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Úvodní slovo

V roce ���� schválilo Ministerstvo zdravotnictví dokument Strategie reformy 

psychiatrické péče. V dokumentu vytýčilo potřebnou změnu v oblasti psychiat-

rie. Tou by mělo být zejména posílení komunitních služeb, které má napomoci 

naplňování lidských práv lidí s duševním onemocněním. Strategie zmiňuje i po-

třebnou změnu paradigmatu v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním, 

nicméně je otázkou, zda na takovou změnu jsme v České republice připraveni.

Paradigma je obecně přijímané schéma či vzorec myšlení. Paradigma české 

psychiatrie je stále jiné než ve většině rozvinutých zemí. Převážně medicínsky 

orientovaná péče v obřích psychiatrických nemocnicích už v dnešní době není ob-

hajitelná. Péče o duševní zdraví může být efektivní a kvalitní, jen pokud je víceo-

borová, pokud probíhá v komunitě a respektuje individuální potřeby a aspirace 

lidí, kteří ji potřebují. Pokud je postavena na víře, že z duševní nemoci je možné 

se zotavit. A pokud pomáhá naplňovat sociální role lidí s duševním onemocně-

ním v široké oblasti života, ve vztazích, v bydlení, vzdělávání či v práci.

Paradigmatická změna je jako přechod mezi dvěma způsoby vidění světa. Věříme, 

že následující text nám pomůže vidět oblast péče o duševní zdraví jinak, že nám 

ukáže i konkrétní možnosti, které změnu paradigmatu v péči o duševní zdraví 

umožní.

PAVEL NOVÁK
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Nejčastější příčiny 
vedoucí ke ztrátě bydlení 
u lidí s duševním onemocněním

Zásadní příčinou vedoucí u lidí s duševním onemocněním ke ztrátě bydlení je vy-

loučení ze společnosti. V mladém věku dochází nejčastěji k první epizodě duševní 

nemoci. (Vrchol výskytu onemocnění je mezi ��. a ��. rokem věku.) Pokud se neda-

ří získat spolupráci při léčbě nebo léčba není účinná, dochází k opakovaným a čas-

tým hospitalizacím a mladý člověk může mít potíže v navazování dalšího kontaktu 

s prostředím, vypadává ze sociální sítě a hrozí větší riziko, že se stane chronickým 

pacientem. Lidé s vážným duševním onemocněním často nejsou schopni dokončit 

řádně školu, udržet si zaměstnání, bydlení či navázat nějaké smysluplné partnerské 

vztahy. Zůstávají také velice často bez �nančních prostředků — jsou jim mnohdy 

přiznány jen minimální invalidní důchody a přežívají na životním minimu.

pro cílovou skupinu duševně nemoc-

ných osob může vzhledem k přidru-

ženým potížím spojeným s nemocí 

představovat neřešitelný problém. Do 

popředí pak vystupují EKONOMICKÉ 

(např. závislost na sociálních dávkách), 

SOCIÁLNÍ (např. omezení sociálních 

kontaktů, ztráta možnosti společen-

ského uplatnění, osamělost vedoucí 

až k sociální izolaci) a PSYCHICKÉ 

DŮSLEDKY (např. potíže v interperso-

nálních vztazích, uzavírání se do sebe, 

de�cit sociálních dovedností, úpadek 

aktivity i pocit úzkosti z budoucnosti).

Dlouhodobě duševně nemocní 

nejsou schopni stejného pracovního 

výkonu a produktivity jako zdraví 

Práce zaujímá v životě člověka ne-

zastupitelné postavení. Je důležitou 

podmínkou jeho důstojné existence, 

přináší mu nejen materiální prospěch, 

ale současně mu dává pocit seberea-

lizace a společenské užitečnosti. Díky 

práci člověk vstupuje do řádu sociál-

ních vztahů, uspokojuje svoje potřeby 

ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty. 

Pokud dojde ke ztrátě zaměstnání, 

zejména náhlé, je to pro jedince vý-

znamný zásah do jeho života.

Dlouhodobá nezaměstnanost 

může v podstatě sama o sobě zna-

menat sociálně patologický jev, který 

člověka nutí řešit problémy a bezpro-

středně se na ni nabalující situace, což 
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jedinci. Zpravidla se u této skupiny 

lidí objevují období relativní stability 

či zlepšení a období regrese, která 

se pravidelně střídají, a proto pokud 

zaměstnavatel nepočítá s tzv. vývo-

jem po spirále, může být střídání 

těchto etap důvodem k propuštění 

ze zaměstnání (Matoušek, Koláčková, 

Kodymová, ����). Lidé s duševním 

onemocněním také často trpí nedo-

statkem sebevědomí, zvláště pokud 

nemají žádnou předchozí pracovní 

zkušenost. V důsledku nemoci většina 

lidí nemůže vykonávat dřívější pro-

fesi z důvodu ztráty nebo omezení 

potřebných schopností a dovedností 

způsobených nemocí. Duševně ne-

mocní bývají také ze strany zaměst-

navatelů mnohdy označováni jako 

„problematičtí pracovníci“, protože 

dočasně nebo trvale prokazují určité 

osobnostní zvláštnosti či atypičnosti 

ve svém chování a jednání. Svými 

nepřiměřenými reakcemi mohou 

způsobovat potíže nejen sobě, ale 

i okolí. Dalo by se říci, že v podstatě 

každá duševní nemoc má stigmati-

zující vliv na svého nositele. Téměř 

každý zaměstnavatel v případě, že se 

dozví o duševním onemocnění své-

ho — i potenciálního — zaměstnance, 

zaváhá. Často z důvodu nedostatečné 

informovanosti, protože neví, co od 

takového člověka může očekávat, 

a při jeho zaměstnávání vychází spíše 

z negativních hledisek.

Převážná většina lidí s duševním 

onemocněním má uznanou invaliditu 

�. stupně, což znamená pokles pra-

covní schopnosti nejméně o �� pro-

cent. Pokud „nemají odpracovaná 

léta“, mohou se stát jejich jediným 

příjmem pouze dávky hmotné nouze. 

V důsledku si pak nejsou schopni za-

jišťovat vlastní potřeby, udržet si byt. 

Onemocnění přichází obvykle v do-

spělém věku, kdy rodiče předpoklá-

dají, že by se o sebe měli starat sami, 

a sourozenci mají vlastní rodiny.

