcové evaluační otázky byly formulovány zadavatelem evaluace a komentovány
evaluačním týmem. Otázky jsou součástí Smlouvy o evaluaci. V rámci této podkapitoly na dané
otázky odpovídáme: některé z otázek jsou spíše charakteru normativního (např. „Proč budovat
sociální bydlení?“), zatímco jiné jsou zaměřené na procesy nebo nastavení pilotovaného
systému (např. „Je vhodně nastaven systém sociálního bydlení ...?“).
•

Proč budovat sociální bydlení?
Kvalitní – tedy zdravé, bezpečné a jisté – bydlení je základní lidské právo, jak vyplývá
z čl. 25 Všeobecné deklarace lidských práv10 vydané OSN a ratifikované Českou
republikou. V České republice dosud nevznikl komplexní zákon o sociálním nebo
dostupném bydlení, který by stanovil jasný právní rámec, vymezit roli státu, obcí a trhu
při poskytování bydlení. Nicméně dle zákona č. 128/2000 o obcích mají obce povinnost
vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb bydlení svých občanů11. Zákon blíže
nedefinuje, jakým způsobem, ani nestanovuje sankční povinnost pro obce – některé obce
v České republice převzaly iniciativu a poskytují jak standardní, tak sociální bydlení.
Jejich motivace mohou být různé – jedna z nich může být snaha o zlepšení situace
některých osob ohrožených na volném trhu bydlení. To mohou být především
osaměle žijící seniorky, nekompletní rodiny (samoživitelé s dětmi) nebo také mladí do 30
let věku, kteří podle dat Českého statistického ústavu (ČSÚ) vynakládají vyšší procento
příjmů na bydlení.12 Tyto skupiny mají vyšší pravděpodobnost, pokud nebudou mít
k dispozici dostupné nebo sociální bydlení, budou nuceni bydlet v nejistých podmínkách
ubytoven nebo soukromých pronájmů, které jsou v některých případech tzv. „obchodem
s chudobou“.
V dlouhodobé perspektivě může sociální bydlení zlepšovat nejen kvalitu bydlení daných
domácností, ale další ukazatele kvalitního života (zdraví, vzdělání, zaměstnání). V tomto
smyslu náklady na realizaci sociálního bydlení mohou být vyváženy přínosem
aktivizace domácností, které budou mít kde kvalitně bydlet, např. zvýšením
zaměstnanosti jejich členů a pravidelností školní docházky u jejich dětí. Zároveň s ohledem
na nastavení české politiky bydlení dává z hlediska veřejných rozpočtů smysl realizovat
sociální bydlení v rámci systémů obecního bydlení spíše než v rámci soukromých pronájmů
či ubytoven s ohledem na výplatu dávek (příspěvek a doplatek na bydlení). Dávky v tomto
případě získá ze státního rozpočtu obec, která se pak může stát zodpovědným
pronajímatelem (využije prostředky na opravu a rekonstrukce bytového fondu apod.).

•

Otázka, zda je zajišťování sociálního bydlení obcí ve velikosti Velkých Hamrů vhodným
řešením? Případně, jaký je nejvhodnější způsob jeho poskytování? Měla by to zajišťovat
obec ORP či spíše soukromí vlastnící?
Tato otázka navazuje na předchozí, přičemž klíčovým kritériem, zda obec může sociální

10
11
12

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/faq/dulezite-otazky-obce/38-vzorova-otazka-obce
http://www.pracevobci.cz/upload/studies/14/factsheet-06.pdf
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bydlení poskytovat jsou dostatečné kapacity bytového fondu (ideálně nekoncentrované
v jenom místě) a kapacity pro realizaci sociální práce.
V případě, že obec disponuje bytovým fondem, který by umožnil přidělovat sociální bydlení
tak, že nevznikají místa s koncentrací sociálních bytů, se jedná jednoznačně o ekonomicky
i sociálně nejvýhodnější řešení. Kromě velikosti obce je však nutné přihlédnout k velikosti
disponibilního obecního bytového fondu a k širšímu geografickému kontextu (zda se jedná
o příměstskou obec u centra typu krajské či hlavní město; zda je obec ve strukturálně
znevýhodněném regionu).
V tomto smyslu je nejvýhodnější, pokud bydlení poskytuje přímo daná obec, ve které lidé,
kteří sociální bydlení potřebují zároveň i třeba dlouhodobě bydlí – odpadá tak nutnost se
stěhovat do většího města (obce ORP) v případě, že domácnosti upadnou do bytové
nouze.
•

