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I. Úvodní slovo

Vážení čtenáři a čt enářky,

úvodem nám především dovolte poděkovat za vaši podporu 
a váš zájem v celém roce 2016. Platforma pro sociální bydlení 
je neziskovou organizací, která za podpory veřejnosti, členů
a členských organizací, samospráv a dalších politických subjektů 
prosazuje změnu v systému řešení bytové nouze. Z toho vyplývá
i to, že bez vaší podpory a podpory dalších by se neobešla — za
rok 2016 i rok nadcházející vám děkujeme.
Rok 2016 byl pro Platformu velmi významný nejen po stránce 
změn, jimiž prošla, ale především z hlediska legislativního dění 
a přípravy zákona o sociálním bydlení.
V daném roce se veřejnosti vůbec poprvé otevřel proces přípravy 
zákona o sociálním bydlení, k jehož přijetí se vláda ve svém
programovém prohlášení zavázala, a Platforma byla u toho.
Přestože došlo zkraje roku k přerušení jednání pracovních
skupin pro přípravu zákona o sociálním bydlení, Platforma 
dále dohlížela na přípravu a její úsilí se zaměřilo na vnější 
připomínkování.
Předchozí pokusy o přípravu legislativy týkající se sociálního 
bydlení narážely na odlišné představy různých resortů a v roce
2016 se k tomuto problému přidaly ještě odlišné představy 
a soutěžení politických stran vládní koalice. V této situaci 
bylo nutné vyjednávat s různými stranami samostatně, ale 
také vytvářet otevřený prostor pro debatu a politické strany 
do něj pozvat. Platforma pro sociální bydlení jasně ukázala, 
že je nestranickým odborným uskupením a je schopna jednat 
se všemi. Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že se zákon bez vnější 
intervence přijmout nestihne, se ujala koordinace kampaně,
jejímž cílem bylo připomenout stávající kritickou situaci osob 
v nouzi a upozornit na potřebu přijetí zákona o sociálním
bydlení.
Platforma se v roce 2016 rozrostla o deset členských organizací 
a nové zaměstnance, kteří se mohli věnovat komunikaci navenek 
a podpoře osob v bytové nouzi v regionech. Jsme rádi, že jsme
mohli podpořit vznik spolupracujících skupin lidí v bytové
nouzi a jejich další fungování — ať už šlo o setkání se zástupci 
ministerstev, boje za sociální bydlení v Brně a Ostravě či 
prostřednictvím tiskové konference Platformy. Zejména jsme
pak rádi za společnou přípravu Metodické příručky participace 
obyvatel při řešení problematiky bydlení, kterou si můžete přečíst 
na našich webových stránkách.
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Rok 2016 také pro Platformu znamenal intenzivní rozvoj
odborného know-how a zahraničních vztahů. Zúčastnili jsme se
prestižního ročního stipendijního programu Institute of Global
Homelessness (dále IGH) a věnovali se posilování spolupráce
s akademickými pracovišti Ostravské univerzity a Sociologickým 
ústavem AV ČR. Odborné poznatky ze zahraniční jsme

ý p yý

pak přenášeli do praxe sociálního bydlení a ukončování 
bezdomovectví v ČR.
p p pp

Spolupráce s IGH a Community Solutions, návštěva konference
o Ukončování bezdomovectví rodin a mládeže v americkém
Oaklandu a dvoutýdenní stáž třech členů vedení Platformy 
u různých organizací, které ukončují bezdomovectví v kalifornské
Bay Area, vyústily v uspořádání registračního týdne pro rodiny 
s dětmi v bytové nouzi v Brně a nastartování prvního pilotního
projektu ukončování bezdomovectví v ČR — brněnského Rapid 

y p p

re-housing. Zmíněná celoroční účast Platformy na výukovém
a koučingovém modulu Institutu pro globální bezdomovectví
pak vyústila do přípravy projektu Posílení znalostní základny 
samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví, který 
budeme realizovat od roku 2017.
Platforma pro sociální bydlení se v roce 2016 transformovala
v expertní organizaci, která bude i v příštích letech hlavním 
inovátorem v oblasti řešení bezdomovectví v ČR. Těšíme se na

p g p

nadcházející léta, ve kterých společně s mnohými z Vás budeme
nadále přispívat k předcházení a ukončování bezdomovectví
v České republice.

p p

Vít Lesák, ředitel 
Štěpán Ripka, předseda
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II. O Platformě pro sociální bydlení

a) Kdo jsme

Platforma pro sociální bydlení je uskupení nevládních 
neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti
dlouhodobě se věnujících tématu sociálního bydlení, lidských 
práv a přímé práci s lidmi, kteří přišli o bydlení, hrozí jim jeho
ztráta anebo žijí v bydlení nekvalitním.
Vznikla na jaře roku 2013 jako volné sdružení organizací 
a jednotlivců, které na základě své odborné, ale i praktické
znalosti reagovalo na dlouhodobě neefektivní nastavení
sociálního systému a zejména neexistenci systému sociálního 
bydlení. Dnes, o n ěkolik let později, Platforma funguje jako
stř ešní organizace (zapsaný spolek) více než 70 subjektů. Je
aktivní na úrovni samospráv, v legislativě, na odborné úrovni, 
podporuje osoby v bytové nouzi včetně jejich participace ve
veřejné sféře a působí i mediálně. 
Na základě sdílené praktické zkušenosti považuje Platforma 
přetrvávající právní a institucionální rámec pomoci lidem
ohroženým bezdomovectvím nebo vyloučením z bydlení
za nedostatečný. Svým uskupením a aktivitami reaguje
na dlouhodobou absenci systémového a smysluplného 
přístupu k problematice, a ovlivňuje tak praxe „ukončování 
bezdomovectví“ v českých městech i podobu legislativy týkající 
se lidí vyloučených z bydlení.

b) Naše cíle

Cílem Platformy pro sociální bydlení, nově formulovaným na 
členské schůzi v prosinci 2016, je ukončování a předcházení 
bezdomovectví v ČR.