Hospitalizace, zejména pokud je 

nedobrovolná, může být závažným 

zásahem do práv lidí trpících dušev-

ní poruchou. V moderní psychiatrii 

se snižuje doba hospitalizace na co 

nejkratší dobu a člověk se má vrátit 
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do původního prostředí. Je prokázané, 

že při dlouhodobé hospitalizaci se 

u duševně nemocného snižují soci-

ální kompetence, pocit sebevědomí, 

pocit vlastní úspěšnosti. Přesné vyčís-

lení počtu osob, které jsou aktuálně 

hospitalizovány v psychiatrických ne-

mocnicích a nemohou být propuštěny 

pouze z důvodů chybějícího bydlení, 

dosud chybí. Při tom se nejedná o za-

nedbatelné počty osob. S počtem ko-

lem ���� lůžek v psychiatrických ne-

mocnicích patří ČR ke státům s nejvyš-

ším počtem lůžek v těchto zařízeních 

v Evropě. Z �� státních psychiatrických 

nemocnic má v průměru každá ��� 

lůžek, přičemž největší nemocnice 

mají i více než ���� lůžek. Průměrná 

délka hospitalizace u schizofreniků 

je ��� dní, mnoho nemocných zů-

stává v psychiatrických nemocnicích 

hospitalizována i mnoho let, protože 

zkrácení délky pobytu v nemocnici by 

vedlo k rušení lůžek a ztrátě příjmů 

nemocnic. Dlouhodobé hospitaliza-

ce ale mají pro pacienty nemocnic 

negativní důsledky. Vedou ke ztrátě 

přirozených sociálních vazeb, ztrátě 

zaměstnání, ke ztrátě bydlení a k zá-

vislosti na péči. Člověk, který se nemá 

kam vrátit a jehož podmínky a mož-

nosti pro návrat jsou více než nejisté, 

pak pravděpodobně zůstane součástí 

systému, v jehož zájmu také není 

iniciovat změnu. Strategie reformy 

psychiatrické péče počítá se změ-

nou systému péče, jehož součástí je 

i transformace psychiatrických nemoc-

nic a s přechodem pacientů z těchto 

nemocnic do komunity. Podobně jako 

transformace velkých ústavních zaří-

zení v sociálních službách však i tato 

transformace s sebou nese celou řadu 

otázek. Patří mezi ně i základní otázka, 

kdo může odejít a kdo musí zůstat? 

Odpověď na tuto otázku bude pocho-

pitelně záviset na východisku, které 

při řešení problému uplatňujeme. Je li 

základním východiskem respekt k lid-

ským právům jedince, jeho právo na 

svobodu pohybu, svobodnou volbu, 

právo důstojně bydlet a smysluplně 

trávit svůj čas, pak je odpověď jasná, 

každý člověk má právo na hospita-

lizaci jen po dobu nezbytně nutnou, 

na vytvoření podmínek pro návrat do 

běžného prostředí a na následnou 

podporu pro život v komunitě.*

Problém však může nastat i po 

propuštění z nemocnice, jestliže člo-

* Z analýzy provedené Fokusem Liberec v psychiatrické nemocnici v Kosmonosech a Horních 
Beřkovicích v roce ���� bylo zjištěno, že z příjmových oddělení cca čtvrtina pacientů nemá žád-
né bydlení. U pacientů dlouhodobě hospitalizovaných na tzv. rehabilitačních a resocializačních 
odděleních se již jedná o jednu třetinu. Z celkového počtu pacientů s ochrannou léčbou má 
bydlení pouze třetina, další třetina je pokládána za „nepropustitelnou“ a poslední asi třetina 
také nemá žádné bydlení.
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věk není navázán na komunitní péči 

anebo se nemá kam vrátit. Pokud lidé 

odcházejí z psychiatrické nemocnice 

a nemají vstřícné příbuzné či part-

nery, často nemají kam jít. Většinou 

ani nemají šanci byt získat a udržet 

si ho. Nejenom, že na bydlení nemají 

peníze, ale nemají ani dostatek infor-

mací o tom kde a jakým způsobem 

o dávky zažádat. Velmi často se stává, 

že i když by měli nárok na důchod, 

tak jim chybí např. odpracované 

roky, záznamy z úřadů práce či údaje 

o počátku nemoci. Ve většině případů 

sami ani nezvládnou obhospodařovat 

svoje příjmy a velmi rychle se pak 

ocitají v dluhové pasti, kdy konečným 

důsledkem může být i ztráta bydlení 

v rámci exekuce. Výsledkem pak může 

být únik nemocného do nemoci a ná-

vrat do instituce, která představuje 

bezpečí v komplikovaném světě, nebo 

zhoršení psychického stavu a relaps 

duševního onemocnění jako důsle-

dek neřešených problémů a nejistoty. 

Dochází tak k syndromu otáčejících se 

dveří, kdy se pacient odcházející z ne-

mocnice bez adekvátní podpory v ko-

munitě brzy po propuštění opakovaně 

vrací zpět k hospitalizaci.

I když má člověk s duševním one-

mocněním zázemí a rodinu, která je 

ochotna poskytnout podporu, návrat 

k rodině nemusí být jednoduchý. 

Rodina je s duševním onemocněním 

jejího člena naplno konfrontována 
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obvykle právě při jeho hospitalizaci. 

Aby situaci zvládla a mohla svému 

nemocnému příbuznému poskytnout 

potřebnou pomoc, musí se v krátké 

době vyrovnat s množstvím problémů, 

obdobně jako nemocný sám. Často se 

od lékařů dozví, že se jedná o nevylé-

čitelné celoživotní onemocnění, které 

sebou nese různá omezení v osobním 

životě nemocného (studium, práce, 

vztahy, sexuální život, založení vlastní 

rodiny aj.). Nejenom nemocný, ale 

i rodina se musí vyrovnávat s velmi 

traumatizujícími zážitky, často i nese 

důsledky jeho chování. Obvyklou 

problematickou oblastí bývá v rodině 

hospodaření s penězi. Někteří lidé 

s duševním onemocněním si berou 

půjčky, kontokorentní a spotřebitelské 

úvěry, které jsou velmi lehce dosaži-

telné. Problém se splácením ale ve 

většině případů neřeší, na upomínky 

nereagují. Výjimkou nejsou ani pří-

pady, kdy se lidé s duševní nemocí 

stanou obětí podvodu s půjčkami či 

úvěry. Duševně nemocný člověk v dů-

sledku své nemoci neví, co podepi-

suje a ani není schopen chápat smysl 

uzavřené smlouvy o úvěru, natož 

závazky pak z ní plynoucí. Ohrožen 

dluhy pak není jen duševně nemocný 

člověk, ale celá jeho rodina. Změna 

chování nemocného vede i ke změ-

nám uvnitř struktury rodiny. Nemocný 

se postupně dostává do pozice nesvé-

právného dítěte, rodina za něj přebírá 

odpovědnost, která je nezřídka stvrze-

na návrhem na omezení svéprávnosti 

a opatrovnictvím rodičů. Rodina se 

postupně naučí přebírat odpovědnost 

za nemocného i v dalších oblastech, 

jeho kompetence se stále snižují. 

