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Úvod 

Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 24 ze dne 21. února 2022 schválilo Koncepci politiky 

města Plzně pro práci s lidmi v bezdomoví. 

 

Před projednáváním Koncepce politiky města Plzně pro práci s lidmi v bezdomoví (dále jen 

Koncepce) v orgánech města Plzně byla Koncepce zaslána k připomínkování jednotlivým 

aktérům – poskytovatelům sociálních služeb na území města Plzně, sociálním odborům 

jednotlivých městských částí, Odboru sociálních služeb MMP, Odboru státní sociální péče 

MMP, Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP.   

 

Politika zaměřená na problematiku bezdomovectví zahrnuje širokou paletu kroků, které se 

prolínají s mnoha dalšími oblastmi (např. sociální služby, vzdělávání, zaměstnanost, 

zdravotnictví, doprava a veřejný prostor).  

 

Agenda spojená s politikami a formami řešení bezdomovectví byla v prostředí města Plzně 

roztříštěna a nebyla komplexně koncepčně ukotvena. To ale neznamená, že by magistrát 

města žádnou politiku zaměřenou na lidi v bezdomoví nebo ohrožené bezdomovím 

nerealizoval.  

Existují schválené a realizované koncepce a akční plány, které se okrajově problematikou lidí 

v bezdomoví zabývaly, např.:  

Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního města Plzně na roky 2019–2022 

Akční plány rozvoje sociálních služeb města Plzně na roky 2021–2022 

Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně na léta 2016–2022.  

 

Předcházení, ukončování a minimalizace rizik spojených s bezdomovectvím je složitým 

úkolem, který vyžaduje koordinaci aktivit v oblastech bytové politiky (zajištění 

dostatečného množství dostupných bytů), sociální práce a poskytování sociálních 

služeb, zajištění zdravotní péče a odpovídající léčby fyzických i psychických nemocí 

a v neposlední řadě také podporu a motivaci lidí bez domova ke změně životního stylu, 

návyků, péče o zdraví atd.  

 

Klíčová je vzájemná spolupráce Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování 

Magistrátu města Plzně a poskytovatelů sociálních služeb. Cílem spolupráce je realizace 

služeb a aktivit, které povedou k ukončování bezdomovectví na území města Plzně.  

 

https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/dokumenty-a-zajimavosti/akcni-plany-mesta-plzne-na-r-2021-2022.aspx
http://www.bezpecnaplzen.eu/bezpecna-plzen-1/strategicke-dokumenty/strategicke-dokumenty.aspx
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Bezdomovectví se netýká jen bydlení, ale zasahuje do celé řady dalších oblastí, které v rámci 

města řeší různé odbory, které mají svoje strategie, postoje, přístupy, zákonné normy  

a  ideové postoje. Jedná se zejména o oblast sociálních a adiktologických služeb, dodržování 

veřejného pořádku, bytové politiky, veřejného prostranství, zdravotnictví a dalších oblastí. Na 

území města Plzně je rozdělen segment sociální práce do 10 městských obvodů a tří odborů 

Magistrátu města Plzně – Odbor sociálních služeb, Odbor státní sociální péče a Odbor 

dostupného bydlení a sociálního začleňování (do 30. 9. 2021 tuto problematiku částečně řešil 

Odbor bytový).  

Velmi důležitá je spolupráce magistrátních odborů, kterých se problematika dotýká, a dalších 

aktérů, kterými jsou Úřad práce ČR, poskytovatelé sociálních služeb, Městská policie Plzeň, 

Krajský úřad Plzeňského kraje.  

 

Tento dokument vychází ze dvou klíčových zdrojů. Jednak reflektuje již zavedené  

a osvědčené praxe a ty dále rozšiřuje o další oblasti a doporučení, která vycházejí z výsledků 

šetření, které si Magistrát města Plzně zadal prostřednictvím Odboru bytového. Jedná se  

o studii „Bezdomovectví. Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak?“.  

 

Koncepce obsahuje sadu cílů, ze kterých vychází následná konkrétní opatření. V návaznosti 

na rozpočet statutárního města Plzně budou vytvářeny akční plány. Cíle korelují s výsledky 

šetření zpracované studie. Zcela nově je posíleno personální a organizační zabezpečení 

politiky řešení lidí ohrožených bezdomovím a jedinců touto situací už postižených.  