p

Fungování Platformy pro sociální bydlení je nadále vázáno na 
naplnění sdílených cílů, na níž se shodli její členové — společná 
práce členů bude v následujících letech stavět na třech základních
pilířích a aktivitách: (I.) pilotní projekty a synergie stávajících 
aktivit členů, (II.) advokacie a prosazování potřebné legislativy 
a (III.) kampaně, síťování a zapojování dalších cílových skupin. 
Vyústění těchto aktivit pak představuje naplňování sdíleného cíle,
jímž je ukončování a předcházení bezdomovectví v ČR.

y p p j p
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Štěpán Ripka, předseda Platformy pro sociální bydlení 
(vpravo), na konferenci k zákonu  o sociálním bydlení 
v PS PČR, kterou Platforma spolu s EAPN pořádala 
( )

v říjnu 2016.

c) V co věříme

Jsme přesvědčeni, že důstojné bydlení je základním lidským 
právem každého člověka, jež by nemělo být za žádných okolností
nikomu upíráno a ničím podmiňováno. Efektivní systém
sociálního bydlení nahlížíme jako nutnou součást politiky,
sdílené odpovědnosti, stability a udržitelného rozvoje. Zajištění
práva na důstojné bydlení by mělo být na základě individuálních
potřeb podpořeno kvalitní a adekvátní sociální službou, která 
napomáhá k udržení bydlení.
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III. Členská základna, organizační

struktura a zaměstnanci

Základem Platformy pro sociální bydlení jsou členské organizace
a další členové. Její každodenní chod zajišťovali v roce
2016 zaměstnanci, užší tým, orgány spolku a níže uvedené
komunikační struktury.

a) Členské organizace1

Alternativa zdola, z. s.,
Asistence, o.p.s.,
ASLIDO — Akční skupina s lidmi bez domova, z. s.,
Centrom, o. s.,
Centrum pro komunitní práci západní Čechy ,
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.,
Centrum pro společenské otázky — SPOT, z. s.,
Český helsinský výbor

p p
, z. s.,

Darmoděj z. ú.,
EAPN ČR, z. s.

j
,

Fakulta sociálních studií OU,
Fokus Praha, o. s.,
IQ Roma servis, z. s.,
Jako doma — Homelike, o. p. s.,
Jekhetani Luma — Společný svět, o. s.,
KOTEC, o.p.s.,
Letní dům, z.ú.,
Liga lidských práv, z. s.,
Maltézská pomoc, o.p.s.,
Mezi proudy, o. p. s.,
Multikulturní centrum Praha, z. s.,
Na svobodě, z. s.,
Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS),
Otevřená společnost, o.p.s.,
Progressive, o. p. s.,
 R-Mosty, z. s.,
Romea, o. p. s.,
Rytmus, o.p.s.,
Salinger, z. s.,
Sdružení azylových domů v ČR, z. s.

g
,

Sedmý kontinent, o. s.,
SKP — Centrum, o.p.s,
Slezská diakonie,

1 Členské organizace ke dni 31. 12. 2016
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SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.,
Statek Vlčkovice, o.p.s.,
Vteřina poté, z. s.,
Výbor pro odškodnění romského holocaustu,
Vzájemné soužití,  o. p. s., 

b) Seznam členů a členek2

Bazika Gejza,
Čada Karel,

j

Černá Petra,
Čižínský Pavel,
Čonková Ivanka,

ý

Ďorďová Růžena,
Fialík Adam,
Fuchsová Kristýna, 
Gwendolyn Albert,
Hollan Matěj,
Hradílková Terezie,
Hrdličková Martina,
Hrubá Petra,
Husák Jan,
Jíra Emil,
Kocman David,
Lacko František,
Lesák Vít,
Mára Jaromír,
Matoušek Roman,
Mazanová Petra,
Němcová Jana,
Němečková Soňa Ágnes,
Pape Markus,
Potůček Martin,
Prudký Libor,
Ripka Štěpán,

ýý

Sládek Jan,
Snopek Jan,
Soukupová Radka,
Strouhal Václav,
Šmídová-Matoušová Olga,
Špaček Martin,
Ziegler Aleš.

2 Členové ke dni 31. 12. 2016
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c) K chodu Platformy přispívali

zaměstnanci:

Ředitel: Ing. Vít Lesák, MSc.
Předseda: Štěpán Ripka, Ph.D.

gg

Projektová manažerka: Ing. Monika Martišková
Analytik: Mgr. Jan Snopek
PR a média: Bc. Martin Špaček

y g p

Koordinátoři komunikace (a kampaně): Jana Němcová a Bc. 
Jaromír Mára
Koordinátoři participativních skupin: Zuzana Kříčková, Bc. Jan 
Milota a Evžen Vojkůvka
Koordinátoři regionálních poboček: Zuzana Kříčková, Bc. Jan 
Milota a Ing. Bc. Milana Bakšová

d) Organizaci Platformy a její

komunikační struktury zajišťovaly:

• Členské schůze — tvořené všemi výše uvedenými členy, kteří se 
sešli 8. 12. v Pardubicích.

• Rada Platformy — do konání prosincové členské schůze v roce 
2016 ve složení: Jakub Čihák (R-Mosty), Eliška Lindovská 

y p

(Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity), Lucie 
Mastná (Vzájemné soužití), Jan Milota (IQ Roma servis), 
Dana Nedělníková (SAD), Miloš Neubauer (ASLIDO), 
Štěpán Ripka [předseda] a Jan Snopek [analytik] — po 

( ) ( )

konání  prosincové členské schůze radními jsou: Eliška 
Černá (Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity),

p j

Jakub Čihák (R-Mosty), Matěj Hollan (Žít Brno), Zuzana 
( y)(

Kříčková (Jako doma), Jan Milota (IQ Roma servis), Štěpán
( y) j ( )

Ripka [předseda], Jan Snopek [analytik] a Pavlína Techlová
(Asistence). Štěpán Ripka byl opětovně zvolen předsedou

p [p ] p [ y ]

Platformy. Byla obměněna i kontrolní komise, ve které nyní 
kromě Petra Kučery nově působí Karel Schwarz (EAPN) 
a Dana Nedělníková (SAD).

