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ÚVOD 

 

V každé společnosti, v každém městě, jsou lidé, kteří z různých důvodů nemají prostředky 

či dovednosti k tomu, aby si sami zajistili či udrželi bydlení. Pro širokou veřejnost je výraz 

bezdomovec synonymem pro člověka zanedbaného a obtěžujícího. Přestože je bezdomovectví 

charakterizováno jako jedna z nejextrémnějších forem chudoby a sociálního vyloučení, není 

paradoxně problematické se do této situace dostat. 

Příčinou bezdomovectví mohou být nejrůznější faktory či životní situace. Okruh takto sociálně 

znevýhodněných lidí je natolik široký, že je velmi obtížné jednoznačně vymezit příčiny tohoto 

jevu. Mezi nejčastější příčiny, resp. důsledky bezdomovectví patří ztráta zaměstnání, bydlení, 

rozvod manželství, ztráta partnera, vysoké zadlužení a neschopnost dluhy splácet. Může to však 

být i nemoc, závislost na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách, propuštění z výkonu 

trestu nebo z ústavní výchovy po dosažení zletilosti či sociální neobratnost v souvislosti 

s uplatněním právních nároků a podobně. Mezi bezdomovci najdeme jedince různého věku, 

ze všech společenských vrstev, s různým stupněm vzdělání.  

Tato cílová skupina je charakteristická určitým způsobem života, který většinou nejsou schopni 

bez cizí pomoci ovlivnit. Jde o osoby se svéráznými osobnostními a sociálními charakteristikami, 

které nejsou schopny plnit základní společenské kompetence.  

Úkolem každé společnosti, resp. obce, je, aby se komplexně zabývala touto problematikou. 

Vedle preventivních opatření je nutné realizovat systémové možnosti návratu osob, 

které se propadnou až „na ulici“ k důstojnému způsobu života  lidském společenství. Odbor 

sociálních věcí a školství se v rámci komunitního plánování sociálních služeb zabývá otázkou 

zajištění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a pro osoby ztrátou přístřeší ohrožené. 

Na území města Přerova bohužel nepůsobí žádný poskytovatel registrovaných sociálních služeb 

pro danou cílovou skupinu. Přestože nejsou zajištěny registrované sociální služby, zajišťuje 

město Přerov ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi pomoc v oblasti poradenství, 

tréninkového bydlení, potravinové pomoci či ošacení. 

Tento dokument obsahuje strategickou a analytickou část, kde definuje stávající oblasti pomoci, 

které jsou na území města realizovány a předkládá záměry k vybudování komplexní sítě 

sociálních služeb a pomoci. 
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1 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Nízké nájemné v obecních bytech 

 Existence sociálních služeb: 
- terénní programy, azylový dům pro 
matky s dětmi  

 Prostupné bydlení v rámci bytového 
fondu města 

 Realizace projektu Tréninkové bydlení 

 Realizace projektu Krizové bydlení 

 Realizace projektu Městský sociální 
šatník 

 Potravinová pomoc realizovaná 
nestátními neziskovými organizacemi 

 Vyčleněné finanční prostředky odboru 
sociálních věcí a školství na krizový 
nákup 

 Podpora města při zřizování nových 
služeb 

 Poskytování poradenství 

 Realizace projektu „Sedárna“ 

 Kapacita komerčních ubytoven 

 Nebytové prostory města 
s potenciálem využití pro ubytování lidí 
bez přístřeší 

 Spolupráce s ostatními neziskovými 
organizacemi 

 Aktuální data z realizovaného sčítání 
osob bez přístřeší 

 Absence registrovaných sociálních služeb 
pro jednotlivce bez přístřeší – noclehárna, 
azylový dům 

 Absence pobytové sociální služby domov se 
zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší se 
zhoršeným zdravotním stavem 

 Nenavázaná spolupráce s mimopřerovskými 
poskytovateli registrovaných sociálních 
služeb 

 Neudržovaný bytový fond v Přerově 
a nedostatek finančních prostředků na jeho 
revitalizaci 

 Negativní vnímání problematiky 
bezdomovectví majoritní většinou 

 Skryté bezdomovectví - málo informací 
o počtech takových osob 

 Vzrůstající zadluženost všech skupin 
obyvatel 

 Neexistence víceletého financování služeb 

 Nová generace dětí žijících výhradně 
na ubytovnách 

 Nárůst invalidních osob bez nároku 
na výplatu důchodu (ID, starobní) 