 

Analytické podklady, které byly zpracovány v rámci přípravy koncepce, jsou ke stažení 

https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/dokumenty-a-zajimavosti/bezdomovectvi-

v-plzni-2021.aspx - obsahem jsou zjištění vycházející z kvalitativní části výzkumu  

a kvantitativní zjištění, jež kontinuálně vycházela z této kvalitativní části. 

 

V rámci realizace výzkumu vznikla unikátní výstava s názvem BEZDOMOVECTVÍ. 

Co vidíme? Chceme vidět? O problematice bezdomovectví se lze více dozvědět na 

http://www.bezdomovectvi.cz/. 

 

Realizace cílů a opatření závisí na dostupnosti investičních a provozních finančních 

prostředků a také ochotě aktérů zejména z řad poskytovatelů sociálních služeb se na realizaci 

podílet. Pravidelně, minimálně však jednou za dva roky, bude Zastupitelstvu města Plzně 

předkládána informativní zpráva o plnění této koncepce.  

Předkládaná koncepce vytyčuje cíle a směr, které opírá o doposud funkční formy praxe  

a empirická zjištění vyplývající ze zadané studie. Cílem je nastavit takové řešení a postupy, 

https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/dokumenty-a-zajimavosti/bezdomovectvi-v-plzni-2021.aspx
https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/dokumenty-a-zajimavosti/bezdomovectvi-v-plzni-2021.aspx
http://www.bezdomovectvi.cz/?fbclid=IwAR05UFW4s1RJWxiV9cwlxgDBeqd0sQTir4wj60DCcYmd_Cb6_ra8JEOvbLw
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které umožní zlepšit chronickou situaci spojenou s problematikou bezdomovectví, a to 

v součinnosti s těmi aktéry, kteří o spolupráci na tomto procesu změny stojí, chtějí na něm 

participovat a aktivně k němu svým úsilím přispět.   
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 Cíle a opatření 

Cíl 1. Personální a organizační zabezpečení politiky práce s 

lidmi v bezdomoví 

Nově vzniklý Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování (dále jen ODBSZ) 

komplexně zodpovídá za problematiku bezdomovectví a sociálního vyloučení na území města 

Plzně, navrhuje a realizuje opatření v dané oblasti v rovině sociálních služeb, sociální práce, 

dostupného bydlení, v součinnosti s konkrétními partnery dle povahy řešení, vyjma 

problematiky související s porušováním veřejného pořádku a opatřeními vedoucími  

k omezení bezpečnostních rizik a kriminality na území města Plzně. Spolupracuje s Odborem 

bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení na tvorbě jednotné politiky města,  

v oblasti závislostního chování směrem k osobám sociálně vyloučeným či sociálním 

vyloučením ohrožených, do jehož kompetence adiktologie spadá. Odbor dostupného bydlení 

a sociálního začleňování MMP zajišťuje řadu agend, které se týkají zejména pomoci lidem 

v bezdomoví a skupinám osob ohrožených bezdomovím. Vůči této skupině, to je lidem 

ohroženým bezdomovím (zejména rodiny na ubytovnách a skupiny dlouhodobě chycené 

v dluhových pastech)1 je žádoucí rozšířit oblast politik zaměřených na jejich podporu.  

 

Nedostatečná je také koordinace jednotlivých aktivit politiky práce s lidmi v bezdomoví. Město 

Plzeň věcně správně zareagovalo, a i s ohledem na výsledky první části šetření výzkumu 

zadaného městem Plzeň („Bezdomovectví. Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak?“) uvedlo 

do pohybu slučování a propojování agend zaměřených na problematiku bezdomovectví, které 

doposud šlo napříč působnostmi Odboru sociálních služeb, Odboru bezpečnosti, prevence 

kriminality a krizového řízení a dalších odborů. I v rámci politik, které přímo cílí na podporu 

lidem v bezdomoví, je prostor pro větší efektivitu, pokud bude zajištěno dobré předávání 

informací mezi souvisejícími aktivitami.  