Pokud pak odejdou ze života blízcí 

příbuzní, člověk s duševním onemoc-

něním si neosvojil či postupně ztratil 

základní dovednosti v oblasti sobě-

stačnosti, není schopen se přiměřeně 

sociálně začlenit do komunity — ne-

zvládá obstarání osobních záležitos-

tí, zapojení se do sociálních aktivit 

N E J Č A S T Ě J Š Í  P Ř Í Č I N Y  Z T R Á T Y  B Y D L E N Í



�� ��

odpovídajících věku, uspořádání času, 

plánování života, nakládání s penězi, 

komunikaci, nakupování, vaření, úko-

ny péče o domácnost a další. Častým 

výsledkem bývá dlouhodobá hospi-

talizace v psychiatrické nemocnici, 

případně „umístění“ nesoběstačného 

člověka v některé z pobytových služeb 

typu „Domov“.

Psychiatrické nemocnice jsou největ-

ším poskytovatelem zdravotní péče 

pro osoby s duševním onemocněním. 

V české republice existuje ještě další 

významná sociálně-zdravotní služba 

pro lidi s duševním onemocněním. 

Jedná se o domovy se zvláštním re-

žimem (DZR). Problematika odchodu 

obyvatel z těchto zařízení je v mnoha 

aspektech podobná problematice 

psychiatrických nemocnic, v některých 

aspektech je možná ještě složitější. 

Lidé zde žijící jsou v zařízení označe-

ném jako Domov a tedy nejsou hos-

pitalizováni v nemocnici, ale „doma“. 

A to bez ohledu na to, že si tento do-

mov nevybrali, že v minulosti sem byli 

opatrovníky často „umístěni“ nebo se 

stal Domov jejich domovem, protože 

prostě neměli kam odejít z psychiat-

rické nemocnice, z výchovného ústavu 

nebo od rodiny, která již podporu ne-

zvládala. Institucionalizace je u osob 

s duševním onemocněním častá. 

Osoby s duševním onemocněním je 

možno nalézt i v dalších sociálních 

pobytových službách. Například v Do-

movech pro osoby se zdravotním 

postižením nebo i domovech pro se-

niory. Důvodem pro setrvání v těchto 

zařízeních bývá obvykle absence DZR 

v regionu, nedostatek jiných, vhodněj-

ších komunitních služeb, ale i nedo-

statek zkušeností či prostá neochota 

zaměstnanců motivovat člověka s du-

ševním onemocněním pro přechod 

do komunity.

Domovy jsou až na výjimky vel-

kokapacitní zařízení. DZR uplatňují 

zvláštní režim obvykle omezením svo-

bodné volby a svobodného pohybu, 

ale i další druhy těchto pobytových 

služeb jen obtížně individualizují péči. 

Oproti psychiatrickým nemocnicím 

jsou Domovy obvykle lépe vybaveny, 

disponují méně lůžkovými pokoji, 

společenskými místnostmi, nabídkou 

aktivizačních činností apod. Podstata 

však zůstává stejná. Na ohraničeném 

prostoru je zde víceméně skupinově 

N E J Č A S T Ě J Š Í  P Ř Í Č I N Y  Z T R Á T Y  B Y D L E N Í



�� ��

poskytována péče lidem, u kterých se 

obecně nepředpokládá, že by mohli 

realizovat změnu, vrátit se do komu-

nity, žít samostatně nebo s potřebnou 

podporou. Podobně jak psychiatrické 

nemocnice i DZR a další domovy musí 

ekonomicky fungovat, a tedy napl-

ňovat kapacitu tzv. „obložnost“ svých 

lůžek. Protože služby typu domov 

poskytují ��hodinovou péči a lidé vy-

užívající službu mají zajištěny všechny 

oblasti života, je návrat do komunity 

pro klienty těchto sociálních služeb 

podobně obtížný jako u dlouhodobě 

hospitalizovaných pacientů psychiat-

rických nemocnic. Ztratili schopnost 

postarat se o sebe, přirozenou schop-

nost vytvořit si denní program, vybu-

dovat společenské vazby. To vše jim 

zajišťuje Domov. Důsledkem je pak 

obava klienta z jakékoliv změny, pocit 

ztráty kompetence, zneschopnění.

Obecně by se tedy dalo říct, že mezi 

nejčastější spouštěcí faktory, které 

mohou u lidí s duševním onemocně-

ním vést ke ztrátě bydlení a k jiným 

sociálně patologickým jevům, patří:

• Vztahové problémy v rodině;

• Partnerské problémy (rozpad part-

nerství, domácí násilí);

• Úmrtí partnera anebo rodičů (zá-

vislost na pomoci osoby blízké, 

neschopnost se postarat o sebe 

i svoji domácnost, neschopnost 

obhospodařovat vlastní rozpočet 

aj.);

• Zdravotní stav (ambulantní léčba, 

nespolupráce při léčbě, hospitalis-

mus, nedobrovolná hospitalizace, 

stigmatizace, omezení svéprávnos-

ti);

• Ztráta zaměstnání, znevýhodnění 

na trhu práce (nedostatečné vzdě-

lání, diskriminace, invalidita);

• Neschopnost plnit podmínky spo-

jené s užíváním bytu (dluh na ná-

jemném, nedoplatky na energiích, 

nezákonná výměna nebo prodej 

bytu);

• Ztráta možnosti užívat byt (rozvod, 

majitelé se snaží zbavit nájemní-

ka);

• Výstup z ústavního zařízení (dětské 

domovy, diagnostické ústavy, ústa-

vy sociální péče, výchovné ústavy, 

psychiatrické nemocnice);

• Návrat z výkonu trestu odnětí svo-

body (narušení rodinných vazeb, 

znevýhodnění na trhu práce, neu-

spokojivá �nanční situace);

• Nekonvenční způsob života jako 

řešení problému (tuláctví, sezonní 

práce, alkohol, drogy a jiné závis-

losti).