• Pravidelné pondělní porady v Praze — členové Platformy se 
v průběhu roku scházeli na pravidelných měsíčních poradách
v Národní technické knihov ně v Praze. Na těchto pracovních 
setkáních byly diskutovány novinky z legislativy, zahraniční
i tuzemské dobré praxe, experti Platformy představovali
důležité odborné či metodické publikace, a především se
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radili o dalším postupu Platformy při ovlivňování přípravy 
legislativy či strategických dokumentů v oblasti řešení 
bezdomovectví a vyloučení z bydlení.

• Schůze k tvorbě mediální kampaně Mít svůj domov — v říjnu 
2016 Platforma pro sociální bydlení spolu s dalšími 
organizacemi, zejména Lumosem, A sistencí a Vteřinou poté, 
začala připravovat kampaň s cílem přiblížit téma sociálního
bydlení širší veřejnosti a upozornit na potřebu přijetí
stejnojmenného zákona.

IV. Klíčové aktivity v roce 2016

Rok 2016 byl pro Platformu pro sociální bydlení přelomový: 
odehrálo se se v daném roce mnoho důležitého, čeho byla 
Platforma součástí, a významně se proměnila i Platforma 
samotná.
V červnu roku 2016 se příprava zákona o sociálním bydlení
vůbec poprvé otevřela veřejnosti (ukázal se tak mimo jiné jeho
neuspokojivý stav). Platforma byla u toho — svolala tiskovou
konferenci a na přípravu zákona působila i dále. Vyhodnotila 
návrh zákona, který mířil do meziresortního připomínkového 
řízení. Při té příležitosti uspořádala konferenci v Poslanecké 
sněmovně, kde představila cost-benefi t analýzu vyčíslující možný 
ekonomický přínos zavedení sociálního bydlení pro stát.
Zákon prošel vnitřním a vnějším připomínkovým řízením
a projevil se vliv zájmových skupin na jeho přípravu, který 
ho v závěrečné fázi významně proměnil. Veřejně se vyslovili 
zástupci některých stran a ministerstev, kteří se stavěli proti 
přijetí zákona, v důsledku se tak prodlužovaly přípravy zákona
a jeho znění se pouze zhoršovalo. To přineslo nutnost dalšího 
působení Platformy, které mj. vyvrcholilo přípravou kampaně 
Mít svůj domov na podporu dobrého znění zákona o sociálním
bydlení a dopisem adresovaným premiéru Bohuslavu Sobotkovi
a ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové, ve
kterém se Platforma ostře vymezila proti prosincovému návrhu
zákona.
Vedle toho Platforma aktivně ovlivňovala přípravu dalších 
zákonů a nastavování mechanismů čerpání evropských fondů
(IROP). Věnovala se také intenzivní práci s řadou českých měst, 
zejména v Brně mj. pomohla s přípravou progresivního projektu
Rapid re-housing, v rámci kterého postupně získalo standardní 
bydlení 50 rodin s dětmi v bytové nouzi.
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Platforma podpořila vznik a rozvoj participativních skupin
osob se zkušeností bytové nouze v Praze, Brně a Ostravě,
a podporovala je i v jejich dalším rozvoji při pravidelných 
setkáních i veřejn ých událostech. Členové skupin se účastnili 

p p j j j j p p ý

téměř všech akcí pořádaných Platformou, vedle toho zastupovali 
Platformu na akcích organizovaných jinými subjekty, kde mohli
představit perspektivu lidí se zkušeností s bytovou nouzí. Ke 
sklonku roku jsme pak společně začali vytvářet metodickou
příručku participace obyvatel při řešení problematiky bydlení,3

jejíž vznik podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Pro Platformu byl daný rok přelomový i z hlediska její vnitřní
struktury — Platforma významně posílila své kapacity. Tým
obohatili noví zaměstnanci, koordinátoři komunikace,
participativních skupin a regionálních poboček a zaměstnanec 
pro PR a kontakt s médii. Tyto posily by nebyly možné bez dvou
nových projektů na rozvoj organizace, kterým se budeme věnovat 
níže (v části V.). Platforma se rovněž rozrostla o deset členských 
organizací a sedm individuálních členů, naopak tři členské
organizace členství ukončily.
Prohlubovalo se know-how Platformy, spolupráce
s akademickými pracovišti i zahraniční spolupráce.
Všem výše uvedeným tématům se nyní budeme věnovat
podrobněji.

a) Platforma a zákon pro sociální

bydlení

Zákon o sociálním bydlení se po dlouhé odmlce, kdy byl 
připravován pouze odpovědnými ministerstvy bez vnější kontroly 
a dostatečného zapojení odborné veřejnosti, představil až
8. června 2016 na veřejně přístupné 42. schůzi výboru pro sociální
politiku, kde bylo na program zařazeno podání informací o stavu
přípravy zákona o sociálním bydlení. Tomuto jednání výboru byli
zástupci Platformy přítomni a hned po jeho skončení uspořádali 
tiskovou konferenci, na které upozornili, že spolupráce gesčních
resortů není dostatečná, panují rozpory ohledně jeho znění, 
dochází k odklonu od schválené koncepce z podzimu minulého
roku a příprava se významně protahuje. 