Jaké jsou přínosy realizace sociálního bydlení pro veřejnost? V jakém rozsahu by obec
měla sociální bydlení nabízet?
Na úrovni obce může sociální bydlení přinášet pozitiva i občanům, kteří ho bezprostředně
nevyužívají. Především funguje jako ujištění, že i v případě osobních sociálních problémů
(například zadlužení, exekuce, domácí násilí, rozvod, dlouhodobá nemoc atd.), bude mít
daný jedinec zajištěný životní standard alespoň v podobě bydlení, které nemusí být
komfortní, ale bude splňovat alespoň určitá základní kritéria. Z morálního hlediska
představuje systém sociálního bydlení míru vyspělosti určité společnosti: jestli je ochotná
a schopná se postarat o lidi s handicapem (zdravotním či jiným), seniory a nekompletní
rodiny a další osoby ohrožené sociálním vyloučení bez ohledu na jejich etnicitu. Přínosy pro
cílovou skupinu, která může díky stabilnímu bydlení zlepšovat jiné aspekty svého života
(vzdělání a kvalifikace, zaměstnání, finanční stabilita, zdraví, osobní vztahy), se také dále
promítají na lokální úroveň ve formě lepších sousedských vztahů, občanského soužití a
úrovně veřejného pořádku.
Nelze jednoznačně určit, kolik má být v obci jednotek sociálního bydlení (příp. kolik procent
z fondu má být takto vyčleněno). Je nutné přihlédnout ke stavu bytového fondu (kapacita
a fyzický stav nemovitostí), personálním kapacitám (sociální a další pracovníci obce,
případně dalších navazujících služeb) a také k míře předpokládané poptávky. V současnosti
se počet bytů v režimu sociálního bydlení ve Velkých Hamrech jeví jako zvládnutelný
z hlediska podpory sociální pracovnicí i administrativně, a tudíž by se mohl jevit prostor i
pro rozšíření počtu sociálních bytů.

•

Je vhodně nastavený samotný systém sociální bydlení v obci (krizové byty a dále byty
standartní kategorie, kde je poskytována sociální práce a postupně se přechází do
klasického bydlení a sociální byt se zřídí jinde pro jiného potřebného)?
Tento systém na jednu stranu umožňuje určitou míru flexibility (je možné rychleji reagovat
na vznikající potřebu a „přelévat“ byty mezi kategoriemi) a také umožňuje lidem, kteří
získají byt nejprve v režimu sociálním a následně u nich odpadne nutnost sociální práce
udržet si stejné bydlení (a tedy lépe utvářet pocit domova v dlouhodobé perspektivě).
V roce 2019 se také podařilo zlepšit fungování institutu krizových bytů – jednu z rodin
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přesunout do sociálního bytu a zřídit regulérní standardní byt, který by mohl být využíván
v krizové situaci.
Systém je tedy možné hodnotit jako funkční pro potřeby Velkých Hamrů i proto, že jej
aktéři projektu samotní vytvořili a přijali za vlastní.
•

V jakých objektech by se mělo sociální bydlení řešit? Zapojení soukromých vlastníků
objektů, a/nebo využít pouze bytový fond obce?
Ideální je řešit sociální bydlení v bytech tak, aby se sociální byty nekumulovaly v jedné
lokalitě bez ohledu na to, jaká je etnicita lidí užívajících sociální bydlení. Touto praxí se
může předcházet jakékoliv potenciální stigmatizaci lidí žijící v sociálním bydlení. Zapojení
soukromých vlastníků je diskutabilní a přednost by mělo mít využívání bytového fondu
obce. V soukromém pronájmu je možné jen velmi omezeně regulovat výši nájemného a
z podstaty věci je daný vztah (majitel – nájemník) mocensky asymetrický – nevyrovnaný
často v neprospěch nájemníka. Obec může fungovat jako profesionální a morálně
bezúhonný majitel, kterým nájemníkům poskytuje kvalitní a jisté bydlení.

•

Jak řešit, aby se minimalizoval příliv nových problémových občanů do obce, pokud bude
nabízet vlastní sociální bydlení a uvolní se tak nevyhovující a drahé byty v soukromých
objektech?
S ohledem na kapacitu nastaveného systému (zhruba 15 bytových jednotek) nehrozí
kapacitně „příliv nových problémových občanů“ – tedy uvolnění již existujících kapacit
v soukromém ubytování a jejich „doplnění“. Jiná dynamika (například výkup objektů
v dražbách a následné zřízení „ubytovny“) může mít na takovou migraci daleko zásadnější
vliv. Stejně tak migrační dynamika v současných objektech takto využívaných má větší vliv
než fungování systému sociálního bydlení.
V tomto smyslu se zdá, že Velké Hamry na dané procesy reagují a aktivně do nich vstupují
(dražby objektů/organizace migrace atd.), a snaží se je řešit. Zároveň nastavení systému
neumožňuje kromě výjimečných případů zabydlet domácnosti, které trvale a dlouhodobě
ve Velkých Hamrech nebydlí – nevytváří se tak žádná pobídka pro domácnosti z jiných
obcí, aby se do Velkých Hamrů stěhovaly.

•

Je vhodné, aby existovalo více modelů sociálního bydlení v závislosti na konkrétních
podmínkách v jednotlivých obcích?
Ano – s ohledem na současnou neexistenci jednotné legislativní úpravy je to v podstatě
nutnost. V tomto kontextu je to žádoucí, protože tato praxe umožní nastavení systémů
podle lokálního kontextu (rozsah bytového fondu, kapacita sociální práce, počet
potenciálních žadatelů) a podle ideového ukotvení reprezentace obce (preference
zásluhovosti nebo přístupu bydlení především).