(Dopady duševních nemocí, Zelená 

kniha, Komise evropských společenství, 

Brusel ����)
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Bezdomovectví u osob 
s duševním onemocněním

či celé skupiny vytěsňovány na okraj 

společnosti a je jim ztížen či omezen 

přístup ke zdrojům a příležitostem, 

které jsou dostupné ostatním členům 

společnosti. K těmto lidem a skupinám 

se řadí i lidé s duševním onemocně-

ním. Mezi zdroje je řazeno především 

zaměstnání, bydlení, sociální ochrana, 

zdravotní péče a vzdělání. V ČR lze 

považovat za hlavní příčiny přispívající 

k nárůstu počtu lidí bez domova NE-

ADEKVÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI 

(např. závislost a pasivita klientů na so-

ciálních a pracovních úřadech, diskrimi-

nace při hledání vhodného zaměstnání, 

omezená nabídka rekvali�kačních 

kurzů apod.), NEDOSTATEK SOCIÁLNÍCH 

BYTŮ (např. Lidé s nízkými příjmy si 

nemohou dovolit platit standardní ná-

jemné, stávají se neplatiči, spadnou do 

dluhové pasti a skončí na ulici. Navíc 

poptávka po všech formách sociálního 

Bezdomovci jsou lidé bez domova či 

bez přístřeší. Podle de�nice organiza-

ce FEANTSA (Evropská federace národ-

ních sdružení pracujících s bezdomov-

ci) je bezdomovectví vymezeno:

• stavem bez přístřeší (osoby přežíva-

jící venku, případně v noclehárně);

• stavem bez bytu (osoby v ubytov-

nách, osoby v azylových domech, 

osoby bez domova před opuště-

ním institucí jako jsou věznice, dět-

ské domovy);

• bydlením v nejistých podmínkách 

(osoby ohrožené vystěhováním, 

osoby ohrožené domácím násilím);

• bydlením v nedostatečných pod-

mínkách (osoby žijící v nevhodných, 

provizorních podmínkách).*

Bezdomovectví je synonymem pro so-

ciální vyloučení. Sociální vyloučení je 

proces, během kterého jsou jednotlivci 

* Další možné dělení bezdomovectví: �| Zjevné — stav bez přístřeší de�novaný jako spaní mimo 
klasické ubytovací kapacity; víme, že jsou bez domova, a oni sami svou situaci také tak vnímají. 
Z této skupiny se pak rekrutují klienti sociálních služeb (terénní služby, denní centra, azylové 
domy, noclehárny). �| Skryté — kategorie bez bytu, která odpovídá situaci nouzového ubyto-
vání nebo dlouhodobého pobytu v institucích; obvykle nejsou klienty sociálních služeb. Často 
mění místo svého působiště, nepobírají dávky, neplatí pojištění a jejich evidence je obtížná. 
�| Potenciální bezdomovectví, mluvíme o lidech akutně ohrožených ztrátou domova — bydlí 
v bytech bez nájemní smlouvy nebo i po době ukončení nájemní smlouvy před vystěhováním, 
obývají squaty a domy určené k demolici, ale i lidé bydlící v podnájmech bez uzavřené platné 
nájemní smlouvy. Řadíme sem i lidi opouštějící psychiatrické nemocnice.
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bydlení je veliká a azylová zařízení ne-

jsou schopna poptávku uspokojit) a NE-

VYHOVUJÍCÍ PODPORU SOCIÁLNĚ A ZDRA-

VOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB.

Existující výzkumy potvrzují předpo-

klady o zhoršeném zdravotním stavu 

lidí bez přístřeší oproti bydlící populaci. 

Mezi lidmi bez přístřeší zjišťujeme vyš-

ší výskyt chronických onemocnění, vyš-

ší prevalenci infekčních chorob i čas-

tější problémy s duševním zdravím. 

Ve vztahu ke kombinaci závislostí na 

alkoholu či drogách a bezdomovectví 

se uvádí, že mezi výskytem závislosti 

nebo jiné duševní poruchy a bezdomo-

vectvím existuje úzký vztah, ve kterém 

však není vždy snadné rozlišit příčinu 

a následek. Duševní nemoc v kombi-

naci se socioekonomickými problémy 

může být spouštěcím mechanizmem 

bezdomovectví. Naopak bezdomo-

vectví může vést k duševním potížím, 

depresím a užívání návykových látek. 

Podle Národní koncepce prevence 

a řešení problematiky bezdomovectví 

v ČR do roku ���� hrozí ztráta bydlení 

více než ��� ��� osob. V azylových 

domech žije v ČR kolem �� ��� osob 

a na ubytovnách přibližně ��� ��� 

osob. Několik tisíc osob je bez přístřeší. 

Ze studií vyplývá, že ��—�� % mladých 

lidí bez přístřeší do �� let trpí některou 

duševní poruchou, z toho schizofrenií 

nebo jinou psychotickou poruchou 

trpí asi �� % mladých bez přístřeší. 

Četnost závažnějších psychických po-

tíží je v této skupině až desetkrát vyšší 

než v běžné populaci lidí téhož věku. 

Psychický stav těchto lidí negativně 

ovlivňuje skutečnost, že se po dobu 

svého pobytu na ulici neléčí. (Barták, 

M.: Zdravotní stav populace bezdomov-

ců v ČR a jeho determinanty, ����)

B E Z D O M O V E C T V Í
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Možnosti a omezení 
komunitních služeb v oblasti 
bydlení

ním — klientům dobře motivovaným 

pro spolupráci a v kompenzovaném 

zdravotním stavu.

Chráněné bydlení a některé z uve-

dených terénních služeb jsou služby 

poskytované za úhradu a klient by 

si je měl hradit z příspěvku na péči. 

Přiznání tohoto příspěvku osobám 

s duševním onemocněním je však 

velmi problematické a i na první stu-

peň příspěvku dosáhne pouze zlomek 

nemocných.* Z tohoto důvodu je pro 

lidi s duševním onemocněním obtíž-

nější tyto služby čerpat. I když většina 

neziskových organizací pro osoby 

s duševním onemocněním s tímto 

problémem počítá a klienty „bez pří-

spěvku“ ze svých služeb nevyčleňuje, 

tyto peníze v systému �nancování 

služeb chybí a do určité míry omezují 

provoz a rozvoj těchto služeb.