Zákon jsme v jeho přípravě i v dalších fázích na četných 
jednáních s klíčovými osobami, jakož i mediálním působením, 
podporovali co nejvíce. Zúčastnili jsme se řady kulatých 

3 Metodickou příručku participace obyvatel při řešení problematiky 
bydlení (2017) naleznete ke stažení na webových stránkách Platformy, 
www.socialnibydleni.orgy g.
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stolů a konferencí a zpracovávali jsme odborná stanoviska
k jednotlivým verzím zákona, která jsme nabízeli klíčovým 
aktérům i médiím.
V září roku 2016 bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí
dokončeno paragrafové znění předložené do meziresortního
připomínkového řízení. Na tiskové konferenci v Poslanecké 
sněmovně PČR 5. října 2016 jsme k tomuto návrhu veřejně
p p

přijali kladné stanovisko. Z patnácti tezí (zásad) dobrého
systému sociálního bydlení, které jsme v roce 2014 formulovali, 
splňoval deset tezí plně a tři částečně. Zákon přijali kladně i další 
organizace jako Armáda spásy atd.4

Příležitosti připomínkovat návrh zákona v meziresortním
připomínkovém řízení využila i Platforma pro sociální bydlení,
která shromáždila připomínky zaslané svými členy. Návrh
zákona Platforma konzultovala rovněž se členy přidružených
participativních skupin lidí se zkušeností bytové nouze. 

4 Těchto 15 tezí (dobrého systému) sociálního bydlení naleznete na www.
socialníbydlení.orgy g, nebo v odkazu http://www.mitsvujdomov.cz/dobry-zakonp // j / y

Tisková konference z 8. června po konání Výboru pro
sociální politiku Poslanecké sněmovny.
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Návrh zákona se v nadcházejícím období od poloviny října rychle
proměňoval v souvislosti s tlaky zájmových skupin, jednotlivých 
resortů, podmínkami fi nancování kladenými Ministerstvem
fi nancí či nevůlí Svazu měst a obcí ČR. Ten veřejně vystupoval

p ý

proti ambici zákona, aby obce poskytovaly lidem v nouzi sociální 
bydlení s dotací státu, ke kterému měly být motivovány hrozbou 
sankce v případě neplnění závazku.
Tyto tlaky po stupně vedly ke stále větším kompromisům na 
úkor kvalitního znění zákona. Vážně hrozilo, že jeho fi nální
verze, která by mohla být předložena vládě, vůbec nevznikne 
— v říjnu prohlásila poslankyně hnutí ANO Radka Maxová na 
semináři o sociálním bydlení v Poslanecké sněmovně: „Společně 
s náměstkyní Dostálovou [MMR] se nám daří blokovat, co
připravuje MPSV.“ V listopadu pak ministryně Marksová
ustoupila požadavku Svazu měst a obcí ČR a odstranila z návrhu
p p j p p y

zákona jakékoliv sankce při neplnění povinnosti vyplývající
z neposkytování sociálního bydlení lidem v nouzi ze strany obcí. 
Přestože Platforma zainteresované strany i média upozorňovala
na požadavky zájmových stran i na postupnou proměnu
zákona z hlediska naplňovaných tezí jasně k horšímu, situace
se v listopadu 2016 stala kritickou. Na jedné straně počet
lidí v bytové nouzi (zejména ohrožené skupiny jako senioři,
matky samoživitelky, děti opouštějící ústavy či nízkopříjmové 
skupiny obyvatel) dle zveřejněných statistik Ministerstva práce
a sociálních věcí v roce 2016 rostl a blížil se ke zhruba 200 tisícům
lidí. Na straně druhé kolem zákona stále panovaly spory, které 
ohrožovaly jeho existenci.
Před Vánoci, 23. prosince, se Platforma pro sociální bydlení v dopise
premiéru Bohuslavu Sobotkovi a ministryni Michaele Marksové ostře
vymezila proti prosincové verzi návrhu zákona.5 Tzv. kompromisní
návrh, který představila ministryně Marksová 13. prosince na 
Žofínském fóru, splňoval z 15 tezí dobrého zákona pouze šest. Vedle 

ý p y p

toho návrh nenaplňoval čtyři ze šesti „red lines“, které Platforma pro
sociální bydlení defi novala jako nezbytné minimum. Pokud by byl
zákon schválen v této podobě, reálně hrozilo, že by se situace lidí
v bytové nouzi mohla ještě zhoršit.
S vědomím, že jsme se v říjnu a listopadu dostávali na absolutní 
časovou hranici možného prosazení zákona, a že návrh znění
zákona byl čím dál horší, Platforma pro sociální bydlení spolu
s organizacemi Lumos, Asistence a Vteřina zorganizovala kampaň 
za přijetí kvalitního zákona s názvem Mít svůj domov, která 
byla ofi ciálně zahájena na začátku roku 2017. Přípravy kampaně 
nicméně intenzivně probíhaly od října.

5 Znění tohoto dopisu si můžete přečíst na stránkách Platformy pro sociální 
bydlení na www.socialnibydleni.orgy g.
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ůj domovLogo iniciativy Mít svů

b) Kampaň Mít svůj domov

Situace byla kritická: na straně jedné počet lidí v bytové nouzi 
v posledních letech stále rostl a blížil se ke 200 tisícům a na 
straně druhé byl v ohrožení zákon o sociálním bydlení, který měl
představovat vůbec první systémové řešení tohoto nárůstu.
Na konci října 2016 z iniciativy Platformy pro sociální bydlení 
a organizace Lumos vznikla kampaň s podporou 111 organizací
a přes 3 500 jednotlivců Mít svůj domov, která má srozumitelně
zprostředkovávat veřejnosti informace o potřebě a výhodnosti 
sociálního bydlení, především ve formě webového rozhraní www.
mitsvujdomov.czj , edukativních videí a dalšího mediOd konce 
října se členové Platformy a zástupci nově vznikající iniciativy 
Mít svůj domov pravidelně scházeli na poradách, v rámci
kterých jsme plánovali přípravu odborného obsahu, oslovování 
organizací i veřejně známých osobností, které by měly zájem
sociální bydlení v rámci naší kampaně podpořit. Vedle toho jsme
se věnovali návrhu webového rozhraní, tvorbě audiovizuálního 
obsahu, součástí bylo i natáčení jak se zmíněnými známými
osobnosti, tak i s lidmi v bytové nouzi, jejichž četné medailonky 
můžete na stránkách www.mitsvujdomov.czj  zhlédnout.
V prosinci jsme agentuře Median zadali realizaci průzkumu
veřejného mínění ohledně podpory zákona o sociálním bydlení
mezi českou veřejností. Vzhledem ke složitosti kampaně nám
příprava zabrala dva měsíce a její ofi ciální zahájení započalo
počátkem ledna 2017. počátkem ledna 2

Kampaň předznamenaly především tři události: (I.) založení 
profi lů na sociálních sítích s odkazem na webové stránky, na
kterých návštěvník nalezl odpočet ke dni zahájení kampaně,
kterou jsme otevřeli happeningem před Úřadem vlády ČR, (II.)