•

Jaké legislativní úpravy by bylo potřeba schválit, aby mohlo sociální bydlení dobře
fungovat bez velkých negativních vlivů na život v obci?
Na celostátní úrovni se jedná o zákon o sociálním, případně dostupném bydlení, který by
jasně stanovil právní rámec povinností a práv obcí. V souvislosti s tím by se teoreticky
snížila možnost některých obcí v praxi přenášet zodpovědnost na jiné (proaktivní) obce,
které otázku sociálního bydlení řeší.
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Jako rizikové je možné spatřovat pokusy o reformu dávkového systému na bydlení, která
by rušila stávající systém dvou dávek a sjednotila je v jedinou dávku.13
•

Jak minimalizovat negativní vnímání zajišťování sociálního bydlení majoritní společností?
V tomto ohledu je nutné doporučit kontinuální komunikační práci s veřejností, byť je
náročná z hlediska časových i pracovních kapacit a kompetencí. Zdá se, že nestačí přínosy
a podstatu projektu vysvětlit při několika příležitostech (tj. že projekt nemíří „pouze na
Romy“, jak určitá část občanů Velkých Hamrů projekt vnímá). Zdá se, že nutné opakovat
neustále, že je projekt výhodný pro všechny občany (s ohledem na výše zmíněné
argumenty). Během roku 2019 se z hlediska evaluace zdál určitý posun ve vnímání
projektu; kdy se pravděpodobně ukazuje pozitivní příklad zabydlených domácností, které
fungují „normálně“ (z hlediska majoritní společnosti). Je nutné počítat také s tím, že
projekt vždy může vyvolávat kritiku a určitá část občanů nikdy nebude „přesvědčitelná“ o
jeho přínosech.
Zároveň je nutné neustále připomínat kritéria a podmínky zisku bydlení (tj. nejen bytová
nouze, ale provedené sociální šetření a zaměstnání uchazečů) – tedy, že je systém de
facto nastaven jako zásluhový. Z ankety vyplývá důležitost lokálního tisku (obecní noviny)
a webu (na webu je ovšem nutné, aby byly dané informace jednoduše dostupná – viditelná
a dohledatelná); zároveň se ukazuje, že pro formování obrazu o projektu hraje i rodina
respondentů – tudíž i setkání a vysvětlování tváří v tvář jsou podstatné. Je potřeba ocenit,
že veškeré informace jsou poměrně snadno dostupné na webových stránkách obce a je
možné je snadno dohledat.

•

Jsou vhodně zvoleny cílové skupiny projektu?
Cílové skupiny projektu byly definovány před začátkem projektu a následně byla jejich
definice aktualizována (viz výše). Aktuálně definované cílové skupiny – domácnosti
ohrožené nejvíce bytovou nouzí a ztrátou bydlení – osoby se sociálně vyloučených lokalit,
samoživitelé s dětmi, senioři a mladí do 30 let jsou vhodně zvolené. Tyto skupiny jsou i
podle dat ČSÚ nejvíce ohrožené vysokými náklady na bydlení a zároveň mohou tyto skupiny
čelit diskriminaci na volném trhu s bydlením.

13

Studie ke stažení zde (http://centrumspot.cz/wp-content/uploads/2019/07/SPOT_Rizika-reformy-dávek-nabydlen%C3%AD-předložené-v-červnu-2019.pdf); hlavní body studie zde (http://centrumspot.cz/rizika-reformydavek-na-bydleni-verze-cerven-2019/)
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4. Vyhodnocení efektů, přínosů a dopadů projektu
4.1. Definice projektu ve vztahu k ostatním projektům pilotního sociální
bydlení
Definovat: vymezit a zhodnotit pilotní projekt sociální bydlení ve Velkých Hamrech ve vztahu
k ostatní projektům pilotního sociální bydlení14 je v současné chvíli (prosinec 2019) obtížné a
prakticky nemožné, protože nejsou jednotlivé evaluační zprávy dokončené a zveřejněné. Lze
tedy porovnat cíle projektů, případně definice cílových skupin a zvolené nástroje k jejich
uskutečnění.
Konkrétně se pak dá porovnat například počet vyčleněných sociálních bytů. Z tohoto hlediska
se ukazuje, že většina obcí v rámci svých projektů vymezila zhruba 10–20 bytů (výjimkou jsou
Brno, Ostrava), přičemž tyto obce mají často více obyvatel, než Velké Hamry (jedná se
například o Pardubice, Kadaň, Most a další). Samozřejmě je nutné mít na pamětí, že se jedná
o pilotní ověření funkčnosti daných systémů a do budoucna je možné, že dané obce systém
rozšíří o další byty. I přesto je však nutné ocenit snahu Velkých Hamrů o poskytnutí relativně
(v poměru k počtu obyvatel) velkého počtu bytů pro sociální bydlení.
Pozitivně je také možné hodnotit aktivitu p. starosty Ing. Jaroslava Najmana a jeho účast na
jednání starostů a dalších aktérů s ohledem na revizi dávkových systémů bydlení a dalších
opatření v souvislosti se sociálním bydlením. Tato snaha je důležitá především z hlediska
propojení úrovně lokální (zkušenost z obcí) s úrovní strukturální a celostátní (kumulované
efekty určitých jevů), přičemž při hledání řešení a nastavení efektivních projektů a politik je
žádoucí zohlednit obě roviny.

4.2.