Na základě stávající úpravy zákona 

���/���� Sb. o sociálních službách 

je v komunitě osobám s duševním 

onemocněním podpora v oblasti byd-

lení obvykle poskytována pobytovou 

formou — chráněného bydlení nebo 

terénními službami podpora samo-

statného bydlení a sociální rehabili-

tace. Poskytovateli těchto služeb jsou 

obvykle nestátní neziskové organiza-

ce zaměřené převážně či výhradně na 

skupinu osob s duševním onemoc-

něním. Do určité míry mohou lidé 

s duševním onemocněním využívat 

i další terénní služby, které jsou dle 

zákona určeny osobám se zdravotním 

postižením. Například osobní asis-

tenci, sociálně aktivizační služby, pe-

čovatelskou službu. Tyto služby však 

obvykle poskytují služby pouze určité 

skupině osob s duševním onemocně-

* Šetření v komunitních službách Fokus a Asociace komunitních služeb  ����:  Přiznání příspěvku 
na péči lidem se závažným duševním onemocněním: �. stupeň �,� %; �. stupeň �,� %; �. stu-
peň �,� % (�. stupeň  závislosti byl přiznán pouze v případě, kdy člověk využíval sociální službu 
s úhradou, například v chráněném bydlení nebo tam, kde měl přidělen veřejného opatrovníka. 
S přechodem na hodnocení �� životních potřeb nedošlo k zásadním změnám v přiznávání 
příspěvku lidem s duševním onemocněním) ; �. stupeň � %. Bez příspěvku na péči  zůstalo 
��,� % osob.
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Chráněné bydlení

V současné době trendy směřují k roz-

víjení bydlení zasazenému přímo do 

komunity. Preferují se menší bytové 

jednotky, kde může mít člověk sou-

kromí a starat o sebe. Důraz je kladen 

na samostatnost a osobní kontakt se 

sociálními pracovníky. Podmínkou je 

mít záchytný bod v nějaké denní ak-

tivitě — vzdělávání, práce. Chráněné 

bydlení pro osoby s duševním one-

mocněním je však stále poměrně 

málo početnou sociální službou. V ČR 

se jedná převážně o byty pro jednoho 

až tři klienty, nebo o komunitní bydle-

ní, ve kterém je pohromadě ubytováno 

více osob v jedno- až dvoulůžkových 

pokojích se společným zázemím (ku-

chyňka, společenská místnost, sociální 

zařízení). Míra poskytované podpory 

se liší dle potřeb klienta, ale závisí 

i na poskytovateli a jeho personálních 

možnostech. I když prostorové uspořá-

dání služby a místní dostupnost hrají 

podstatnou roli, významný je pro tuto 

službu i způsob poskytované podpo-

ry, která je oproti péči ústavní daleko 

více individualizovaná a zaměřená 

na samostatnost a respekt k volbě 

klienta. Službu využívají duševně ne-

mocní v obtížné sociální situaci, často 

propuštění z psychiatrické nemocnice, 

u kterých je však předpoklad, že po 

roce nebo dvou zvládnou přechod do 

běžného bydlení. Podpora je poskyto-

vána obvykle několik hodin týdně až 

několik hodin denně. U těchto klientů 

bývá úspěšný sociální nácvik a při op-

timálních podmínkách, tj. při možnosti 

získat a �nančně zvládnout samostat-

né bydlení, se přechod do komunity 

dříve nebo později podaří. Při odcho-

du klienta do nechráněného bydlení 

hrají pozitivní roli i více či méně zacho-

valé schopnosti vytvářet si nové soci-

ální vazby a nezůstat v novém bydlení 

v izolaci jako i dostupnost následné 

terénní péče a dalších zdrojů v komu-

nitě (volnočasové a klubové aktivity, 

C H R Á N Ě N É  B Y D L E N Í
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možnost být zaměstnán). Zásadní pod-

mínkou je pak možnost získat �nančně 

dostupný byt.

Klienty chráněného bydlení se však 

také mohou stát lidé vyššího věku, 

s přidruženými somatickými problémy, 

kteří byli dlouhá léta závislí na péči. 

Míra potřebné podpory a spektrum 

potřeb, které je nutno uspokojit, se 

u první a druhé skupiny do značné 

míry liší. Chráněné bydlení pro kli-

enty s potřebou vyšší míry podpory 

se v současné době potýká s celou 

řadou zásadních problémů. Chráněné 

bydlení však není sociálně-zdravotní 

službou a zdravotnické úkony nejsou 

součástí péče. Zdravotní péče zde musí 

být nasmlouvána formou home care. 

Ale i v době, kdy home care ve službě 

nepůsobí, je nutno provádět některé 

činnosti, které nejsou součástí chráně-

ného bydlení.* U klientů, kteří mají při-

znán vyšší stupeň příspěvku na péči, je 

možno některé chybějící služby zajistit 

kombinací služeb (např. osobní asis-

tence, pečovatelská služba). U klientů, 

kteří tento příspěvek nemají, jsou pak 

činnosti poskytovány fakultativně, ob-

vykle nad rámec běžných povinností 

zaměstnanců a klient je v plném rozsa-

hu obvykle ani není schopen zaplatit. 

Zvyšující se časový rozsah a personální 

zajištění zvyšuje náklady služby, které 

pak v některých krajích narážejí na 

určené �nanční limity nákladů na 

jedno lůžko. Poskytovatelé pak musí 

obhajovat právo na klienta na službu, 

ve které se cítí doma a bránit tlaku na 

přemístění klienta do pobytové služby 

DZR. Ale i pokud by klient chráněného 

bydlení měl o tento druh pobytové 

služby zájem, bývá na překážku nízký 

věk, případně nízká výše příspěvku na 

péči nebo cílová skupina (převážná 

většina domovů se zvláštním režimem 

je určena lidem trpícím demencí).