 

Základním předpokladem pro realizaci ucelenější politiky řešení problémů spojených 

s bezdomovectvím ve městě Plzeň je personální posílení a zajištění větší provázanosti 

jednotlivých aktivit a propojení spolupráce při řešení bezdomovectví s poskytovateli sociálních 

služeb.  

 

 
1 K problematice exekucí a skupin ohrožených chudobou srov. např.  Projekt Aktuálně.cz - Chudé 

Česko 21 - Aktuálně.cz (aktualne.cz), dále pak Mapa exekucí (mapaexekuci.cz), případně souhrn 
informací k problematice bezdomovectví např. zde: Bezdomovectví v Plzni | Co vidíme? Co chceme 
vidět? (bezdomovectvi.cz) 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/chude-cesko-21/r~91669aec713111eb9cafac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/chude-cesko-21/r~91669aec713111eb9cafac1f6b220ee8/
http://mapaexekuci.cz/
https://www.bezdomovectvi.cz/
https://www.bezdomovectvi.cz/
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Opatření 1.1 Zřízení pozice koordinátora pro osoby bez domova 

V rámci nově vzniklého Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování byla zřízena 

pozice koordinátora služeb pro lidi bez domova – sociální pracovník. Jeho pracovní náplní je 

zejména: 

● Koordinovat poskytování sociálních služeb na území města Plzně směrem k osobám 

ohroženým sociálním vyloučením a lidem bez domova a realizovat činnosti sociální práce 

vedoucí k sociálnímu začleňování osob z řad osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených. 

● Zpracovávat akční plán pro rozvoj služeb pro lidi sociálně vyloučené či ohrožené sociálním 

vyloučením, který následně vyhodnocuje. 

● Spolupracovat s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení na tvorbě 

jednotné politiky města v oblasti závislostního chování směrem k osobám sociálně 

vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým. 

● Podněcovat nové nápady a jejich následnou realizaci ze strany poskytovatelů sociálních 

služeb. 

 

Zodpovídá: Magistrát města Plzně      

Výhled: 1. 10. 2021 

Celkové finanční nároky opatření: nevznikají 

 

Opatření 1.2 Koordinace aktivit spadajících do politiky práce s lidmi 

v bezdomoví 

Koordinace služeb a opatření směrem k lidem bez domova byla svěřena Odboru dostupného 

bydlení a sociálního začleňování (vyjma problematik závislostí na alkoholu a jiných 

návykových látkách, kriminality a porušování veřejného pořádku, které jsou v kompetenci 

Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení) a spočívá zejména v těchto 

bodech, kdy ODBSZ: 

● Komplexně zodpovídá za problematiku bezdomovectví a sociálního vyloučení na území 

města Plzně, navrhuje a realizuje opatření v dané oblasti v rovině sociálních služeb, 

sociální práce a dostupného bydlení v součinnosti s konkrétními partnery, dle povahy 

řešení, vyjma problematik souvisejících s porušováním veřejného pořádku, závislostí na 

alkoholu a jiných návykových látkách a opatřeními vedoucími k omezení bezpečnostních 

rizik a kriminality na území města Plzně. 

● Tvoří a ověřuje metodiky sociální práce v oblasti bydlení a vyhodnocuje úspěšnost modelů 

sociálního a dostupného bydlení. 
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● Garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně v rámci dané gesce  

a vytvoření funkční sítě nabízených služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním 

vyloučením ohrožené dle potřeb cílové skupiny.  

● Spolupracuje s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení na tvorbě 

jednotné politiky města, která propojuje problematiku bezdomovectví  

a sociálního vyloučení (gesce ODBSZ) s problematikou závislostního chování osob 

sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených (gesce Odboru bezpečnosti, 

prevence kriminality a krizového řízení).  

● Koordinuje poskytování sociálních služeb na území města Plzně směrem k osobám 

ohroženým sociálním vyloučením a lidem bez domova a realizuje činnosti sociální práce 

vedoucí k sociálnímu začleňování osob z řad osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených. 