Efekty, přínos a dopady projektu na cílovou skupinu

Efekty, přínosy a dopady projektu na cílovou skupinu, respektive cílové skupiny lze hodnotit
jako jednoznačně pozitivní – sociální byty představují levnější, kvalitnější a jistější alternativu
k soukromému nájemnímu bydlení, ubytovnám, azylovým domům nebo životu bez střechy nad
hlavou. Na volném trhu s bydlením by zástupci cílových skupin často čelili diskriminaci a
museli by hledat bydlení na sub-standardním trhu a bytech.
S ohledem na formální metodické pokyny je měřitelný dopad možné hodnotit sice pouze u
jedné domácnosti, která vyplnila dotazníky po nastěhování a následně po 12 měsících od
zabydlení. Nicméně dopady na ostatní domácnosti je možné zhodnotit na základě
uskutečněných návštěv a rozhovorů se členy zabydlených domácností jak při vyplnění
dotazníků po nastěhování, tak i jen při realizaci polo-strukturovaných kvalitativních rozhovorů.
Z našich šetření vyplývá, že přínosy projektu na cílové skupiny nejsou jen v oblasti bydlení (tj.
kvalitní a jisté bydlení), ale přesahují do dalších oblastí života. Jinými slovy, stabilizace bydlení
pomáhá stabilizovat i ostatní oblasti života (pracovní, vzdělávání u dětí, psychická pohoda a

14

Jedná se o dalších 15 obcí (případně městských částí) zapojených do projektu zastřešeného Ministerstvem práce
a sociální věcí (MPSV), viz zde: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/o-projektu/projekty-obci-a-interaktivnimapa
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zdravotní stav). Kromě toho má účast v projektu, především se zdá u rodin s dětmi dopad na
sociální vztahy a pozici dětí – nemusí se stydět pozvat si kamarády nebo příbuzné domů;
stejně tak rodiče mohou být svým způsobem pyšní na to, že jejich domov je mnohem
reprezentativnější a že přináší v některých případech mnohem více soukromí.
Tento posun se zdá být o to výraznější z jak nedostatečně kvalitního bydlení se domácnost
stěhovala (ať bydlení předešlé nebo v minulosti zažité). Tedy například domácnost z krizového
bydlení prodělala naprosto zásadní kvalitativní posun v oblasti bydlení, který se projevuje i
v dalších (výše zmíněných) oblastech života. Na druhou stranu pro domácnosti bydlící
v režimu DPS, které byly zároveň zařazeny do projektu neprodělaly tak zásadní kvalitativní
posun – režim podpory se prohloubil (a možná částečně proměnil) působením sociální
pracovnice, ale některé domácnosti neprodělaly stěhování.
Bydlení má na některé domácnosti i disciplinující efekt; je poskytnuto za podmínky pracovního
zapojení alespoň jednoho z dospělých členů domácnosti – tito pracovníci mají šanci pracovat
v městských technických službách formou VPP (veřejně prospěšné práce) skrze Úřad práce
Tanvald. Zde je možné spatřovat určitou slabinu projektu – jestliže (a je to pravděpodobné)
bude snížen objem financí alokovaných do VPP, může dojít k de facto zrušení těchto pozic.
Pro dané zaměstnance to může být ovšem devastující, protože nemají vysokou šanci získat
jiné podobné pracovní místo ve Velkých Hamrech a jejich dojíždění za prací je omezeno tím,
že jsou v exekuci a nevlastní automobil, tedy nejsou tak mobilní. Dopad požadavku mít
zaměstnání je tedy ambivalentní – na jednu stranu dané domácnosti jsou nucené se takto
zapojit na pracovní trh, na druhou stranu mohou čelit strachu a obávám, co se stane, jestliže
danou práci ztratí.