V psychiatrických nemocnicích je 

skupina osob s potřebou vysoké míry 

podpory s dlouhou, až desítky let tr-

vající hospitalizací nebo v ochranné 

léčbě. Obvykle jsou psychiatrickými 

nemocnicemi považováni za osoby 

„nepropustitelné“. Zkušenosti nezisko-

vých organizací, které mají ve své péči 

i tyto klienty, ukazují, že mnoho z těch-

to osob zvládne adaptaci na běžné 

podmínky po odchodu z psychiatrické 

nemocnice, pokud obdrží potřebnou 

podporu. Jedná se však víceméně 

o ojedinělé pokusy řešit situaci lidí, pro 

které dosud nejsou v komunitě vytvo-

řeny žádné adekvátní služby. Další sku-

pinou osob, které jen obtížně hledají 

podporu sociálních služeb v oblasti 

* Podle zákona ���/���� Sb. o sociálních službách a vyhlášky ���/���� sem nepatří např. pomoc 
při osobní hygieně nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu mezi základ-
ní činnosti služby chráněného bydlení.

C H R Á N Ě N É  B Y D L E N Í
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bydlení, jsou lidé s duálními diagnó-

zami. Nejčastěji se jedná o duševní 

nemoc v kombinaci se závislostí nebo 

s mentálním postižením. Zejména 

u kombinací duševní nemoc a drogo-

vá závislost je ochota přijetí klienta 

do služby velmi nízká. Poskytovatelé 

poukazují na nízkou motivaci zájemců 

řešit svoji nepříznivou situaci a pro-

blematické soužití klientů s duševní 

nemocí a klientů s duální diagnózou 

v chráněném bydlení nebo nájemním 

bytě. Přijetí do služby chráněného byd-

lení nebo poskytnutí terénní podpory 

obvykle brání příliš úzké vymezení cílo-

vých skupin poskytovatelů, nedostatek 

zkušeného personálu nebo neschop-

nost propojovat ve prospěch uživatelů 

různé sociální služby, hledat a uplatňo-

vat nové pracovní postupy.

Cílový stav

• Právo na vlastní bydlení by měli 

mít lidé s duševním onemocně-

ním dlouhodobě žijící s rodiči, 

nebo závisle na dalších osobách 

pouze z důvodů nedostatku �nan-

cí nebo kvali�kované podpory.

• Bydlení by mělo být dostupné 

i duševně nemocným lidem bez 

přístřeší, pokud mají zájem bydlet 

a svoji situaci řešit.

• zapotřebí vytvořit cílené sociální 

služby pro ����—���� osob s du-

ševním onemocněním, kteří jsou 

nyní umístěni v nějakém z druhů 

ústavní péče. (Podle „Doporučení 

k transformaci služeb pro osoby 

s duševním onemocněním“ MPSV, 

����)

• Podpora v bydlení by měla být li-

dem poskytována zejména v jejich 

bydlišti, způsob podpory by měl 

být multidisciplinární.

• Sociální služby pro oblast bydlení 

by měly být umístěny v komunitě.

• Je třeba vytvořit adekvátní systém 

podpory pro oblast bydlení pro 

osoby s duálními diagnózami (te-

rénní podpora i pobytové služby).

• Je třeba vytvořit malokapacitní 

pobytové služby pro osoby s po-

třebou vysoké míry podpory dlou-

hodobě hospitalizované v psy-

chiatrických nemocnicích nebo 

velkokapacitních domovech.

C Í L O V Ý  S T A V
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Nástroje řešení

lení na ubytovnách bývá velmi nízký 

a neodpovídá cenám požadovaným 

za ubytování. Jedná se v podstatě 

o obchod s chudobou. Lidé s dušev-

ním onemocněním se zde velmi často 

stávají cílem �nančního zneužívání 

či vydírání a důsledkem je návrat do 

psychiatrické nemocnice. Nedostatek 

sociálních bytů a nemožnost bydlet 

tak představuje jednu ze základních 

bariér pro přechod lidí s duševním 

onemocněním zpět do komunity.

Některé neziskové organizace 

řeší situaci vlastními pronájmy. Na 

běžném trhu s byty nebo po domlu-

vě s obcí pronajmou byt, ve kterém 

ubytují podnájemníky — osoby 

Sociální bydlení

V České republice dosud chybí jasná 

státní podpora zaměřená na tento 

typ bydlení. To, zda někde existuje 

sociální bydlení, závisí na rozhodnu-

tí obce, která však nemá zřizování 

tohoto bydlení dosud za povinnost. 

V důsledku toho existuje sociální 

bydlení jen v malém množství obcí 

a jeho kapacita je zcela nedostatečná. 

Při vysokém počtu zájemců o sociální 

bydlení bývají lidé s duševním one-

mocněním méně úspěšnými žadateli. 

Objevují se zejména obavy z riziko-

vého chování nebo osoba s duševní 

nemocí nenaplní podmínky pro při-

dělení bytu — bezdlužnost vůči městu 

aj. Běžné nájemní bydlení je pak pro 

řadu osob s duševním onemocně-

ním nedostupné. Pokud je jediným 

příjmem duševně nemocného jeho 

invalidní důchod, nedosáhne na poža-

dovanou kauci. Tržní nájemné je pak 

ve větších městech také nad �nanční 

možnosti lidí s invalidním důchodem. 

Nedostatek sociálních bytů tedy vede 

k nouzovým řešením — obvykle uby-

tování na ubytovně.* Standard byd-

* S tímto problémem se potýkají zejména Praha a další větší města, do kterých se stahuje větší 
množství lidí bez přístřeší.

N Á S T R O J E  Ř E Š E N Í  —  S O C I Á L N Í  B Y D L E N Í
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s duševním onemocněním, kteří 

současně čerpají sociální službu. 

Pronajímatelem je tedy organizace, 

nikoliv duševně nemocný a pro obec 

tento pronájem představuje větší jis-

totu při výběru nájemného a snižuje 

obavy z možného rizikového chování 

nájemníka. Tento způsob do určité 

míry supluje sociální bydlení v obcích, 

ale klade poměrně vysoké nároky na 

neziskovou organizaci, která musí 

nájemní byt opravovat, vybavit a udr-

žovat, ale náklady s tím spojené nelze 

uplatnit v dotaci na sociální služby. 

Možnosti provozovat tyto byty tedy 

do jisté míry závisí na příspěvcích, kte-

ré nájemce získá přímo od obce.