 Chybějící sociální firma zaměřená 
na zaměstnávání lidí sociálně vyloučených 

 Nízké pracovní kompetence a návyky u lidí 
bez domova nebo dlouhodobě 
nezaměstnaných 

HROZBY PŘÍLEŽITOSTI 

 Nárůst sociálně patologických jevů 

 Narušení sociální rovnováhy v Přerově 

 Nedostatek finančních prostředků 
na opravy bytového fondu v sociálně 
vyloučené lokalitě 

 Velké množství lidí žijících na ubytovnách 

 Nestabilita sociální politiky 

 Nejistota financování sociálních služeb  

 Zvýšené požadavky na financování 
služeb obcemi 

 Zdravotní stav bezdomovců 

 Závislosti na návykových látkách lidí 
ohrožených bezdomovectvím 

 Omezení proplácení ubytování příjemcům 
dávek pomoci v hmotné nouzi 

  

 Zavedení programu tréninkového zaměstnávání 

 Vznik Zákona o sociálním bydlení 

 Podpora komunitní práce a terénních programů 

 Doplnění monitoringu počtu osob bez přístřeší 
v letních měsících  

 Rozvoj spolupráce s úřadem práce v rámci 
aktivní politiky zaměstnanosti 

 Rozvoj bytového fondu a opravy stávajících 
sociálních bytů 

 Komunikace na téma „Problematika 
bezdomovectví „ s veřejností 

 Monitoring názorů veřejnosti na danou 
problematiku prostřednictvím výzkumů 
veřejného mínění 

 Realizace dobré praxe jiných měst 
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2 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ 

Bezdomovectví se přímo dotýká v oblasti poskytování sociálních služeb  zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který definuje a upravuje poskytování 

služeb sociální prevence. Zákon o sociálních službách užívá pojem „osoba v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení“ a dále „osoba bez přístřeší“. Dřívější právní úprava používala 

pojem „osoba společensky nepřizpůsobivá“.  

Služby sociální prevence dle ustanovení § 53 uvedeného zákona napomáhají zabránit 

sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní 

návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí 

a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální 

prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit 

společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení, prostřednictvím poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, poskytnutím ubytování a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí (§ 57). 

 

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 

přístřeší prostřednictvím poskytnutí pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoci při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (§ 61). 

 

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 

hygienického zařízení a přenocování prostřednictvím poskytnutí pomoci při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování (§ 63). 

 

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, 

uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby 

žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto 

osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 
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poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (§ 69). 

 

Dalším právním předpisem, který se nepřímo dotýká problematiky bezdomovectví je zákon      

č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje poskytování 

pomoci k zajištění základních životních potřeb osobám, které se ocitly v hmotné nouzi, 

prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Dávky hmotné nouze tvoří: příspěvek na živobytí, 

doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Zákon dále definuje kdo je a kdo není 

osobou v hmotné nouzi. Při posuzování nároku na příspěvek na živobytí se zjišťuje možnost 

zvýšení příjmu vlastním přičiněním. S osobami uvedenými v zákoně, které jsou zabezpečovány 

příspěvkem na živobytí, vypracovávají dávkoví referenti aktivizační plán, jehož cílem je zvýšení 

možností jedince řešit svoji neutěšenou životní situaci.  

  

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, 

definuje životní minimum a existenční minimum. Životní minimum je minimální hranice příjmů 

k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální 

hranice příjmů považovaná za nezbytnou k přežití.  

 

Významný posun v oblasti sociálního bydlení, snížení počtu lidí bez přístřeší, na ubytovnách 

či sociálně vyloučených lokalitách měl přinést připravovaný zákon o sociálním bydlení. V srpnu 

2018 bylo však rozhodnuto, že práce na věcném záměru zákona o sociálním bydlení nebudou 

prozatím pokračovat. Dlouho diskutovanou normu mají nahradit opatření směřující do výstavby 

sociálních bytů. 
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3 POPIS AKTUÁLNÍ SITUACE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ POMOCI 