4.3. Efekty, přínos a dopady projektu v koncepční rovině, nastavení
spolupráce aktérů, systémového řešení problematiky sociálního bydlení na obci
V tomto oddíle hodnotíme především to, zda pilotní projekt umožnil nastavení procesů,
mechanismů a praxí, které budou mít trvalý přesah – vytvoří určitý systém, který bude funkční
i dlouhodobě po skončení projektu. Aktéry zde chápeme v širším slova smyslu jako aktéry
projektu, ale i zabydlené domácnosti a „vnější“ aktéry mimo obec (například zástupce MPSV,
zástupce Agentury pro sociální začleňování, a další), přičemž je zde posuzována interakční
rovina – tedy vztahu a jejich dynamika mezi aktéry. Koncepční rovina zde odkazuje především
k dokumentům, které formalizují určité postupy (viz výše zmíněné relevantní dokumenty,
například Metodika přidělování bytů, Lokální koncepce sociálního bydlení atd.).
Z hlediska koncepční roviny je nutné vyzdvihnout posun ve formální jasnosti i obsahové
přesnosti v daných dokumentech; jestliže projektová žádost působila v určitých momentech
nejasně, respektive částečně nekonzistentně (více viz Průběžná evaluační zpráva), tak
v aktuální dokumenty jsou mnohem jasnější ve vymezení cílů projektu (a potažmo systému
sociálního bydlení), v nástrojích, kterými se cíle dosahují i v normativním (hodnotovém)
zakotvení. Pozitivně je nutné hodnotit to, že dané dokumenty jsou dostatečně obsáhlé a
relevantně přispívají k formulaci toho, co v některých případech bylo zažitou, byť explicitně
nepopsanou praxí (sociální práce ve vztahu k určitým domácnostem). Jinými slovy,
dokumenty mohou sloužit jako určité definování „žité praxe“ a paměti aktérů projektu a zajišťují
tak trvalost celého systému. Zároveň nejsou natolik rozsáhlé, aby seznámení s nimi
potenciální zájemce spíše odrazovalo, a to je podstatné kritérium, byť není vždy v jiných
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kontextech přiznáno.
Dílčí koncepční nastavení projektu je stále možné podrobit diskuzi, případně kritice z různých
pozic. V této evaluační zprávě jsme již zmínily otázku zásluhovosti a potenciální přílišnou
disciplinaci domácností (relativně přísné podmínky pro udržení bytu) a také nastavení
požadavku spolupráce se sociální pracovnicí. Stejně tak je v koncepčním nastavení systému
potenciální slabé místo v tom, že hlavní rozhodovací pravomoc o ne/přijetí domácnosti do
systému má Rada města, která by mohla rozhodovat politicky spíše než odborně a mohla by
daný systém de facto opustit – nepřijímat do něj skutečně potřebné. Na druhou stranu je nutné
chápat nutnost toho, aby systém byl hlavními aktéry (politici, úředníci, zaměstnanci obce) přijat
za svůj, a tedy byl i jimi vytvořen.
Spolupráce aktérů je na úrovni obce ovlivněna velikostí obce také fyzickým rozmístěním
kanceláří; část aktérů (starosta, tajemnice, vedoucí investičního a bytového odboru) sídlí
v hlavní budově úřadu. Mohly tak v průběhu projektu relativně snadno a efektivně komunikovat
osobně dané záležitosti. Další podstatná část aktérů (sociální pracovnice a terénní pracovnice)
sídlí v budově, kde se nachází klub pro děti a mládež a knihovna. Z toho důvodu nebyl na
začátku projektu podle hodnocení některých aktérů projektu oběh informací zcela efektivní a
komunikace se zlepšila až v jeho průběhu. Jinými slovy, bylo nutné si zvyknout na sdílení
informací a jako důležité se ukázaly pravidelná (měsíční) projektová setkání. Velikost obce
umožňuje jak tuto osobní spolupráci mezi aktéry, ale také poměrně komplexní znalost
potenciálních žadatelů před jejich vstupem do projektu a sociální šetření tak v podstatě
probíhá i neformálně. To může být výhodou i nevýhodou, kdy na jednu stranu obec může
snižovat šanci zabydlení domácností, které nebudou například následně spolupracovat
v rámci sociální práce, ale na druhou stranu to může právě takto vyloučit ty nejvíce sociálně
deprivované domácnosti. Z hlediska spolupráce aktérů by mohlo být vhodné více propojit
činnost aktérů zaměřených na sociální práci a na management bytového fondu (odbor investic
a majetku); dané propojení vznikalo až během projektu a stále je zde zřejmě potenciál pro
ještě intenzivnější sdílení informací, postupů a metodického know-how. Také spolupráce se
zástupci MPSV se zdá měla určité rezervy, kdy opět především zpočátku projektu (a někdy i
později) nebylo příliš jasné, jak pracovat s některými nástroji především co se týče celkového
evaluace i dalšími.
V otázce systémovosti řešení se tedy potkávají tyto dva principy: formalizace pomocí
koncepčních dokumentů a neformální praxe založená na osobních kontaktech a znalosti
prostředí. Z tohoto hlediska představuje daný systém sociálního bydlení místně specifický
model (je závislý na konkrétní zkušenosti ve Velkých Hamrech), který může být přenositelný
do prostředí obce s podobnou strukturální zkušeností (počet obyvatel, sociodemografické
ukazatele, charakter bytového fondu, lokace obce a další), ale kromě toho by pro jeho úspěšný
přenos bylo potřeba ještě něco navíc. Jinými slovy – nestačilo by pouze převzít dané koncepce
a přístupy, ale bylo by potřebný i podobné nasazení ze strany aktérů projektu jako v případě
Velkých Hamrů. Přenos modelu do větší obce by byl určitě větší výzvou, protože na větší škále
si lze jen těžko představit, že aktéři projektu, respektive systému sociálního bydlení budou mít
tak dobrou znalost (potenciálních) žadatelů. Z tohoto hlediska lze definovat současný stav jako
formalizovanou a systematizovanou neformální praxi – funkční a efektivní, byť jak i v této
zprávě ukazujeme obsahující určitá rizika z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, které však lze
minimalizovat nebo snižovat.
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4.4. Efektivita sociálního bydlení ve vztahu k personálnímu a systémovému
zajištění
Efektivitu systému sociálního bydlení lze hodnotit jako poměrně značnou, protože se jedná o
pilotní projekt, který měl zajistit vytvoření a testování nového systému. Z tohoto hlediska se
zdá, že byly personální kapacity dostatečné. Pro budoucí fungování systému je podstatné
zachování pozice sociální pracovnice, který bude fungovat v terénu nebo případně přesunu
kompetencí (sociální šetření apod.) na terénní (sociální) pracovnici. Tato pozice je stejně
významná jako pozice koncepční (reprezentované například tajemnicí nebo starostou) nebo
případně metodické konzultace (podpora ze strany MPSV). Zachování adekvátního úvazku a
pracovní kapacit na této pozici je klíčové pro dlouhodobou udržitelnost projektu a pro jeho
efektivní využívání (byty přidělované domácnostem z cílové skupiny, předcházení neplacení
nájemného atd.).
Významnou otázkou se z hlediska efektivity ukázala administrativa spojená s chodem
projektu; z hlediska udržitelnosti systému je pozitivní, že většina administrativních úkonů je již
vytvořena a nastavena, a tudíž už bude efektivnější jich využívat.