● Účast v poradních orgánech a pracovních skupinách, které jsou více či méně spojené  

s explicitní politikou zaměřenou na problematiku bezdomovectví, s cílem zprostředkovat 

informace o souvisejících aktivitách a zajistit jejich větší provázanost. Jedná se např.  

o Pracovní skupinu protidrogové prevence a prevence kriminality města Plzně, setkávání 

ke komunitnímu plánování města Plzně – tvorba akčních plánů, účast na jednání 

pracovních skupin MPSV, Agentury pro sociální začleňování, Ministerstva pro místní 

rozvoj apod. 

● Sledování a vyhodnocování vznikajících strategických dokumentů a dotačních titulů, které 

nemusí nutně přímo souviset s politikou zaměřenou explicitně na práci s lidmi  

v bezdomoví, ale ve svých sledcích vytváří konsekvence z hlediska jejich dopadu na 

občany v různých situacích na sestupné trajektorii k bezdomoví (mladé páry s dětmi na 

ubytovnách, dětí rodičů závislých nebo trestně stíhaných, samoživitelé/ky, rodiny 

ohrožené bezprostřední chudobou atd.).  

● Připomínkování těchto vznikajících strategií a dotačních titulů s cílem, aby zohledňovaly 

potřeby a možné kroky profylaxe před upadnutím do bezdomoví nebo zvýšení šance na 

rychlý a úspěšný návrat lidí, kteří se ocitli na ulici.  

 

Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP 

Termín: průběžně 

Celkové finanční nároky opatření: nevznikají 
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Opatření 1.3 Zajištění kontinuity dosavadních sociálních a souvisejících služeb 

pro lidi v bezdomoví 

V zájmu dlouhodobé udržitelnosti je nutné zachovat stávající sociální služby s cílovou 

skupinou lidí bez domova a udržet, či ideálně i navýšit jejich financování. Předpokládá se, že 

vyjma doposud zastávaných standardů péče a přístupů budou poskytovatelé ve vzájemné 

kooperaci s ODBSZ rovněž rozvíjet a hledat i nové inovativní a/nebo komplexnější přístupy  

a postupy při práci s lidmi bez domova.  

 

Zodpovídá: poskytovatelé sociálních služeb ve spolupráci s Odborem dostupného  

bydlení a sociálního začleňování MMP 

Termín: průběžně 

Celkové finanční nároky opatření: opatření budou realizována v závislosti na výši 

alokovaných prostředků v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na 

dané období  

 

Opatření 1.4 Koordinovaný přístup služeb pro lidi v bezdomoví 

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování společně s poskytovateli sociálních 

služeb, Městskou policií Plzeň a případně s dalšími aktéry budou usilovat o vzájemnou 

spolupráci v rámci svých kompetencí a poslání při řešení problematiky lidí bez domova. Budou 

probíhat pravidelné koordinační schůzky, jejichž cílem bude výměna informací, sdílení dobré 

praxe a nápadů atd. Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování bude usilovat  

o zavedení principů case managementu do práce s lidmi v bezdomoví.  

 

Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování, Městská policie  

Plzeň MMP   

Termín: jednou za tři měsíce, případně stanovení delšího intervalu pro setkávání 

Celkové finanční nároky opatření: nevznikají 

 

Opatření 1.5 Navýšení finanční podpory a rozšíření spektra doposud 

podporovaných forem práce s lidmi v bezdomoví 

V současnosti funguje dotační program na financování sociálních služeb, který ale doposud 

cílí pouze na aktivity, které pomáhají lidem v bezdomoví plošně, bez konkrétnějšího zacílení 

s ohledem na variabilitu skupiny lidí v bezdomoví. Záběr stávajícího programu bude rozšířen 

tak, aby do něj byla explicitně zahrnuta i podpora těch aktivit, které doposud byly přehlíženy 
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(rozvoj kvality azylových domů, nízkoprahových denních center, terénních programů a dalších 

nástrojů pomoci a služeb cílených na specifické potřeby např. ženského bezdomoví).  

V souvislosti s rozšířením spektra podporovaných aktivit při začleňování lidí  

v bezdomoví a snahou zvýšit počet míst umožňujících důstojnější a kvalitnější čerpání služeb 

(navýšení nízkoprahových center) musí být navýšen rozpočet příslušného dotačního 

programu. Od roku 2022 bude nastaven čtyřletý dotační program na financování sociálních 

služeb. V rozpočtu Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování budou alokovány 

finanční prostředky na realizaci inovativních rozvojových služeb pro lidi bez domova. Město 

Plzeň ze svého rozpočtu poskytuje dotace na kofinancování sociálních služeb, hlavní 

financování sociálních služeb je prostřednictvím dotačního programu Plzeňského kraje, který 

je vázaný na finanční prostředky ze státního rozpočtu.  