OSOBÁM BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 

Odbor sociálních věcí a školství se v rámci komunitního plánování sociálních služeb zabývá 

otázkou zajištění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a pro osoby ztrátou přístřeší 

ohrožené. Na území města Přerova působí Armáda spásy České republiky, z.s., která poskytuje 

registrovanou sociální služby azylové domy. Tato služba je určena pro matky s dětmi 

bez domova. Pro jednotlivce bez přístřeší na území města nepůsobí žádný poskytovatel 

registrovaných sociálních služeb. Přestože nejsou zajištěny registrované sociální služby, odbor 

sociálních věcí se dané cílové skupině maximálně věnuje. V rámci bytového fondu města 

funguje systém prostupného bydlení. Nad jeho rámec realizuje odbor tréninkové bydlení, které 

je určeno pro osoby, které nesplňují standardní kritéria pro poskytnutí sociálního či dostupného 

bytu – tréninkové bydlení, které je spojeno s činnostmi sociální práce. V Přerově dále fungují 2 

krizové byty. Vedle bytové otázky odbor zajišťuje sociální poradenství, provozuje městský 

sociální šatník, podporuje potravinovou pomoc prostřednictvím neziskových organizací 

a pro osoby akutně ohrožené ztrátou bydlení zprostředkovává sociální služby či ubytování mimo 

město Přerov. Na území města Přerova poskytují poradenství také nestátní neziskové 

organizace.  

Velkým problémem napříč celou Českou republikou je zajištění péče a pomoci osobám 

bez přístřeší, které jsou z důvodu zhoršeného zdravotního stavu odkázáni na péči. Kapacita 

zařízení, které poskytují tuto službu, je tristně nedostatečná. Poskytovatelé těchto služeb navíc 

dávají přednost uživatelům s trvalým pobytem v místě poskytované služby. Osoby s omezenou 

mobilitou a těžkým onemocněním setrvávají v nevyhovujících podmínkách na ulici nebo 

na ubytovnách a jsou mnohdy objektem různých násilných útoků. Sociálním pracovníkům 

se taková situace velmi špatně řeší, neboť neexistuje koncept meziresortní spolupráce v této 

oblasti.  

V souvislosti s ukončením provozu ubytovny Českého červeného kříže odbor aktivně řeší situaci 

osob ohrožených ztrátou bydlení, a to individuálně - formou poskytnutí obecních bytů, bytů 

zvláštního určení, zprostředkováním sociální služby či náhradního ubytování. Vedle toho 

se odbor v rámci střednědobého plánování sociálních služeb zabývá zajištěním komplexní péče 

a pomoci pro tuto cílovou skupinu a avizuje potřebu přijetí dalších opatření, aby dopad na osoby 

ohrožené ztrátou bydlení byl co nejmenší. Také většinová společnost vnímá pozitivně, pokud 
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jsou eliminovány negativní zdravotní dopady na majoritu. Zajištění hygieny je základním 

předpokladem pro zamezení šíření případných infekčních chorob. 

3.1 SČÍTÁNÍ OSOB BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 

Statutární město Přerov se zapojilo do projektu MPSV ČR „Výzkum bezdomovecké populace 

v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu“, v rámci kterého 

proběhlo v dubnu 2019 první celorepublikové sčítání osob bez domova.  Prostřednictvím tohoto 

sčítání se prokázal počet osob žijících bez střechy nad hlavou na území města – celkem 26 

osob, z toho 22 mužů a 4 ženy. Většina osob bez přístřeší (65.4 %) žije venku více než 5 let. 

Statistické údaje – počty osob bez domova na území města Přerova 

 
 

Dle délky strávené bez domova 
 

Počet osob 
celkem 

 

Méně než 1 
rok 

1-2 roky 2-5 let Více než 5 let 

26 
 

15,4 % 7,7 % 11,5% 65,4% 

 

3.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Armáda spásy v České republice z.s. 

 

Na území města Přerova působí Armáda spásy v České republice, z.s., která poskytuje 

registrovanou sociální službu azylové domy. Služba je poskytována těhotným ženám a matkám 
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(příp. zákonným zástupcům) s nezaopatřenými dětmi do 18 let, kterým umožňuje překlenout 

nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení. Cílem je stabilizace sociální situace 

uživatelek a jejich osamostatnění. 

Azylový dům je provozován v majetku města na adrese Přerov, 9. května 2481/107. Jedná 

se o budovu se zvýšeným přízemím, prvním a druhým poschodím. K dispozici je celkem 24 

pokojů, 80 lůžek vybavených nábytkem, lednicí a přípojkou kabelové televize. V přízemí 

a na každém poschodí jsou dvě plně vybavené kuchyně, koupelna s vanou, dvě koupelny 

se sprchami a WC. Dále je k dispozici vybavená herna pro děti, prádelna, cvičná kuchyně 

pro aktivity s uživatelkami, společenská místnost, výtvarná místnost a dva počítače s připojením 

na internet.  