ý p j pj p

happening Studentského hnutí za solidaritu, který upozorňoval 
na skutečnost, že na 200 tisíc lidí nemá vlastní domov, ve kterém
může nadcházející svátky oslavit a (III.) série portrétů hrdinů 
a hrdinek naší nadcházející kampaně, osob v bytové nouzi, na 
facebookové stránce Humans of Prague, které byly doplněny 
o jejich osobní zkušenosti.
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Přestože kampaň samotná spadá do roku 2017, uváděné přípravy,
které v následujícím roce „vyvrcholily“, vedly k výraznému 
zviditelnění daného tématu i potřebnosti zákona. V těsné
návaznosti na zahájení kampaně se iniciativa Mít svůj domov
a téma zákona o sociálním bydlení staly předmětem více než 
100 článků a reportáží, reportáží několika televizních stanic, 
rádií, tištěných i online médií s odhadovanými několika miliony 
čtenářů/diváků (na základě deklarované sledovanosti a čtenosti 
médií). Průzkum veřejného mínění ukázal, že 72,5 % všech voličů
je přesvědčeno, že by měl existovat zákon, který stanovuje obcím 
povinnost zajistit určitý počet sociálních bytů, které by měly 
nabízet občanům v bytové nouzi.6

6 Průzkum veřejného mínění je k nalezení na stránkách Mít svůj domov 
(www.mitsvujdomov.czj ) i Platformy (www.socialnibydleni.orgy g).

Zahájení kampaně Mít svůj domov prostřednictvím
happeningu hraným herci a následnou tiskovou konferenci
před Úřadem vlády PČR v lednu 2017.
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c) Další působení na centrální úrovni

Vedle zákona o sociálním bydlení se Platforma snažila ovlivnit
i další legislativní změny, a to zejména projednávání novely 
zákona o pomoci v hmotné nouzi a nastavení čerpání fondů
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro
sociální bydlení.
V rámci IROP se podařilo prosadit zástupce Platformy pro 
sociální bydl ení jako člena monitorovacího výboru IROP
a člena pracovního týmu pro přípravu výzev o sociálním bydlení
a sociálních službách. V roce 2016 zástupce především prosazoval 
principy nesegregace ve výzvách na podporu sociálního bydlení 
z fondů EU a udržení úzké cílové skupiny sociálního bydlení,
tedy adresnou pomoc těm nejpotřebnějším. Vedle toho započal
zástupce jednání o vyjmutí sociálního bydlení z pravidel podpory 
služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI).
Na přelomu roku 2016 a 2017 členové Platformy aktivně 
vystupovali proti rizikovým aspektům novely zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, a to zejména účastí na senátních výborech 
a individuálních schůzkách se zákonodárci. Přes dílčí úspěchy 
při vysvětlování rizik a očekávaných dopadů dalších škrtů
v doplatcích na bydlení bez systémového řešení nabídky 
sociálních bytů se nepodařilo novelu zastavit.

d) Spolupráce se statutárním

městem Brno

Patrně nejvýznamnější aktivitou Platformy pro sociální bydlení 
představuje spolupráce se statutárním městem Brno. Expertem 
při přípravách městské Koncepce sociálního bydlení (jako části 
Strategického plánu sociálního začleňování) byl jmenován 
analytik Platformy Jan Snopek.
V polovině roku 2016 v Brně začala realizace projektu rychlého
zabydlení (tzv. Rapid re-housing). Jedná se o progresivní projekt 
založený na přístupu „bydlení především“ z plánu koncepce 
sociálního bydlení města Brna, která by pos tupně měla ukončit
bezdomovectví rodin i jednotlivců v Brně.7 V rámci projektu se 
padesát rodin s dětmi přestěhovalo z ubytoven a azylových domů 
do městských bytů.
V dubnu roku 2016 Platforma v Brně pořádala registrační týden
pro rodiny s dětmi v bytové nouzi. Metodologie registračních 

7 „Ukončováním“ je defi nována situace, kdy se lidé do bytové nouze budou
dostávat jen výjimečně, a pokud se tak stane, tak v ní setrvávají pouze krátkodobě
a ne opakovaně.
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týdnů vychází z kampaně 100 000 homes, kterou realizovala 
americká organizace Community Solutions. Celkově bylo 
registrováno 421 rodin v bytové nouzi, z nichž Magistrát města 
Brna vylosoval 50 rodin, kterým přidělil byty. Na projektu se 
dále podílejí i dvě členské organizace Platformy — podporu 
pro udržení bydlení poskytuje IQ Roma servis a doprovodný 
výzkum, randomizovaný kontrolovaný experiment, provádí 
Ostravská univerzita. První rodiny se stěhovaly do bytů od září 
2016 a ke sklonku roku jich bydlela zhruba polovina.

Kromě výše zmíněného projektu rychlého zabydlení padesáti 
rodin s dětmi se zástupci Platformy v Brně spolupodíleli na
přípravách několika dalších inovativních programů, např.
„Housing fi rst“ pro osaměle žijící lidi bez domova nebo sociální 
nájemní agentury.