 

Odbor sociálních služeb MMP dlouhodobě realizuje a finančně podporuje následující činnosti, 

které jsou v gesci OSS (od 1. 10. 2021 průřezově s ODBSZ):  

sbírka Ukliď šatník!; velikonoční sbírka potravin Nový začátek; vánoční dárky klientům 

sociálního bydlení; Přímá podpora školních dětí ze sociálně slabých rodin – školní potřeby; 

Svačiny dětem; Zajištění ordinace PL pro osoby bez domova; Potravinová banka Plzeň, 

Bezodkladná humanitární pomoc – potravinová pomoc; JOB centrum při DCHP. S ohledem 

na růst cen bude výhledově nutné posílit financování těchto služeb. 

 

Zodpovídá: Odbor sociálních služeb a Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování 

MMP, za financování adiktologických služeb Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a 

krizového řízení MMP 

Termín: jednotlivé dotační výzvy v roce 2022 a dále 

Celkové finanční nároky opatření: opatření budou realizována v závislosti na výši 

alokovaných prostředků v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na 

dané období 
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Cíl 2. Podpora MO při řešení a zvládání situací obyvatel 

vystavených problémům spojených s bezdomovím 

Velkou část opatření, která přímo ovlivňují kvalitu života jak na straně veřejnosti, tak na straně 

jedinců ohrožených bezdomovím, je nutné realizovat ve spolupráci a vzájemné shodě 

s vedením městského obvodu a poskytovateli sociálních služeb. Jde zejména o dislokaci 

vhodných objektů či míst, které by sloužily k realizaci klíčových řešení, jež mají podporu i ze 

strany veřejnosti, a které se odvíjejí od možností města. Jedná se v prvé řadě o poskytování 

sociální služby nízkoprahová denní centra (více viz výsledná zjištění v kvantitativní části), 

které ve spolupráci s vedením jednotlivých městských obvodů a sociálními odbory by účinně 

participovaly a poskytovaly odborné know-how při vytváření postupů a zajišťování činností při 

práci s lidmi v bezdomoví. Cílem je podpořit kvalitu života nejen lidí na ulici, ale i těch rodin, 

které spadají do kategorie latentního bezdomovectví2. To bude možné pouze při věcné 

součinnosti plzeňských MO, magistrátu a příslušných neziskových organizací. 

 

Statistická data ukazují, že demografické charakteristiky lidí v bezdomoví3 se region od 

regionu liší, a tedy i potřeby obyvatel v bezdomoví v nich žijících jsou odlišné. Z analýzy 

vyplývá, které typy řešení jsou ze strany lidí v bezdomoví preferovány, poptávány a jaké jsou 

šance na jejich podporu ze strany veřejnosti. Obecní politika zaměřená na podporu lidí 

v bezdomoví by proto měla odrážet konkrétní situaci v dané lokalitě.  

 

Opatření 2.1 Monitorování situace lidí v bezdomoví a skupin ohrožených 

bezdomovím  

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování bude sledovat a zpracovávat veřejně 

dostupná statistická data o lidech v bezdomoví a ohrožených bezdomovím tak, aby bylo 

možné vypovídat nejen izolovaně o konkrétní obci, ale aby bylo možné situaci v různých 

obcích i srovnávat. Vhodné je sledovat zejména údaje o demografické situaci, kapacitě 

zařízení a personálním složení neziskových organizací a odborů věnujících se péči  

o deklarovanou skupinu (nezaměstnanost, pobírání dávek na bydlení, exekuce). Dále také 

výměna dobrých praxí v ukončování bezdomovectví s ostatními městy, poskytovateli 

sociálních služeb pracujících s cílovou skupinou v jiných regionech či spolupráce s Platformou 

 
2 K typologii bezdomovectví srov. tzv. typologii ETHOS, viz 
https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf 
3 Srov. Nešporová, Olga 2019. Sčítání osob bez domova v České republice 2019: Kategorie bez 
střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS  vz_458.pdf (vupsv.cz) 

https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_458.pdf
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pro sociální bydlení atd. Stejně tak bude sledovat aplikované přístupy, jež jsou užívány jak 

v zahraničí, tak v kontextu České republiky. 