4.5.

Dopady projektu na realizátora a zapojené aktéry projektu

Kromě toho, že město Velké Hamry realizovalo určitý systém, získali nové kompetence a
zkušenosti také aktéři zapojení do projektu. Ať v rovině strategické – projektového
managementu a vyjednávání s dalšími nadlokálními aktéry – tak v rovině praktických
zkušeností. Tyto zkušenosti by mohly být samozřejmě získány i bez realizace tohoto
konkrétního projektu, ale díky projektu mohly být zřejmě více reflektovány a otištěny v určitou
institucionální praxi. Jinými slovy – projekt vyžadoval pravidelné schůzky, zápisy a vytváření
dokumentů, které lapidárně řečeno Velkým Hamrům „už nikdo nevezme“. Kromě této
zkušenosti vedoucí k vytvoření funkčního systému se přidává také to, že někteří aktéři projektu
(především sociální pracovnice) se zúčastnili řady školení a seminářů, což lze hodnotit
pozitivně.
Pro realizátora – obec Velké Hamry – představovala realizace projektu výzvu. Část veřejnosti
nebyla projektu nakloněna a komunikace jeho přínosů zabrala výraznou část času a úsilí.
Z tohoto hlediska je otázka efektivity také podstatná; jak bylo řečeno už v Průběžné evaluační
zprávě, zdá se velmi důležité s veřejností komunikovat projekt, ale zároveň je vhodné stanovit
určité meze například co se týče (ne)informování sousedů o tom, že se zřizuje sociální byt –
možná zbytečně vyvolávající apriorní negativní reakce. Obec má plné právo nakládat
s bytovým fondem jako dobrý hospodář a poskytování sociálního bydlení tuto premisu, byť
nepřímo, ale prokazatelně splňuje.
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5. Vyhodnocení dobré a špatné praxe v projektu
5.1.

Dobrá praxe v rámci projektu

Obecně lze hodnotit jako dobrou praxi fungování a práci zapojených aktérů: především, co se
týče praktické roviny sociální a terénní sociální práce a koncepční roviny přípravy strategických
dokumentů.
Co se týče sociální práce, daří se dlouhodobě spolupracovat s konkrétními domácnostmi a
dosahovat výsledků, co se týče jejich sociální aktivizace (zaměstnání, řešení dluhů, děti chodící
pravidelně do školy, schopnost platit nájem atd.) Kvalitní sociální a terénní práce je pro
efektivní realizaci projektu a následně systému sociálního bydlení klíčová.
Jako dobrou praxi lze na závěr projektu hodnotit také zpracování a formu prezentace
koncepčních dokumentů, které jsou srozumitelné a dobře přístupné i pro veřejnost na webu
města (detailnější hodnocení viz výše v kapitole 2). Jako dobrou praxi lze hodnotit především
kontinuální vylepšování koncepčních dokumentů v parametrech jasnosti, srozumitelnosti i
nastavení systémové funkčnosti projektu. Podobně jako je sociální práce klíčová pro udržení
domácností v bydlení a pro jejich stabilizaci a rozvoj i v dalších životních doménách, také práce
na koncepčních dokumentech by neměla končit s koncem projektu. Jinými slovy pravidelné
vyhodnocení (zda jsou aktuální vzhledem k situaci v obci i na celostátní úrovni) a následná
aktualizace dokumentů je žádoucí i do budoucna a může pomoci udržet systém sociálního
bydlení funkční. Ke kvalitní přípravě koncepčních dokumentů a plnění formálních náležitostí
projektu přispívá kvalitní a systematická práce aktérů projektu – především tajemnice
městského úřadu.
Dobrou praxí byla také snaha komunikovat projekt a jeho dopady s veřejností různou
formou (veřejná setkání, anketa, možnost osobního setkání se starostou apod.). Tyto snahy
lze v kontextu dalších projektů a obecně fungování obcí hodnotit jako nadstandardní. Zároveň
se ukazuje, že je potřeba pečlivě plánovat jejich efektivitu; z hlediska aktérů projektu může
být frustrující neustále opakovat povinnosti pro žadatele o bydlení, pravidla pro jejich přijímání
a podobně, jestliže je část veřejnosti apriorně zaměřená vůči hodnotovému ukotvení projektu
(tj. nediskriminační poskytování bydlení lidem, kteří čelí různým formám sociálního a
ekonomického znevýhodnění).
Dobrou praxí, která má zároveň ještě potenciál k rozvíjení je možné také označit propojení
projektu s dalšími realizovanými projekty v rámci obce (zaměřené na komunitní práci,
asistenty prevence kriminality). Ukazuje se jako podstatné činnost projektů vzájemně
koordinovat a provazovat. Podobně je přínosné propojovat aktivity projektu a chod systému
s dalšími projekty a aktivitami směřující k sociálnímu začleňování (zaměstnanost, vzdělanosti,
komunitní práce apod.).
Dobrou praxí je také nekoncentrace sociálních bytů v jedné lokalitě, přičemž se ukazuje
jako podstatné, aby tato praxe byla zachována a aby i v budoucnu byly byty takto zřizovány i
přesto, že v některých případech jsou sousedé proti tomu; zdá se, že to jsou spíše výjimečné
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případy a že obecně lze sousedské vztahy15 budovat pozitivně především když je možné ukázat
na příklady dobrého zabydlení.
Také proměna charakteru krizových bytů (zrušení bytů na původní adrese, kde byly za hranou
ne/obyvatelnosti) a zřízení nového krizového bytu s jasně danými pravidly užívání je
dobrou praxí. Tento krizový byt umožňuje rychle jednat v případě akutní potřeby zabydlet
domácnost, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (například domácí násilí, výpověď z nájmu a riziko
ztráty střechy nad hlavou atd.).