Statutární město Přerov dlouhodobě finančně podporuje provoz služby v rámci dotačního 

programu města Přerova v oblasti sociální. 

Finanční podpora statutárního města Přerova  

Rok Výše dotace v Kč 

2017 335.000 

2018 335.000 

2019 335.000 

 

Charita Přerov 

Na území města Přerova bohužel nepůsobí žádný poskytovatel registrovaných sociálních služeb 

pro osoby bez přístřeší. Statutární město Přerov za účelem nastavení systému sociálních služeb 

vstoupilo do jednání s Charitou Přerov, která má již v průběhu tohoto roku záměr zřízení 

nízkoprahového denního centra, což je registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tento záměr byl ze strany města podpořen 

v rámci plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji.  

Služba dle zákona obsahuje: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 
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Charita Přerov již požádala na Krajském úřadě Olomouckého kraje o zařazení služby do Sítě 

sociálních služeb pro rok 2020. Zařazení do sítě je důležité vzhledem k financování služby. 

Subjektu, který je do sítě zařazen, je poskytována finanční dotace, resp. vyrovnávací platba 

z rozpočtu státu prostřednictvím krajského úřadu. Dotace z rozpočtu státu na provoz služby 

většinou nepokrývá plné provozní náklady, předpokládá se vícezdrojové financování. 

Podmínkou pro zařazení služby do sítě sociálních služeb v roce 2020 je, že služba bude 

do konce srpna 2019 zaregistrována v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Budou-li 

naplněny obě podmínky – udělení registrace služby a zařazení do sítě sociálních služeb v roce 

2020, stihne Charita Přerov ještě požádat v roce 2019 o dotaci na provoz z rozpočtu státu 

na rok 2020. Na plné zajištění provozu služby lze předpokládat, že bude poskytovatel žádat 

o finanční dotaci z rozpočtu statutárního města Přerova. 

3.3 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 

Statutární město Přerov v roce 2016 zásadním způsobem změnilo systém hospodaření 

s obecními byty. Novým vnitřním předpisem byl zrušen dosavadní pořadník a byl zaveden 

prostupný systém, který je založen na motivujících faktorech. Bytový fond byl rozdělen na byty 

sociální, byty dostupné, byty obsazované formou výběrového řízení a byty zvláštního určení. 

Pro každou tuto kategorii bytů byla nastavena kritéria potřebná pro přidělení daného bytu. 

U sociálních bytů byla nastavena nejmírnější kritéria. Sociální byty jsou primárně určeny 

pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, jejichž příjmem jsou sociální dávky (dávky hmotné 

nouze). Pro přidělení dostupných bytů, které se nacházejí v komfortnější části města, musí 

žadatel mj. splnit podmínku účasti na trhu práce (tím je míněna jakákoliv forma - platná pracovní 

smlouva, dohoda o provedení práce, veřejně prospěšná práce, veřejná služba, 

ale i dobrovolnická činnost). Byty obsazované formou výběrového řízení jsou obecní byty 

v lukrativnějších částech města.  

 

3.4 TRÉNINKOVÉ BYDLENÍ 

Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města 

Přerova realizuje od 1. 6. 2016 projekt Tréninkové bydlení. Cílem projektu je zlepšit kvalitu 

života obyvatel města, aktivizovat je k přijetí zodpovědnosti za své základní potřeby, preventivně 

předcházet ztrátám bydlení a s tím spojeným sociálně patologickým jevům.  Systém 

tréninkového bydlení spočívá v intenzivní přímé sociální práci sociálních pracovníků s klienty 
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žijícími v krizové, krátkodobé nebo nevyhovující formě bydlení a jejich následného zařazení 

do systému tréninkového bydlení realizovaného formou nájemního bydlení s vysokou intenzitou 

sociální práce. Sociální pracovník, pracující s klientem na základě svých znalostí z práce 

s klientem navrhne jeho zařazení do systému tréninkového bydlení. Po projednání návrhu 

v Kazuistické skupině (skupina sociálních pracovníků, která posoudí a vyhodnotí návrh 

klíčového sociálního pracovníka na zařazení klienta do systému tréninkového bydlení 

a v případě nespolupráce ze strany klienta jeho přesun do jiného typu bytu nebo vyřazení 

ze systému, uzavře s klientem dohodu o vzájemné spolupráci a zařazení do systému 

tréninkového bydlení a dále s ním pracuje). Na základě doporučení Kazuistické skupiny 

je podán návrh Radě města Přerova na uzavření, příp. ukončení nájemní smlouvy 

k odpovídajícímu typu obecního bytu.  

