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1. Nedostatečná kapacita podpory pro osoby v nepříznivé sociální 
situaci v terénních sociálních službách souvisejících s bydlením  

2. Nedostatečná podpora pro osoby bez domova se sníženou 
soběstačností v pobytových službách 

3. Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením a sociálně vyloučené 

4. Zvýšený počet mladých lidí bez domova, kteří jsou současně 
závislí na návykových látkách 



1. Nedostatečná kapacita podpory pro osoby v nepříznivé 
sociální situaci v terénních sociálních službách souvisejících        

s bydlením 

1.1. Navýšit kapacitu podpory terénních sociálních služeb se 
zaměřením na získávání kompetencí k samostatnému bydlení 

 

 

1.2. Podpořit vznik místní koncepce sociálního bydlení 

 Získat pronájmy bytů – 
soukromí vlastníci, 
městské obvody 

 Vyčíslit náklady – 
rekonstrukce bytových 
jednotek, rozvoj služeb 

 Zajistit financování v 
rámci dotačních řízení 
– SMO, MPSV, MSK… 

 Rozšířit kapacitu 
sociálních služeb – 
stávající i noví poskyt. 

 Vznik expertní skupiny 
pro úkol napříč KP 

 Podpořit koncepci 
bydlení SMO 

 Zapojení se do 
platformy 
sociálního bydlení 

 Připomínkovat a 
podílet se na vzniku 
zákona o soc.bydlení a 
související legislativy 



2. Nedostatečná podpora pro osoby bez domova se sníženou 
soběstačností v pobytových službách 

2.1. Bydlení s podporou pro osoby s nízkou mírou závislostí na 
pomoci druhé osoby 

 

 

 

2.1.1.  Zajistit bezbariérovou úpravu částí prostor stávajících AD 

 2.1.2.  Prohloubit spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb, kteří 
poskytují podporu klientům v samostatném bydlení 

Zpracovat analýzu 
počtu osob 

 Vytipovat zařízení, kde 
dojde k úpravám 

 Vyprojektovat 
stavební záměr 

 Vyčíslit investiční a 
provozní náklady 

 Zajistit financování v rámci dotačních 
řízení – SMO, MPSV, MSK… 

 Zahájení provozu nové služby 

 Realizovat kulatý stůl poskytovatelů služeb, kteří 
zajišťují služby zaměřené na podporu uživatelů v 

bydlení – napříč KP 

 Nastavení vzájemné spolupráce mezi 
poskytovateli a nastavení četnosti kulatých stolů 

pro 4.KP 



2. Nedostatečná podpora pro osoby bez domova se sníženou 
soběstačností v pobytových službách 

2.2. Bydlení s vysokou mírou podpory (DZR) 

 

 

 

2.2.1.  Rozšířit stávající kapacitu sociální služby DZR (Přístav I. nebo II.) 

 2.2.2.  Vybudovat novou sociální službu DZR (kapacita cca 30míst) 

Zpracovat analýzu 
počtu osob 

Rozhodnout, kde 
proběhne rozšíření 

 Jednat s majiteli 
objektu 

 Zpracovat projektovou dokumentaci 
a vyčíslit investiční náklady 

 Zajistit financování v rámci dotačních 
řízení – SMO, MPSV, MSK… 

 Zahájení provozu nové služby  Zajistit financování – 
rekonstrukce + provoz 

Zpracovat analýzu 
počtu osob 

Vytipovat místa k novostavbě či k 
rekonstrukci vhodného objektu 

Zpracovat projektovou dokumentaci 
a vyčíslit investiční náklady 

Vyčíslit provozní 
náklady 

Zajistit financování – stavba 
či rekonstrukce, provoz 

 Zajistit financování v rámci dotačních 
řízení – SMO, MPSV, MSK… 

 Zahájení 
nové služby 



3. Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením a sociálně vyloučené 

3.1. Zajistit vhodná pracovní místa pro lidi sociálně vyloučené a 
ohrožené sociálním vyloučením 

 
3.1.1.  Navázat spolupráci s úřady práce 

 3.1.2.  Jednat se zaměstnavateli na otevřeném trhu práce 

Spolupráce při vytváření rekvalifikace na míru 
– dle potřeb budoucího zaměstnavatele 

Vytvoření informačního „kanálu“ – oboustranný přenos 
aktuálních informací o možnostech prac.uplatnění 

Oslovit potenciální zaměstnavatele a navázat 
spolupráci 

Navázat spolupráci s agenturou podporovaného 
zaměstnávání – podpora z počátku zaměstnání 



3. Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením a sociálně vyloučené 

3.1. Zajistit vhodná pracovní místa pro lidi sociálně vyloučené a 
ohrožené sociálním vyloučením 

 

 3.1.4.  Sociální podnikání (vytvářet vhodná prac.místa dle kompetencí uživatelů)  

Navázání spolupráce s 
KÚ MSK 

Navázání spolupráce s 
Klastrem Sinec 

3.1.3.  Jednat s ÚMOb (zřízení VPP+společensky účelných prac.míst) 

Prezentace na 
sboru starostů 

Prezentace na pracovním 
semináři zastupitelstva SMO 

Prezentace na jednání 
zastupitelstev ÚMOb 

Účast na jednání 
politických klubů 

Předávání informací potencionálním 
zájemcům o sociální podnikání 

Informace o možnostech podpory při zpracování 
žádosti o čerpání finančních prostředků z ESF 



 
4. Zvýšený počet mladých lidí bez domova, kteří jsou současně 

závislí na návykových látkách 

 

4.1. Zajistit vzdělávání pracovníků dotčených sociálních služeb pro 
práci s drogově závislými 

4.1.1.  Zajistit vzdělávání semináře 

Zajistit vzdělávací semináře – práce s 
drogově závislými 

Uspořádat kulaté stoly k dané problematice – 
mezirezortní spolupráce 



Jiří Linart, 
manažer pracovní skupiny 
„Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení“ 

 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST ! 

 