 

Vybrané doporučené zdroje dat s odkazy: 

● ČSÚ – Demografická ročenka ORP 

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-spravnich-obvodu-obci-s-

rozsirenou-pusobnosti-2010-az-2019 

● ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů – demografické údaje (zejména složení domácností), 

mzdy a náklady práce; příjmy, výdaje a životní podmínky domácností; sociální 

zabezpečení; a další využitelné údaje ČSU 

https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu 

● MPSV – Statistiky trhu práce, sekce Nezaměstnanost z územního hlediska (měsíční 

časové řady pro ORP, obce s pověřeným obecním úřadem a obce) 

https://data.mpsv.cz/web/data/statistiky#nezamestnanost-z-uzemniho-hlediska 

https://mikrojesle.mpsv.cz/index.php/zrizovatele-mikrojesli/ 

● Exekutorská komora ČR – exekuce, podrobné až na úroveň ORP a obcí nad 1000 

obyvatel 

https://statistiky.ekcr.info/  

 

Všechny tyto zdroje jsou veřejně dostupné a jednotné zpracování ze strany města zástupcům 

organizací věnujících se problematice bezdomovectví usnadní práci a umožní srovnání  

s ostatními obcemi v kraji.   

 

Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP  

Termín: průběžně, zejména po publikaci dat SLDB 2021 

Celkové finanční nároky opatření: nevznikají 

 

Opatření 2.2 Sdílení dat a informací s dotčenými organizacemi 

Koordinátor odboru bude pravidelně monitorovat situaci na území města Plzně ve spolupráci 

s poskytovateli sociálních služeb. Pravidelné setkání bude cílit na koordinovaný přístup péče 

o lidi bez domova a rozvoj služeb. Koordinátor mapuje osoby ohrožené bytovou nouzí na 

území města Plzně a navrhuje optimální řešení či opatření ve spolupráci s dalšími aktéry. 

Spolupracuje se sociálními pracovníky úřadů městských obvodů, poskytovateli sociálních 

služeb, Odborem sociálních služeb, protidrogovým koordinátorem města Plzně při určování 

sítě sociálních služeb na území města Plzně a za tímto účelem Odbor dostupného bydlení  

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-spravnich-obvodu-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2010-az-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-spravnich-obvodu-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2010-az-2019
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky
https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
https://data.mpsv.cz/web/data/statistiky#nezamestnanost-z-uzemniho-hlediska
https://mikrojesle.mpsv.cz/index.php/zrizovatele-mikrojesli/
https://statistiky.ekcr.info/
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a sociálního začleňování sděluje krajskému úřadu informace o kapacitě sociálních služeb, 

které jsou určující pro zajištění potřeb osob žijících na území města, a spoluvytváří podmínky 

pro zajištění potřeb těchto osob, zejména v oblasti sociálního vyloučení. 

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování se ve spolupráci s Odborem sociálních 

služeb vyjadřuje k potřebnosti sociálních služeb a případnému navyšování kapacit či rozvoji 

nových sociálních služeb na území města Plzně. V případě adiktologických služeb oba výše 

uvedené odbory vycházejí z dat dodaných Odborem bezpečnosti, prevence kriminality  

a krizového řízení. 

 

Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování ve spolupráci s Odborem 

sociálních služeb MMP 

Termín: průběžně      

Celkové finanční nároky opatření: nevznikají 

 

Opatření 2.3 Metodická podpora městských obvodů 

Kromě analytické práce bude Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování poskytovat 

městským obvodům metodickou podporu při podrobnějším monitorování situace lidí 

v bezdomoví nad rámec dat, která jsou dostupná z veřejných zdrojů, a při plánování  

a implementaci vhodných opatření. Metodická podpora se bude týkat zejména těchto oblastí: 

● nabízených služeb ze strany NNO, které odbor koordinuje (kapacita, forma a provozní 

doba odpovídající potřebám dotčených), 

● dostupnosti a formy bydlení pro různé případy potřebných osob, 

● dostupnosti sociálních služeb pro ohrožené jedince a rodiny a preventivních programů,  

● veřejný prostor přátelský lidem v bezdomoví. 