5.2.

Špatná praxe v rámci projektu

Kromě dobré praxe však lze v rámci projektu identifikovat také špatnou praxi u které není
žádoucí, aby byla vepsána i v dlouhodobě nastavený a realizovaný systém sociálního bydlení.
Nejvíce problematický a detailněji popsaný je v některých případech dlouhotrvající
proces přidělování sociálních bytů (podrobněji viz Průběžná evaluační zpráva); konkrétně
se jednalo o přidělení bytu domácnosti, která dlouho bydlela v původním krizovém bydlení, ale
také přidělení bytu v souvislosti s akutní krizovou sociální situací. V daných případech negativní
následky nesou především dané domácnosti a přínos sociálního bydlení pro ně se tím částečně
snižuje. Přestože měla tato skutečnost objektivní příčiny (rekonstrukce bytu vybraného jako
sociální), do budoucna je žádoucí tuto praxi co nejvíce omezit. V tomto ohledu je pak
v omezené míře funkční zavedení nového krizového bytu standardní kvality; ovšem je otázkou,
co když se do krizové situace dostane více potenciálních žadatelů z cílových skupin.
V této zprávě jsme se již zabývali z našeho hlediska určitou slabinou celého procesu
žádosti o sociální byt. Od minulé evaluace doznal zlepšení, co se týče transparentnosti a
srozumitelnosti, ale stále je v konečném důsledku závislý na rozhodnutí Rady města.
Rada sice nyní musí své rozhodnutí zdůvodnit, ale spíše než aktuálně, může do budoucna
hrozit, že Rada, pokud dojde k zásadní změně v politickém složení, nebude přihlížet ke
koncepčním dokumentům, sociálním šetření v domácnostech a dalších podkladech a nebude
přidělovat byty skutečně potřebným a relativně více ohroženým domácnostem. Nabízí se
proces ještě více založit na odborném zhodnocení – především sociálního a/nebo terénního
pracovníka, případně zapojit více také odbor majetku a investic. Zde je důležité explicitně
zmínit, že nehodnotíme dosavadní praxi Rady města, ale poukazujeme na systémový a
koncepční nedostatek, který se může projevit v budoucnu.
V této souvislosti je také diskutabilní praxe povinnosti pracovat alespoň jednoho z členů
domácnosti; hodnotíme ji jako rizikovou pro udržení sociálního bydlení v situaci, kdy jsou tito
členové domácnosti zaměstnání v rámci Veřejně prospěšných prací (VPP) u technických služeb
města. Financování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bude nejspíše omezováno a
je tedy otázkou, zda se podaří zachovat tato pracovní místa – obzvlášť jestliže by Velké Hamry
neměly finance na vytvoření tabulkových pozic. Nabízí se několik možností řešení, od vypuštění
této podmínky po proměnu způsobu zaměstnávání těchto osob (viz kapitola Doporučení).

15

Detailní výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení na úrovni ČR zde
(http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novinky/218-vyzkum-sousedskych-vztahu-a-postoju-k-socialnimu-bydleni)
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Poslední praxí, kterou je možné identifikovat jako problematickou je nejistota ohledně
návazného financování celého systému a zajištění jeho dlouhodobého fungování. Jedná
se především o ukončení financování projektového úvazku sociální pracovnice, kdy se
předpokládá, že agenda přejde na sociální pracovnici v rámci „tabulkového“ úvazku obce. Bylo
by vhodné zamyslet se nad navazujícími programy a projekty, které udrží vysoký standard
personálních i systémových kapacit i přestože je systém sociálního bydlení díky tomuto
projektu dobře rozběhnutý.
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6. Doporučení
Následující doporučení vycházejí z našich zjištění; z vyhodnocení evaluačních otázek a dopadů
projektu. Doporučení jsou formulována z pozice, kdy cílem má být v dlouhodobém a efektivním
udržení systému sociálního bydlení a pokračovat v dobré praxi nastavené během pilotního
projektu. Na tomto místě je nutné zmínit, že doporučení formulované v Průběžné evaluační
zprávy byly do značné míry zapracované v posledním roce projektu, byť částečně je možné
být ještě důslednější v jejich aplikaci (viz dále). Naše doporučení berou v úvahu trvalost
systému, ale také pozici zabydlených domácností a cílových skupin obecně.
Některé z doporučení se týkají koncepčního nastavení systému, konkrétních praxí v rámci
systému a další je svým způsobem přesahují – spadají do domény zaměstnanosti, která je
však nutně provázána s bydlením; obecně i konkrétně ve Velkých Hamrech.