Losování první rodiny, která se mohla v rámci projektu
Rapid re-housing zabydlet.
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e) Spolupráce s dalšími městy

Kromě intenzivní spolupráce se statutárním městem Brnem
spolupracovala Platforma s několika dalšími místními 
samosprávami napříč Českou republikou.
p p

V Praze se několik zástupců Platformy stalo členy Komise pro
fond dostupného bydlení Magistrátu hl. m. Prahy a partnerem 
bytové komise Prahy 7.
Intenzivní spolupráci Platforma rozvíjela také se statutárním
městem Chomutov. Během téměř roční spolupráce se Platforma
podílela na Metodice sociálního bydlení v Chomutově, 
konzultovala vzdělávání sociálních pracovníků a podílela se na
přípravě kapitoly Strategického plánu sociálního začleňování.
Od září je zástupce Platformy také členem ostravské pracovní 
skupiny ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení. 

f) Konference a semin áře

Mimo více než desítku konferencí, kterých se členové týmu
Platformy pro sociální bydlení v uplynulém roce zúčastnili, 
uspořádala Platforma i vlastní konferenci s názvem Zákon 
o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin 
a jednotlivců; tu na půdě Poslanecké sněmovny PČR spolu

y j p y

s Platformou uspořádala EAPN (která je zároveň členem
Platformy). 
Konference se zúčastnili zástupci Platformy i náměstci 
a náměstkyně všech tří ministerstev odpovědných za přípravu 
zákona (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
pro místní rozvoj a Kabinet ministra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu) i zástupci skupiny lidí v bytové nouzi.
Byla představena cost-benefi t analýza vyčíslující výši úspor při
zavedení sociálního bydlení v ČR a na pozvání Platformy zde

y p ý y j ý p p

vystoupily expertky Valerie Joovers a Tessa  Hamers z nizozemské
organizace HVO Querido, která má nejdelší (desetiletou) 
zkušenost s přístupem „bydlení především“, v němž dosahují
vůbec nejlepších výsledků v Evropě. Rovněž vystoupili i zástupci
obcí. Závěrem konference pak byla jednoznačná shoda na 
potřebě přijetí zákona o sociálním bydlení v tomto volebním
období. Součástí konference byla i tisková konference, která se 
objevila v řadě mediálních výstupů v tisku i v televizi. Více se o ní
můžete dočíst na našich stránkách www.socialnibydleni.orgy g, kde 
naleznete i audiovizuální záznam celé konference.
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V březnu Platforma organizovala společně s Institutem
pro politiku a společnost (ANO) workshop Ukončování
bezdomovectví v českých městech a výhledy systému sociálního 
bydlení v rámci mezinárodní konference Habitat III. Na
workshopu byla představena brněnská koncepce, projekt Rapid
re-housing, diskutovali zde zástupci Institutu plánování a rozvoje
o situaci a plánech v Praze a zástupkyně Ministerstva fi nancí
a Ministerstva práce a sociálních věcí o legislativě sociálního 
bydlení. Workshopu se zúčastnilo téměř sto odborníků 
a politických představitelů.
V prosinci Platforma pro sociální bydlení v Pardubicích 
uspořádala doposud největší dvoudenní členskou schůzi
a odborný seminář. Cílem odborného semináře bylo vyjasnit
ideální roli sociální služby azylového domu (AD) v systému
ukončování bezdomovectví a připravenost poskytovatelů
na plánované změny a dosáhnout v daném tématu alespoň 
základního konsenzu, který by mohl být základem stanoviska
Platformy. V návaznosti na pardubickou schůzi rada Platformy 

Konference pořádaná Platformou pro sociální bydlení 
a EAPN v PS PČR.
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schválila stanovisko: „Pobytové sociální služby jsou v kompetenci
poskytovatelů služeb a zákona 108/2006 Sb. Jedná se o odborné 
služby, které jsou určeny osobám v krizi spojené se ztrátou
nebo jinou absencí bydlení. Jako takové mají pro klienta svůj
význam v intervenčním, terapeutickém a aktivizačním směru,
jejich primární význam ale nespočívá v bydlení. Role zástupného
ubytování je jim často vnucována samosprávou z důvodu 
nedostatku bytů nebo nevůle k jejich poskytování. Kvalitu služeb 
poskytovaných v azylových domech řeší standardy kvality soc.
služeb, hodnocení klienty a inspekce sociálních služeb.“ Součástí
pardubické schůze bylo strategické plánování Platformy na další
tři roky, které bude dokončeno v roce 2017.
Zástupci Platformy pro sociální bydlení se účastnili jako aktivní 
vystupující řady dalších českých i zahraničních akcí: konference 
Ukončování bezdomovectví rodin a mládeže v americkém 
Oaklandu, konference Horizonty v Ostravě, semináře
o bezdomovectví pořádaném poslankyní Aulickou-Jírovcovou
v Poslanecké sněmovně, konference Housing First Brussels, 
konference o sociálním bydlení pořádané Asociací nestátních 
neziskových organizací na Magistrátu hl. m. Prahy, výukového
modulu nadace Heinrich-Böll Stiftung pro urbanisty v Brně
a konference České společnosti sociálních pracovníků.

g p y

g) Podpora participativních skupin 

Platforma pro sociální bydlení v roce 2016 podpořila vznik
participativních skupin lidí se zkušeností bytové nouze v Praze
a v Brně a podpořila stávající skupinu v Ostravě.
Na konci června aktivní skupiny lidí v bytové nouzi z Prahy, 
Brna a Ostravy (s podporou Platformy pro sociální bydlení) 
uspořádaly setkání s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou 
Marksovou a ředitelem odboru politiky bydlení Ministerstva pro
místní rozvoj Jiřím Klímou a symbolicky jej nazvali setkáním
u „kulatého chodníku“ (neboť, jak stálo v jejich prohlášení, 
tam, kde není střecha nad hlavou, není ani stůl). Na místě se 
sešlo zhruba čtyřicet lidí k vzájemné diskusi nad připravovaným 
zákonem o sociálním bydlení. Šlo o největší setkání svého druhu 