Klienty tréninkového bydlení jsou zejména osoby s trvalým pobytem na území statutárního 

města Přerova, a to jednotlivci i rodiny s dětmi s aktuální nedostatečnou kompetencí pro udržení 

nájemní formy bydlení, v současné době žijící v bytech, které nevykazují znaky standardního 

bydlení.    

Základní podmínkou je předchozí spolupráce klienta se sociálním pracovníkem.  Do systému 

může být zařazen: klient, který má dluhy vůči statutárnímu městu s podmínkou, že je bude 

splácet, klient, který nemá dluhy u dodavatele energií (elektřina, plyn), klient, kterého doporučí 

klíčový sociální pracovník a kazuistická skupina vyhodnotí vhodnost zařazení klienta do systému 

tréninkového bydlení, klient, který uzavře písemnou dohodu o vzájemné spolupráci a klient, 

se kterým statutární město Přerov uzavře na základě usnesení Rady města Přerova nájemní 

smlouvu k odpovídajícímu typu obecního bytu. 

Motivační nástroje tréninkového bydlení - výše jistiny je 1 000 Kč (možnost úhrady 

ve 3 splátkách), výše jistiny u dostupného bytu v tréninkovém bydlení 2 000 Kč (možnost úhrady 

ve 4 splátkách), byt je připojen na všechny energie a je vybaven funkčními topidly. 

Klient ze systému tréninkového bydlení odchází okamžikem, kdy se dohodne se sociálním 

pracovníkem o ukončení činností přímé sociální práce a je schopen dostát svým závazkům 

v plném rozsahu. Poté se z něj stává plnohodnotný nájemce obecního bytu.  Lze ale 

předpokládat, že u některých klientů se objeví problémy, nebudou schopni plnit stanovené 

podmínky a budou muset být ze systému vyřazeni.   
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Město Přerov zařadilo do projektu tréninkového bydlení 10 obecních bytů. Jedná se o 3 sociální 

byty (ulice Škodova a Kojetínská) a 7 dostupných bytů (ulice Denisova, Kainarova a nám. 

Fr. Rasche). V současné době intenzivní sociální práci podléhá 7 klientů. Po dobu trvání 

projektu úspěšně ze systému vystoupili 3 klienti a 1 byl vyřazen z důvodu neplnění podmínek. 

 

3.5 KRIZOVÉ BYDLENÍ 

Rada města Přerova dne 21. 4. 2016 schválila projekt „Krizové bydlení“ pro osoby v krizové 

situaci. Pro tento projekt byl z obecního bytového fondu vyčleněn byt 1+0 v Přerově, v domě 

s pečovatelskou službou Trávník 748/1, který slouží jako náhradní krátkodobé ubytování 

k překlenutí krizové životní situace. Cílovou skupinou jsou zejména senioři a osoby 

se zdravotním postižením. Kapacita tohoto bytu je maximálně 2 osoby. Krizový byt je kompletně 

vybaven nábytkem a základním vybavením.  Za dobu projektu byl tento byt již využit 8 osobami 

na průměrnou dobu 4 měsíce. 

Rada města Přerova dne 13. 12. 2018 schválila projekt „Krizové bydlení pro osoby v krizové 

situaci – rodiny s dětmi“. Pro tento projekt byl z obecního bytového fondu vyčleněn byt 2+kk 

v Přerově, Jižní čtvrť II/13. který slouží jako náhradní krátkodobé ubytování k překlenutí krizové 

životní situace rodinám s dětmi. Jedná se bezbariérový byt, proto je možné využití i rodinami 

se zdravotně postiženým dítětem. Kapacita tohoto bytu je maximálně 6 osob. Krizový byt 

je kompletně vybaven nábytkem a základním vybavením domácnosti.  Za dobu projektu dosud 

tento byt nebyl využit. Jedna zájemkyně si svoji krizovou situaci dokázala vyřešit jiným 

způsobem. 