Situaci na trhu se sociálními byty 

by měl do určité míry řešit návrh zá-

kona o sociálním bydlení. Klíčovou 

roli by zde měly hrát právě obce, které 

by měly zprostředkovávat a zajišťovat 

občanům přístup k sociálnímu bydle-

ní. Obce my měly vydávat osvědčení 

o nároku na sociální bydlení a garan-

tovat pokrytí potřeb sociálního bydle-

ní. Každá obec nad stanovenou mini-

mální velikost by měla mít zákonnou 

povinnost vytvořit a udržovat bytový 

fond určený pro sociální bydlení od-

povídající minimálně � % bytů v dané 

obci. Návrh počítá s třístupňovým, 

prostupným systémem. První stupeň 

tzv. krizové bydlení, mají zajistit azylo-

vé domy, doba pobytu by zde neměla 

přesáhnout půl roku. Druhý a třetí stu-

peň tvoří tzv. sociální a dostupné byty. 

Do sociálního bytu bude za obyvateli 

povinně docházet sociální pracovník. 

Bude třeba zajistit, aby tato služba 

spolu s dalšími podporami sociální 

práce řešila bariéry přístupu k bydle-

ní v řádu týdnů a bariéry stabilizace 

bydlení v řádu měsíců. Zákon by měl 

být založen na přístupu založeném na 

bydlení ve standardním bytě namísto 

procházení různých schodů v prostup-

ných systémech bydlení — tzv. model 

housing ready (HR).

Model housing ready

HR je model „bydlení až po přípravě“. 

Je to vícestupňový, hierarchicky uspo-

řádaný model: 

Každý stupeň i přechody mají svá 

měřítka a požadovaná kritéria. Čím je 

domácnost připravenější, postupuje 

do vyšších stupňů — trvalé samostat-

né bydlení jako odměna za dodržo-

krizové ubytování 

dočasné, tréninkové bydlení 

svázané s užíváním 

sociální služby

samostatné, trvalé bydlení

N Á S T R O J E  Ř E Š E N Í  —  H O U S I N G  R E A D Y
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vání stanovených podmínek (např. 

splácení dluhů, hledání zaměstnání, 

abstinence, dodržování individuálních 

plánů). Systém bývá často popisován 

pomocí metafory schodiště (v ang-

lofonních zemích a nejen tam se mu 

běžně říká „schodišťový systém“, stair-

case system), kde jednotlivé stupně 

odpovídají krokům na cestě k samo-

statnému bydlení. V praxi existují dva 

modely kritérií, na jejichž základě jsou 

v systémech prostupného bydlení 

přidělovány byty/ubytovací jednotky: 

stanovení širší sady kritérií, jež jsou 

různě bodově ohodnocena (pracovní 

skupina např. jednou za čtvrt roku 

vyhodnocuje, zda žadatel dosáhl 

počtu bodů potřebného pro postup 

do vyššího stupně bydlení, žadatel 

ovšem nemusí splnit všechna krité-

ria — rovněž nezáleží na tom, která 

kritéria splní, jedinou podmínkou 

je, že nasbírá stanovený počet bodů. 

Stanovení sady kritérií pro každý stu-

peň prostupného bydlení (platí, že 

čím vyšší stupeň, tím přísnější kritéria; 

žadatel v takovém systému musí spl-

nit všechna kritéria stanovená pro ten 

který stupeň).

Housing �rst 
(„bydlení především“)

Je projekt soustředící se na poskyto-

vání bydlení bezdomovcům a posky-

tování podpůrných služeb dle potřeby 

klientů. HF lze popsat jako posun od 

podporovaného bydlení k podpoře 

poskytované v bydlení. V případě, 

že klient už podporu nepotřebuje, 

podpora odejde. Není třeba, aby se 

přemisťoval klient. Hlavní je požada-

vek pravidelného placení nájemného 

a plateb za energie a další služby. 
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Hospodaření s omezenými �nančními 

zdroji, regulace dluhů, pokud klient 

nějaké má. Dále sem patří vytváření 

dobrých vztahů s pronajímatelem, 

se sousedy, uklízení, nakupování. 

Důležité jsou také strategie zvládání 

samoty, přijímání návštěv a „kontrola 

dveří“, což znamená, že klient přijímá 

jen ty návštěvy, které skutečně chce. 

Klient by si také měl být schopen sta-

novit cíle a pak se jich snažit dosáh-

nout, a zároveň nalézt něco smyslupl-

ného, co by mohl dělat. Hlavní rozdíl 

mezi Housing �rst a ostatními strate-

giemi je ten, že se primárně soustředí 

na jednotlivce i rodiny a pomáhá jim 

s rychlým nalezením bydlení. Tento 

přístup má tu výhodu, že je v souladu 

s tím, co většina lidí se zkušenost-

mi s bezdomovectvím především 

chce a pomáhá jim toho dosáhnout. 

Permanent supporting housing (PSH) 

je zacílený na jednotlivce a rodiny 

s chronickými onemocněními, posti-

žením, problémy s duševním zdravím 

nebo užíváním návykových látek, kteří 

mají dlouhodobé či opakované zku-

šenosti s bezdomovectvím. Poskytuje 

jim možnost dlouhodobě si najmout 

asistenta a podpůrné služby. (https:// 

www.greenparty.ca/en/housing-and-

poverty)

V současné době se metodou HF 

v České republice zabývá město Brno, 

které má zpracované dva pilotní pro-

jekty:

� | Pilotní testování rychlého zabyd-

lení rodin s dětmi (Rapid re-hou-

sing).

� | Projekt HF.* Tento projekt byl inspi-

rován projekty z Glasgow a Am-

sterdamu. Zahájení projektu je 

plánováno na jaro ���� a potrvá �� 

měsíců. Zapojeno bude �� jednot-

livců bez domova (�� dospělých 

a �� mladých dospělých), včetně 

osob s drogovou závislostí a du-

ševním onemocněním.

* Je prokázáno, že HF je efektivní řešení bezdomovectví. Uživatelé HF získávají bydlení rychleji 
a je pravděpodobnější, že si ho udrží. PSH má dlouhodobou míru úspěšnosti kolem ��—�� %.

N Á S T R O J E  Ř E Š E N Í  —  H O U S I N G  F I R S T



�� ��

Srovnání obou modelů

Vícestupňové, prostupné bydlení 

může způsobovat klientům mnoho 

stresu tím, že jsou neustále přemisťo-

váni z jednoho místa na jiné. Vzniká 

skupina klientů, kteří systémem 

prochází neustále dokola, a konečný 

posun k nezávislému bydlení může 

trvat celá léta, případně k němu ne-

musí nikdy dojít. Může dojít i k tomu, 

že jsou rozšiřovány kapacity služeb na 

nižších úrovních, různých nocleháren 

a azylových domů. Na druhé straně 

je problém přijetí do systému, které 

se mnoha lidem nemusí podařit. 