y j p p ý

v historii České republiky. Pro podporu zákona se na místě
y j

vyjádřili zástupci obou resortů a zmínili také, že kompetenční 
spory mezi MPSV a MMR jsou dle nich již vyřešeny. 
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Zástupci aktivních skupin se zkušeností bytové nouze
formulovali několik bodů, které je v jejich obcích trápí a popsali 
svoji bezvýchodnou situaci. Upozornili například na stále
rostoucí počet lidí bez domova, svévoli obcí v (ne)podpoře 
bydlení lidí v bytové nouzi, n a byznys s chudobou, stigmatizaci, 
nejistotu či nedůstojnost bydlení (kdy například jedno sociální 
zařízení sdílí více než sto lidí). Závěrem zástupci přednesli
návrh, aby byli zahrnuti do diskuze o dané problematice, 
protože ze své zkušenosti vědí, že jejich zájmy se mohou mnohdy 
rozcházet se zájmy aktérů, kteří formulují politiky sociálního
bydlení. Vyzdvihli tak především svou potřebu dosažitelného,
důstojného a fi nančně dostupného bydlení pro každého: Byty,
ne ubytovny. Zrušení či zafi nancování kauce, na kterou nyní
fi nančně nedosáhnou. Byty stavebně i hygienicky nezávadné.
Byty nesegregované v „ghettech“. Řešení nedostupnosti bydlení

y y yg y

kvůli diskriminaci a podporu sociálních pracovníků namísto 
kontroly.
Osoby v bytové nouzi Platforma podporovala i v dalších 
aktivitách — při organizování jejich schůzek, v jejich následném 
rozvoji, při jimi pořádaných akcích. Pozvaní byli i na události, 

Před pražským Andělem se zástupci odpovědných
ministerstev sešli s lidmi ze skupin se zkušeností bytové
nouze z Prahy, Brna a Ostravy.
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které organizovala Platforma, a to zejména do role řečníků na
tiskových konferencích a dalších.
Ke sklonku roku Platforma pro sociální bydlení společně 
s participativními skupinami Hnutí za nové bydlení, Chceme
bydlet (Brno), Chceme bydlet! (Praha), Komunitní skupina — 
Společná cesta (Ostrava-Kunčičky) a Aslido — Akční skupina
s lidmi bez domova, z. s. (Ostrava) začala vytvářet Metodickou
příručku participace obyvatel při řešení problematiky bydlení.8

h) Rozvoj odborného know-how

a vnějších vztahů

Rok 2016 pro Platformu znamenal čím dál intenzivnější rozvoj
odborného know-how a zahraniční spolupráce. Zúčastnili jsme se 
prestižního ročního stipendijního programu Institutu globálního
bezdomovectví (http://www.ighomelessness.org/) či se věnovali
posilování spolupráce s akademickými pracovišti Ostravské
univerzity a Sociologickým ústavem AV ČR. Odborné poznatky 
p p p ý p

ze zahraniční jsme následně přenášeli do praxe sociálního 
bydlení a ukončování bezdomovectví v ČR.

j p p

Spolupráce s Institutem globálního bezdomovectví a Community 
Solutions (oceňovaná americká organizace přinášející inovace 
do řešení bezdomovectví v USA, Kanadě i Evropě), návštěva
konference o Ukončování bezdomovectví rodin a mládeže
v americkém Oaklandu a dvoutýdenní stáž tří členů vedení 
Platformy u různých organizací v kalifornském Bay Area, které
ukončují bezdomovectví, vyústily v organizaci registračního 
týdne pro rodiny s dětmi v Brně a nastartování prvního pilotního
projektu ukončování bezdomovectví v ČR — brněnského Rapid 
ý p y p p

re-housingu. Zmíněná celoroční účast Platformy na výukovém
a koučingovém modulu Institutu globálního bezdomovectví
pak ovlivnila podobu nového sociálně inovačního projektu 
Platformy „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování 
a ukončování bezdomovectví“, realizovaného od roku 2017.

8 Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení byla 
vydaná v roce 2017. Ke stažení ji naleznete na webových stránkách Platformy,
www.socialnibydleni.orgy g.
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i) Strukturní rozvoj Platformy 

Platforma pro sociální bydlení se v roce 2016 rozrostla personálně
o nové zaměstnance, organizace a další členy.
Díky podpoře projektů, které uvádíme níže (v části V.), 
tým Platformy pro sociální bydlení obohatili v roce 2016
koordinátorka kampaní Jana Němcová a poté od srpna její 
nástupce Jaromír Mára; koordinátoři parti cipativních skupin
Zuzana Kříčková, Jan Milota a Evžen Vojkůvka; koordinátoři 
regionálních poboček Zuzana Kříčková, Jan Milota a Milana 
Bakšová a také nový zaměstnanec pro PR a kontakt s médii
Martin Špaček.
K Platformě pro sociální bydlení se přidaly nové organizace:
Kotec, Sedmý kontinent, MKC, Asistence, Nautis, Rytmus,
CpKP, SKP, TADY A TEĎ a Letní dům. Dále Platformu posílilo 

ý y

sedm individuálních členů: Václav Strouhal, Kristýna Fuchsová,
Matěj Hollan, Petra Mazanová, Adam Fialík, Jaromír Mára
a Martin Špaček.

j

Po prosincové členské schůzi se proměnilo složení rady i dalších 
volených zástupců. Novými či znovu zvolenými radními jsou: 
Eliška Černá (Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity), 

ý p ý ý j

Jakub Čihák (R-Mosty), Matěj Hollan, Zuzana Kříčková (Jako 
( y)

doma), Jan Milota (IQ Roma servis), Štěpán Ripka, Jan Snopek 
( y) j (

a Pavlína Techlová (Asistence). Štěpán Ripka byl opětovně 
) ( Q ) p p

zvolen předsedou Platformy. Byla obměněna i kontrolní komise,
ve které nyní kromě Petra Kučery nově působí Karel Schwarz 
(EAPN) a Dana Nedělníková (SAD).
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V. Projekty

Platforma pro sociální bydlení v roce 2016 realizovala dva 
projekty, z nichž první z níže uvedeních již ukončila a druhý 
realizuje i v roce 2017:

a) Fighting Together for the Right

to Social Housing Legislation, OSF

Opportunity Fund

Tímto projektem byla Platforma pro sociální bydlení fi nančně 
podpořena, aby mohla jako organizace s expertní znalostí
sociálního bydlení vstoupit do diskuse o připravovaném
zákonu o sociálním bydlení, do jeho legislativního procesu, 
a tak podp ořila aktivity spjaté s mediálním působením. Projekt 
zahrnoval veřejný happening lidí se zkušeností s bytovou nouzí
s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kteří jí 
zde mohli představit své obavy a požadavky na systém sociálního 
bydlení. V rámci projektu vznikla také první verze cost-benefi t
analýzy sociálního bydlení.

