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Sociální bydlení pomáhá řešit problém bezdomovectví 

 

 

Armáda spásy přichází s koncepcí sociálního bydlení, jelikož ho vnímá jako zásadní a důležitý nástroj, 
který vede k účinnému řešení fenoménu bezdomovectví. Sociální bydlení je poskytované osobám, 
které se nachází v nepříznivé sociální situaci, v bytové nouzi nebo jsou bytovou nouzí ohrožení a jeho 
hlavním cílem je získání a udržení bydlení a budování vlastního domova.  

Osobám v sociálním bydlení je poskytovaná podpora sociálního pracovníka, který má dostatečnou 
kapacitu na poskytování intenzivní i méně intenzivní podpory. „Při realizaci sociálního bydlení se 
prioritně zaměřujeme na výkon sociální práce, prostřednictvím které by měla být zajištěna odpovídající 
míra sociální podpory a pomoci v domácnostech. Měřítkem efektivity nemůže být kvantita, tj. množství 
domácností, které podporujeme, ale zejména skutečnost, jak kvalitní je podpora, kterou v 
domácnostech poskytujeme,“ popisuje Jaroslav Vejmola, vedoucí oddělení rozvoje a kvality Armády 
spásy.  

Sociální bydlení je vždy poskytováno formou standardních, zkolaudovaných bytů, které jsou určené k 
trvalému bydlení v místní obci, a které se zpravidla nacházejí mimo segregované či sociálně vyloučené 
oblasti. Jednotlivé byty jsou vybaveny základním vybavením a nutností je transparentní nájemní či 
podnájemní smlouva, která je zpravidla poskytována na 6 měsíců či jeden rok a jsou jasně stanoveny 
podmínky, za jakých se smlouvy prodlužují.  

„Velmi důležitým aspektem sociálního bydlení je snadnější přístup k bytu, než jak je tomu na běžném 
trhu s bydlením a jeho finanční dostupnost. Nesmí se samozřejmě zapomínat ani na přelidněnost v bytě. 
Doporučujeme, aby každá osoba měla v bytě 18 m2,“ doplňuje Jan František Krupa, národní ředitel 
sociálních služeb Armády spásy.  

Cílovými skupinami jsou lidé bez střechy nad hlavou, tedy ti, kteří přežívají venku nebo v noclehárně. 
Dále osoby bez domova, bydlící v ubytovnách nebo dalších institucích, jako jsou například komerční 
ubytovny, azylové domy, věznice, zdravotnické zařízení nebo zařízení pro děti. Sociální bydlení je 
určené i pro ty, kteří mají nejisté bydlení, což jsou lidé, kteří žijí v přechodném bydlení u rodiny nebo 
přátel, mají bydlení bez právního nároku či osoby ohrožené vystěhováním nebo násilím. Dále pak lidé, 
kteří žijí v nevyhovujícím bydlení, v provizorních nebo neobvyklých obydlích, v neobyvatelném bydlení 
nebo přelidněných bytech. 

Důležitou zásadou Armády spásy při poskytování sociálního bydlení je transparentnost. Armáda spásy 
poskytuje relevantní informace veřejnosti o službách a způsobech podpory v oblasti sociálního bydlení.  
Další důležitou zásadou je provázanost, kdy nedílnou součástí sociálního bydlení je spolupráce 
s ostatními subjekty (obec, Úřad práce, OSPOD, vlastníci nemovitostí atd.). Dále dostupnost sociálního 
bydlení, jelikož pro sociální bydlení je zásadní jeho finanční dostupnost (například nevyžadování 
okamžité úhrady kauce, výše nájmu či podnájmu by měla být nižší než tržní cena, finanční dostupnost 
i pro příjemce sociálních dávek) a rovněž nevytváření dalších zbytečných bariér (např. zásluhovost). 
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U sociálního bydlení je nezbytná komplexnost. Armáda spásy poskytuje podporu uživatelům sociálního 
bydlení jak v oblasti sociální práce, tak i v oblasti technických činností. Například podporu při řešení 
úhrady za podnájem/nájem, vyřízení dávek na bydlení či z důchodu, podpora při zařazení na trh práce, 
využití dalších zdrojů pro udržení bydlení atd. A v neposlední řadě je důležitá subsidiarita, jelikož se 
Armáda spásy domnívá, že každý člověk je povinen nejdříve pomoci si sám sobě.  V případě, že si ale 
nedokáže pomoci vlastními silami, nabízí mu Armáda spásy pomoc a podporu prostřednictvím 
sociálního bydlení. 

Armáda spásy poskytuje několik přístupů sociální bydlení. Prvním z nich je Housing first. Ten je 
primárně určen osobám, které žijí v kontinuálním bezdomovectví, a které mají potřebu komplexní 
podpory (např. u duálních diagnóz). Cílem přístupu Housing first je zprostředkovat této cílové skupině 
nájemní bydlení a zároveň jim poskytnout dostatečně intenzivní podporu pro udržení si bydlení a 
zotavení. 

Dalším přístupem je prostupné bydlení, jehož cílem je pomoc lidem v bytové nouzi získat znovu 
standardní bydlení a integrovat je zpět do společnosti za pomoci komplexního řešení jejich tíživé 
situace. Spadá pod něj například krizové ubytování (např. noclehárna, azylový dům, krizová ubytovna), 
tréninkové bydlení nebo střednědobé či dlouhodobé sociální bydlení. A právě střednědobé a 
dlouhodobé bydlení považuje Armáda spásy za sociální bydlení.  

Posledním přístupem je komunitní/sdílené bydlení, jehož cílem je předcházet bezdomovectví. Okruh 
osob tohoto typu bydlení tvoří zejména osoby v seniorském věku či osoby se zdravotním postižením a 
v tomto typu bydlení minimálně dvě osoby sdílí jeden společný byt.  
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