Klienty krizového bydlení jsou občané ČR nebo cizinci zejména s trvalým pobytem na území 

města Přerova, a to jednotlivci, partnerské páry, rodiny s dětmi, případně jiné blízké osoby 

nacházející se především v těchto krizových životních situacích:  

- oběti živelních událostí (např. vytopení, vyhoření bytu), 

- oběti domácího násilí, oběti zneužívaní nebo týraní, oběti vyhrocených konfliktů 

v rodinách s nutností náhlého opuštění stávajícího bydlení, 

- zletilé dítě po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče, rodiče v rámci 

zajištění kontaktu s dítětem, rodiče s nezletilými dětmi v rámci dosažitelnosti na dobu 

nezbytně nutnou, pokud hrozí umístění dětí do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
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pomoc (ztráta bydlení, náhlé úmrtí v rodině – potřeba uvolnění bytu na žádost Policie 

ČR, apod.),  

- žadatelé o přidělení bytu v  DPS po dobu administrativního procesu, a to v případech, 

kdy klient nemá prozatím, kde bydlet a musel by být tzv. „na ulici“, 

- občané, kteří jsou odkázáni na péči jiné fyzické osoby, tuto pečující osobu nemají 

a nemohou využívat služeb pečovatelské služby zejména, z toho důvodu, že v bytě 

či domě, který užívají, není možné tuto službu sjednat.  

Krizové bydlení není určeno pro osoby, které svým zdravotním stavem, chováním či životními 

návyky mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců či jiných osob (např. osoby 

aktuálně závislé na alkoholu či na psychotropních látkách, osoby s akutním infekčním 

onemocněním).   

Krizové bydlení mohou využívat osoby, které budou vybrány a schváleny Kazuistickou skupinou. 

Přidělení krizového bytu navrhuje Kazuistická skupina a schvaluje Rada města Přerova.  

Nájemní smlouva k bytu (kde je upraveno vybavení bytu a odpovědnost) bude uzavřena mezi 

Statutárním městem Přerov a klientem krizového bydlení na dobu určitou, s možností jejího 

prodloužení max. však po dobu 6 měsíců bez jistiny (kauce). V případě, že klient nebude aktivně 

spolupracovat na plnění Individuálního plánu sociální práce k odstranění jeho krizové životní 

situace a bude porušovat ustanovení nájemní smlouvy, navrhne Kazuistická skupina Radě 

města Přerova ukončení nájmu.   

 

3.6 PROJEKT „SEDÁRNA“ 

Statutární město Přerov dlouhodobě prostřednictvím Oblastního spolku Českého červeného 

kříže Přerov realizuje a z dotačního programu města finančně podporuje projekt „Sedárna“. 

V  roce 2019 byl projekt podpořen částkou 192 000 Kč. V rámci tohoto projektu byla osobám 

bez přístřeší v období mrazivých dnů zajištěna pomoc spočívající v možnosti strávení noci 

na židli v teplé místnosti.  
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3.7 PROJEKT „IGLOU“ 

Mezi bezdomoveckou populací jsou i osoby, které nevyužívají nocleháren či služeb typu 

sedárna z různých důvodů, např. z důvodu, že nesplňují podmínky pro vstup do noclehárny, 

mají psa, mají strach přijít do kontaktu s jinými lidmi nebo ze strachu ztráty svých věcí nebo 

místa, kde žijí. 

 

Na tyto aspekty reaguje projekt „Iglou“. 

Přístřešek nazvaný iglou je nouzový sezónní 

přístřešek ve tvaru iglou. Je to malý tunel 

z polyetylenové pěny a hliníkové fólie, 

je nehořlavý a skládací. Nouzové obydlí 

se vyhřívá lidským teplem a teplota uvnitř je tak 

až o 18 stupňů Celsia vyšší oproti venkovní 

teplotě. Takže i v mrazech zde lidé bez domova 

přečkají noc, aniž by jim hrozila smrt umrznutím.  

 

Přístřešek je dostupný jak pro jednu osobu, tak pro pár. Iglou pro jednotlivce má rozměry 
1 x 2 m. 

Cena přístřešku pro jednotlivce je 3.150 Kč včetně DPH.  

Cena přístřešku pro pár je 3.500 Kč včetně DPH.  

S ohledem na aktuální počty osob bez přístřeší by bylo vhodné pořídit 18 ks přístřešků 

pro 1 osobu a 2 ks přístřešků pro pár.  