Trvání projektu: duben—srpen 2016

b) Posílení a rozvoj kapacity Platformy

pro sociální bydlení

Projekt podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
fi nancovaný z Evropského sociálního fondu, má za cíl posílit 
odborné, fi nanční, organizační a komunikační kapacity Platformy 
pro sociální bydlení. Cíl projektu bude dosažen realizací několika 
na sebe navazujících aktivit, které posilují fi nanční a organizační
zázemí organizace. V rámci projektu se uskuteční čtyři odborné 
semináře pro členy Platformy, čtyři diskuzní stoly se zástupci 
veřejné správy a také vzniknou tři regionální skupiny členů,
a to v Praze, Ostravě a Brně. Důležitým výstupem projektu 
bude strategický plán organizace na nejbližší tři roky, plán pro
fundraising a plán pro komunikaci dovnitř i navenek. 

Trvání projektu: říjen 2016 — březen 2018
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002237
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VI. Publikace 

V roce 2016 Platforma pro sociální bydlení představila dvě nové 
publikace, členové se podíleli na publikacích dalších.

Publikace Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců: Východiska,
zahraniční praxe, doporučení a strategie (Platforma pro sociálníe
bydlení, 2016) shrnuje znalost členů Platformy o programech 
Housing fi rst a Rapid re-housing, analýzu a d oporučení 
zahraničních expertů pro město Brno, kapitolu bydlení ze 
Strategického plánu sociálního začleňování města Brna a překlad
standardů a výkonnostních kritérií programů R apid re-housing 
v USA.

Štěpán Ripka a Jan Snopek připravili kapitolu o vývoji krize 
bydlení a legislativy sociálního bydlení v ČR pro publikaci

p p p p p p ý j

Bezdomovectví a vyloučení z bydlení v České republice 
y g y y p p

(Ostravská univerzita, 2016)

Člen Platformy Roman Matoušek se sociálním pracovníkem 
členské organizace IQ Roma servis Karlem Novákem vypracovali 
a na konferenci Platformy v Poslanecké sněmovně PČR 

g Q y

představili dokument Analýza dopadů opatření Rapid re-
housingu pro rodiny s dětmi na veřejné rozpočty.
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VII. Finanční zpráva

Komentář: 
Platforma byla v roce 2016 příjemcem části dotace od MPSV 
ve výši 236 219, — Kč* a grantu od Foundation Open Society 
Institute ve výši 324 966, — Kč. Za dané období jsme přijali dary 
v hodnotě 135 938, — Kč a to zejména od individuálních dárců, 
jejichž podpory si velmi vážíme.

Prostředky získané z darů byly použity především v rámci 
kampaně Mít svůj domov na jízdné členů participativních skupin 
i na vytvoření fotografi í k projektu Rapid Re-housing.

Poděkování za podporu v roce 2016 patří všem níže uvedeným.
Andrlová Kristýna, Bartová Eva, Bernátková Tereza, Čaněk

p p p ý

Marek, Černá Milena, Čižínský Pavel, Hándl Jiří, Holečková 
ýý

Marta Edith, Hrubá Petra, Charvátová Anna, Jirkalová Hana, 
Jislová Štěpánka, Kleinhamplová Barbora, Kleinhampl Zdeněk, 
Knapp Matouš, Kobová Ľubica, Kozáková Aneta, Kozáková 
Barbora, Matoušek Roman, Melcher Ota, Miholová Jana, Musil
Libor, Ramzi Eid, Ripková Hana, Roesel Marek, Rychta David,
Semancová Andrea, Sládek Jan, Sokačová Linda, Společnost 
sociálních pracovníků, Valůch Jaroslav, Západočeská univerzita
v Plzni, Zemanová Julie.

Výnosy
Služby 127 883
Zúčtování fondů 55 681
Dary 135 938
Členské příspěvky 16 600
Dotace a granty 561 185
Celkem 897 286

*Platforma eviduje i poskytnuté dotace na více než jedno účetní období
a nevyčerpané části dotace v hodnotě 635 416, — Kč.

Náklady 
Materiál  1 700
Mzdy 646 840
Služby 188 672
Ostatní  1 012
Celkem 838 224
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Pohledávky a závazky

Souhrnná výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti 
se rovná 0 Kč

Spolek nemá žádné pohledávky ani závazky se lhůtou splatnosti
delší než 5 let.

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 59 062, — Kč
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VIII. Poděkování

Vážení členové, členské organizace, příznivci, po dporovatelé 
a dárci, velmi si vážíme toho, že jste dočetli až sem. Nejvíce si 
však ceníme Vaší podpory, za kterou bychom Vám chtěli srdečně
poděkovat. Bez Vaší podpory by Platforma nemohla fungovat.

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat: kontaktní 
informace naleznete níže.



IX. Kontaktní informace

Platforma pro sociální bydlení, z.s. 
IČO: 034 31 177

p

Den zápisu: 7. 10. 2014
Sídlo: Nopova  3925/55, Židenice, 615 00 Brno

p

Bankovní spojení: 2200770607/2010

www.socialnibydleni.orgy g
www.facebook.com/socialnibydleni// y /

Štěpán Ripka
předseda
+420 774 541 245
stepan.ripka@socialnibydleni.orgp p @ y g

Vít Lesák
ředitel
+420 724 189 993
vit.lesak@socialnibydleni.org@ y g

Martin Špaček
PR a média
+420 723 674 230
martin.spacek@socialnibydleni.orgp @ y g
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