Zejména z těchto důvodů se pro oso-

by s duševním onemocněním jedná 

o systém poměrně rizikový.

U modelu „bydlení především“ 

jsou všechny nižší stupně přeskočeny 

a člověk obdrží samostatné bydlení. 

Získává tedy jistotu a motivaci k tomu, 

aby si byt udržel. Předchozí terapie, 

rehabilitace nebo přípravy pro byd-

lení nejsou podmínkou. Pokud to 

klienti potřebují, učí se až v průběhu 

bydlení. Stanoví si k tomu potřebnou 

míru podpory. V trvalém bydlení je 

pro člověka s duševním onemocně-

ním dostatek času na vytváření vztahů 

se sousedy a učení se těm sociálním 

kompetencím, které člověk skutečně 

při bydlení potřebuje, není stresován 

změnami a stěhováním z jednoho 

typu bydlení do druhého. Rizikem 

může být hospodaření s omezenými 

�nančními zdroji (zejména v případě 

existence dluhů) a zvládání samoty, 

která může být významně destabili-

zujícím prvkem při zvládání duševní 

nemoci.

N Á S T R O J E  Ř E Š E N Í  —  S R O V N Á N Í  M O D E L Ů
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Možnosti řešení — tady a teď

• Na místní (regionální) úrovni ovliv-

ňování sociální politiky obcí: „Měkčí 

podmínky“ pro získání sociálního 

bytu, směřování k housing �rst. 

Prosazování malokapacitních poby-

tových služeb pro duševně nemoc-

né s potřebou vysoké míry podpory.

• Destigmatizace, prosazování opráv-

něných zájmů osob s duševním 

onemocněním (problematika PnP, 

změna postoje veřejných opatrov-

níků při „umisťování“ osob s dušev-

ním onemocněním do pobytových 

služeb aj.)

• V rámci komunitního plánování pro-

sazování komunitních služeb (te-

rénní služby zaměřené na podporu 

bydlení, chráněné bydlení) proti 

plánování pobytových služeb typu 

Domov.

• Spolupráce s psychiatrickými ne-

mocnicemi při návratu hospitali-

zovaných osob zpět do komunity. 

Základním východiskem je recove-

ry — klient který je motivován pro 

bydlení v komunitě má právo odejít 

a získat potřebnou podporu.

• Vytváření podmínek pro spolupráci, 

propojování a návaznost sociálních 

a zdravotnických služeb při řešení 

problematiky duálních diagnóz.

• Budování nájemního bydlení pro 

osoby, které se vrací po dlouhodo-

bých hospitalizacích v psychiatric-

kých nemocnicích.

• V rámci Fokusu ČR vytváření pra-

covních skupin pro oblast bydlení 

a předávání dobré praxe — co se 

kde osvědčilo, co je možné zkusit 

a využít.

M O Ž N O S T I  Ř E Š E N Í
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Příklad z České republiky
Názory na překážky v řešení situace lidí bez přístřeší 
se závažnou duševní diagnózou v Libereckém kraji

V rámci Lokálního partnerství se od 

dubna ���� v Liberci pravidelně schá-

zí zástupci samosprávy, státní správy, 

neziskového sektoru a dalších aktérů, 

kteří jsou nebo mohou být angažová-

ni v procesu sociálního začleňování 

v obci. Jednou z ustanovených pra-

covních skupin je i skupina pro oblast 

bydlení. Pracovní skupina během roku 

pracovala na tvorbě Strategického 

plánu sociálního začleňování, včetně 

analýzy potřeb v dané oblasti. Fokus 

Liberec oslovil několik organizaci 

a institucí s jednoduchým dotazní-

kem, aby zjistil, jakou mají zkušenost 

se sociální prací s lidmi bez přístřeší, 

kteří mají zároveň závažné duševní 

onemocnění. Mezi organizace, které 

uvedené skupině lidí poskytují sociální 

služby, patří: 

• Člověk v tísni, o. p. s.;

• Farní charita Česká Lípa;

• Naděje, Návrat, o. p. s.;

• Oblastní charita Liberec;

• Sociální služby města České 

Lípy, p. o.;

• Občanská poradna „D“;

• Advaita, z. ú.;

• Most k naději, z. s.;

• Romodrom, o. p. s.;

• Odbory sociální péče;

• Fokus Turnov.

P Ř Í K L A D  Z  Č E S K A
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Ve výsledcích se objevují shodné názory na překážky v řešení situace lidí bez pří-

střeší se závažnou duševní diagnózou:

V oblasti optimálního způsobu řešení situace v oblasti bydlení se opakují nejčas-

těji názory:

na ubytovnách a nemají motivací 

toto provizorní, často nevyhovující 

prostředí opustit.

• Vysoké kauce a provize u komerč-

ních pronájmů a zároveň stigmati-

zující pohled realitních makléřů na 

zájemce o byt.

• Nepružnost při výplatě dávek — pří-

spěvek a doplatek na bydlení.

• Další překážky na straně duševně 

nemocných: nedodržování požado-

vaných pravidel sociální služby nebo 

nájemních vztahů, konzumace alko-

holu a zneužívání omamných látek.

• Finanční situace lidí a jejich �nanč-

ní (ne)gramotnost.

• Malý počet městských bytů zejmé-

na v menších městech, v Liberci 

pak nároky kladené na zájemce pro 

vstup do systému prostupného byd-

lení a pro získání městského bytu.

• Opakují se i zkušenosti organizací 

při negativním vymezení cílové 

skupiny, např. pro DPS a domovy 

seniorů.

• Demotivace ze strany lidí bez pří-

střeší řešit situaci. Poměrně velká 

skupina lidí si přivykla na fungování 

• Města by měla být koordináto-

rem při hledání řešení pro své 

obyvatele, a to i z řad lidí bez 

domova s psychiatrickou diagnó-

zou.

• Systém prostupného bydlení v Li-

berci by měl být více pružný, po-

máhající organizace poukazují na 

„tvrdost“ podmínek pro potenci-

onální zájemce. (Možnost využití 

housing �rst nebyla zmiňována.)

• Sociální byty by měly být dostup-

né i v menších městech, měl by 

se zvýšit počet míst v chráněném 

bydlení a nájemních bytech 

Fokusu v Libereckém kraji.

P Ř Í K L A D  Z  Č E S K A
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