(A) Udržet a posilovat kapacity pro sociální (a terénní) práci v rámci systému

Kvalitní – tedy intenzivní a zároveň respektující – sociální práce se zabydlenými domácnostmi
se ukazuje jako zcela klíčová pro to, aby si bydlení udržely, a to nejen ve Velkých Hamrech,
ale takřka ve všech obcích, které mají zkušenost se sociálním bydlením.16 Z tohoto hlediska je
podstatné, aby sociální pracovnice měla dostatečnou kapacitu (pracovní úvazek) pro práci
s danými domácnostmi – především jestliže se podaří zabydlet nové domácnosti. Zdá se, že
řada stávajících domácností je stabilizovaná a nepotřebuje častou spolupráci, nicméně
pravidelný kontakt je důležitý z hlediska budování důvěry. Otázkou k diskuzi je, zda je nutné
tuto podporu realizovat formou „sociální práce“ nebo zda například terénní podpora, aktivizace
a podobně by byly dostačující.

(B) Vytvořit systém podporovaného
v sociálním bydlení

zaměstnání

pro

členy

domácností

Jestliže mají určité cílové skupiny v rámci zabydlení v rámci systému sociálního bydlení
povinnost pracovat je zároveň důležité jim poskytnout možnost zaměstnání v případě, že mají
silně omezený přístup na volný pracovní trh. V současnosti je funkční nastavení poskytování
zaměstnání v městských technických službách v rámci APZ (Aktivní politika zaměstnanosti)
formou VPP (Veřejně prospěšné práce) financované ÚP (Úřad práce). Nicméně je velmi
pravděpodobné, že v budoucnu bude toto financování výrazně omezeno a tato místa jsou
ohrožená tím, že budu kvůli tomu zrušena (aktuálně není ani v rozpočtu Velkých Hamrů podle

16

Tento argument je činěn na základě konference „Zkušenosti obcí se sociální prací a službami v oblasti bydlení“
(https://www.psp.cz/img/files/f5d78c945631d2.pdf)
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představitelů obce prostor pro vytváření dalších tabulkových pozic).
Bylo by vhodné podpořit dané stabilizované zaměstnance i potenciální nové zaměstnance,
přičemž existují různé formy a způsoby podpory ze strany obce, například projektovou formou
(detailně viz například web http://zamestnavam.pracevobci.cz shrnující podpůrné
mechanismy). Kromě toho je možné uvažovat o zřízení sociálního podniku, který bude funkčně
provázaný s technickými službami.

(C) Pokračovat v systematickém informování veřejnosti o systému sociálního
bydlení v obci a jeho přínosech
Už během prvního roku evaluace se na základě terénního výzkumu i anketního dotazníkového
šetření ukázalo, že by obyvatelé Velkých Hamrů ocenili více informací o projektu – přesto, že
proběhla dvě veřejná setkání a o projektu je možné získat informace na webových stránkách.
V průběhu roku 2019 byly na webové stránky doplněny další informace – především o
podmínkách pro vstup do systému.
Z hlediska aktérů projektu může poskytování informací veřejnosti být až frustrující, protože se
zdá, že určitá (byť se zdá nepoměrně malá) část veřejnosti projekt odmítá principiálně. Pro ty
ostatní – tzv. „mlčící většinu“ je však podstatné dané informace ohledně parametrech projektu
a jeho faktických úspěších (stabilizace zabydlených domácností; přínos jejich stabilizace pro
obec) komunikovat. Jak bylo navrhováno už v minulé evaluační zprávě, zdá se, že je vhodné
kombinovat různé komunikační kanály: web, tisk i osobní komunikaci. Zde je samozřejmě
nutné podoktnout, že tato komunikační práce je kapacitně náročná a nelze ji vyžadovat nad
rámec jiných povinností; bylo by vhodné ji zakomponovat například do výše navrhovaného
projektu na podporu zaměstnávání v rámci obce.
Se strategií komunikace přímo souvisí také téma sousedského vymezování se vůči zabydleným
domácnostem. Zde se jeví jako efektivní předem sousedy neupozornit na to, že byt bude
pronajímán v režimu sociálního bydlení; zbytečně hrozí, že sousedé budou již předem
předpojatí vůči zabydlené domácnosti. Už vůbec nelze doporučit setkání sousedů a potenciálně
zabydlené domácnosti před tím, než se nastěhují – jestliže sociální práce dobře funguje starost
o sousedské fungování nových domácností odpadá a zároveň má obec i silné nástroje
(neprodloužení smluv) v případě sousedských problémů.
(D)

Posilovat spolupráci mezi aktéry projektu

V průběhu projektu se zpočátku ukázala jako slabá stránka komunikace a sdílení informací
mezi různými aktéry projekty: „vnitřními“ (v rámci obce) i „vnějšími“ (mimo obec – například
MPSV). Sdílení informací se postupně zlepšilo, nicméně do budoucna je pro úspěšné udržení
systému v efektivním a kvalitní stavu klíčové toto sdílení informací mezi sociální pracovnicí,
terénní pracovnicí, odborem investic a majetku, tajemnicí a starostou, případně členy Rady
rozvíjet a podporovat. Při velikosti obce je výhodou, že řada informací lze sdílet snadno na
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osobní, neformální bázi – to však může být i nevýhodou – proto by mohlo být vhodné zachovat
pravidelná setkávání aktérů projektu, respektive systému. Podobně aktivitu navenek – mimo
obec – především ze strany starosty v souvislosti se sociálním bydlením a sociálním
začleňováním je žádoucí zachovat. Může totiž sloužit jak k obohacení perspektivy ve Velkých
Hamrech.
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