Přístřešek je nutné po sezóně vyčistit a vydezinfikovat. V Ostravě projekt funguje tak, 

že bezdomovci na jaře přinesou přístřešek na vyčištění smluvní organizaci, která pomocí 

vysokotlakého čističe a dezinfekce přístřešek vyčistí. V podmínkách města Přerova by takovou 

organizací, která by zajišťovala čištění přístřešků, mohla být některá nestátní nezisková 

organizace, případně Technické služby města Přerova, s.r.o. V letošním roce bude zakoupen 

čistící stroj a dezinfekční prostředky. 
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Náklady na realizaci projektu „Iglou“ 

  Cena za 1ks Počet ks Celkem 

Pořízení 
Pro jednotlivce 3.150 18 56.700 

Pro pár 3.500 2 7.000 

Údržba*  16.300 

NÁKLADY CELKEM  80.000 

*zakoupení čistícího stroje, dezinfekčních prostředků, jedná se o kvalifikovaný odhad 
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4. STRATEGICKÁ ČÁST – CÍLE A OPATŘENÍ 

CÍL 1 Podpora sociálních služeb 

Popis a aktivity 
vedoucí k naplnění 
cíle 

Na území města Přerova je prostřednictvím Armády spásy v České 

republice, z.s. poskytována služba Azylový dům pro matky s dětmi, a to 

pouze pro těhotné ženy a matky s dětmi. Ve věci zřízení dalších 

sociálních služeb pro širší cílovou skupinu osob bez přístřeší vstoupilo 

statutární město Přerov v jednání s Charitou Přerov ve věci vzniku 

registrované sociální služby nízkoprahové denní centrum. Služba 

by měla být zřízena v průběhu roku 2019. V rámci této služby budou 

uživatelům poskytnuty podmínky pro osobní hygienu, stravu a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí. V souvislosti se zřízením služby je nutné zajistit potřebné 

technické a materiální podmínky, finanční plán včetně zařazení služby 

do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje a další provozní, 

stavební a technické záležitosti. 

Pro zajištění kontinuity péče o danou cílovou skupinu v oblasti 

registrovaných sociálních služeb je vhodné doplnit tuto službu 

o navazující službu noclehárny popř. azylové domy. Pro zřízení dalších 

služeb je nutné vyhodnotit potřebnou kapacitu, prostory 

pro poskytování služby, možnosti pro finanční zajištění služby.  

Další podporovanou oblastí je zajištění pomoci osobám bez přístřeší, 

které z důvodu zhoršeného zdravotního stavu potřebují péči.  

Opatření č. 1.1 Podpora provozu azylového domu pro matky s dětmi – Armáda 
spásy v České republice z.s, průběžný monitoring naplněnosti 
kapacity a zvážení možnosti rozšíření cílové skupiny.  

Opatření č. 1.2 Podpora záměru zřízení nízkoprahového denního centra – projekt 

subjektu Charita Přerov.  

Opatření č. 1.3 Jednání ve věci pokračování projektu „Sedárna“ 

Opatření č. 1.4 Jednání s poskytovateli sociálních služeb ve věci možnosti zřízení 

registrovaných sociální služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů – noclehárny, azylové domy, 

popř. domov se zvláštním režimem. 

Opatření č. 1.5 Zvážení možnosti finanční podpory mimopřerovských poskytovatelů 

poskytujících sociální službu občanům s trvalým pobytem ve městě 

Přerově. Jednání s těmito poskytovateli o vyčlenění kapacity 

pro občany města Přerova. 
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CÍL 2 Využití bytového fondu 

Popis a aktivity 
vedoucí k naplnění 
cíle 

Statutární město Přerov v rámci bytového fondu realizuje projekty 

„Tréninkové bydlení“ a „Krizové bydlení“, které jsou zacíleny 

na eliminaci ztráty bydlení. Oba projekty jsou realizovány sociálními 

pracovnicemi oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních 

věcí a školství a úspěšně fungují. V rámci projektu krizové bydlení byla 

poskytnuta pomoc 8 osobám, které neměly zajištěnu střechu nad 

hlavou. S pomocí sociálních pracovnic byly tyto osoby stabilizovány 

a nyní opět žijí plnohodnotným životem. V rámci projektu tréninkové 

bydlení, který je zacílen na osoby nesplňující standardní kritéria pro 

poskytnutí sociálního či dostupného bytu, byla poskytnuta pomoc 10 

osobám, resp. domácnostem, které žily v nevyhovujícím bydlení. 

Tréninkové bydlení je realizováno jak v sociálních, tak v dostupných 

bytech.  Úspěšnost tohoto projektu je vysoká - 90% (1 klient selhal 

a byla s ním ukončena nájemní smlouva). V souvislosti s absencí 

registrovaných sociálních služeb na území města a s ohledem 

na vysokou úspěšnost projektu tréninkové bydlení se nabízí zvážení 

možnosti navýšení kapacity tohoto projektu. Pro tento účel by bylo 

vhodné vyčlenit jeden bytový dům nebo několik bytů v bezprostřední 

blízkosti sebe, aby bylo možné efektivně realizovat intenzivní sociální 

práci. Bytový dům či byty budou vyžadovat pravděpodobně nákladnou 

finanční rekonstrukci.  

Některá města, resp. poskytovatelé sociálních služeb, realizují v bytech 

také sociální služby – např. azylové domy.  

Opatření č. 2.1 Pokračování v projektech Tréninkové bydlení, Krizové bydlení.  

Opatření č. 2.2 Zhodnocení možnosti navýšení kapacity klientů projektu 

tréninkové bydlení – realizace prostřednictvím oddělení sociální 

prevence a pomoci popř. prostřednictvím jiného subjektu. 

Opatření č. 2.3 Zhodnocení možnosti vyčlenění bytového domu nebo bytů 

v bezprostřední blízkosti pro projekt tréninkové bydlení za účelem 

a zmapování možností rekonstrukce vybraného bytového fondu 

z dotačních zdrojů. 

Opatření č. 2.4 Jednání se subjektem Charita Přerov, popř. dalším subjektem, 

ve věci možnosti realizace dalších sociálních služeb v bytovém 

fondu města Přerova. 
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CÍL 3 Realizace projektu „Iglou“ 

Popis a aktivity 
vedoucí k naplnění 
cíle 

Na základě výstupu projektu MPSV ČR „Výzkum bezdomovecké 

populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na 

fázích životního cyklu“, do kterého se statutární město v dubnu 2019 

zapojilo, máme k dispozici aktuální statistická data o počtu osob bez 

přístřeší na území města Přerova. Prostřednictvím tohoto sčítání se 

prokázal počet osob žijících bez střechy nad hlavou v celkovém počtu 

26 osob, z toho 22 mužů a 4 ženy. Většina osob bez přístřeší (65.4 %) 

žije venku více než 5 let.  

V souvislosti s ukončením provozu ubytovny Oblastního spolku 

Českého červeného kříže v Přerově, U Výstaviště 12, hrozí navýšení 

počtu osob bez přístřeší. 

Mezi bezdomoveckou populací jsou i osoby, které nevyužívají 

nocleháren či služeb typu sedárna z různých důvodů, např. z důvodu, 

že nesplňují podmínky pro vstup do noclehárny, mají psa, mají strach 

přijít do kontaktu s jinými lidmi nebo ze strachu ztráty svých věcí nebo 

místa, kde žijí. 

Na tyto aspekty reaguje projekt „Iglou“ - nouzový sezónní přístřešek 

ve tvaru malé iglou. Nouzové obydlí se vyhřívá lidským teplem 

a teplota uvnitř je tak až o 18 stupňů Celsia vyšší oproti venkovní 

teplotě. Takže i v mrazech zde lidé bez domova přečkají noc, aniž by 

jim hrozila smrt umrznutím. 

Opatření č. 3.1 Realizace projektu „Iglou“ – pořízení 20 ks přístřešků a zajištění 

pravidelné údržby. 

 

CÍL 4 Navázání spolupráce s dalšími subjekty 

Popis a aktivity 
vedoucí k naplnění 
cíle 

Odbor sociálních věcí a školství realizuje projekt „Městský sociální 

šatník“, který sociálně znevýhodněným klientům poskytuje potřebné 

ošacení a základní vybavení domácnosti. Pro krizové případy, kdy 

klient nemá zajištěny základní potřeby jako léky či jídlo, je na odboru 

vyčleněn finanční „Krizový balíček“. Vybrané nestátní neziskové 

organizace v Přerově realizují potravinovou pomoc potřebným 

klientům. Církevní organizace poskytují v rámci své činnosti sociální, 

zdravotní a humanitární činnosti na křesťanských principech. Uvedené 

formy pomoci by bylo možné zkoordinovat tak, aby byla poskytována 

koncepčně a efektivně.  

Opatření č. 4.1 Pokračování projektů „Městský sociální šatník“, “Krizový balíček“. 

Opatření č. 4.2 Koordinace potravinové a materiální pomoci  - oddělení sociální 
prevence a pomoci, nestátní neziskové organizace, církevní 
organizace a farnosti. 
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