 

Součástí metodické podpory může být např. pomoc s identifikací silných a slabých stránek 

městských obvodů ve vztahu k uvedeným oblastem.      

 

Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP 

Termín: průběžně 

Celkové finanční nároky opatření:  nevznikají 
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Cíl 3. Rozšíření podpory těch řešení, která mají podporu 

veřejnosti  

Stávající podpora lidí v bezdomoví, kterou ODBSZ metodicky řídí, koordinuje a zodpovídá za 

financování, spočívá především v poskytování terénních sociálních služeb, sociální práci na 

Magistrátu města Plzně a městských obvodech a zejména na dalších sociálních službách, 

kterými jsou:  

 

Městská charita Plzeň  

Domov sv. Františka 

Azylový dům o kapacitě 16 lůžek 

Noclehárna o kapacitě 45 lůžek 

Nízkoprahové denní centrum o okamžité kapacitě 40 uživatelů 

Terénní program v jeden okamžik 2 uživatelé 

Domov sv. Zdislavy 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni o kapacitě 89 lůžek  

 

Středisko křesťanské pomoci Plzeň 

Terénní program v jeden okamžik 2 uživatelé 

Sociální rehabilitace v jeden okamžik 3 uživatelé 

 

TADY A TEĎ, o.p.s. 

Terénní programy v jeden okamžik 6 uživatelů 

 

Diecézní charita Plzeň 

Sociální rehabilitace denní kapacita 20 uživatelů 

Humanitární sklad – potravinová pomoc (nejedná se o sociální službu) 

 

NADĚJE 

Azylový dům pro ženy o kapacitě 10 lůžek 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE Plzeň s fakultativní službou ubytování 

 

MáTa pro rodinu, z. s. 

Azylový dům určený dospělým osobám a jejich dětem v nepříznivé sociální situaci o kapacitě 

40 lůžek 

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1636988239559_7&706f=d3f68ac3d0e1ec04fc26e9f0737bbefd
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Člověk v tísni, o.p.s.  

Poradenství v oblasti dluhu a protiprávního jednání – terénní program okamžitá kapacita  

2 uživatelé 

 

Ponton, z. s.  

Terénní program COM.PASS okamžitá kapacita 2 uživatelé 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež okamžitá kapacita 50 uživatelů 

 

Sociální služby poskytované osobám ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, 

které metodicky řídí, koordinuje a zodpovídá za financování Odbor bezpečnosti, prevence 

kriminality a krizového řízení MMP. 

 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 

Kontaktní centrum v jeden okamžik 6 uživatelů, skupinové aktivity 15 uživatelů 

Program pro osoby v konfliktu se zákonem (Terénní programy) v jeden okamžik 2 uživatelé, 

skupinové aktivity 12 uživatelů 

Program následné péče 11 lůžek, skupinové aktivity 15 uživatelů 

Ambulance pro nelátkové závislosti (OSP) v jeden okamžik 6 uživatelů 

Adiktologická a preventivní ambulance -21 (OSP) v jeden okamžik 6 uživatelů 

 

Point 14 

Kontaktní centrum v jeden okamžik 3 uživatelé, skupinové aktivity 10 uživatelů 

Terénní program v jeden okamžik 2 uživatelé 

Středisko následné péče 9 lůžek 

 

Spolek Ulice Plzeň 

Terénní program Ulice-terciární prevence drogových závislostí a prostituce, okamžitá kapacita 

2 uživatelé 

Substituční centrum Plzeň-léčba opiátových závislostí 

AMT S-Komplex-adiktologický multidisciplinární tým 

 

Pro lidi v bezdomoví je důležité zajistit přístup k těm formám pomoci, jež jsou pro ně nejen 

špatně dostupné, ale zejména ten typ služeb, který efektivněji umožní buď jejich opětovné 

začlenění do většinové společnosti nebo umožní výrazně zlepšit jejich životní podmínky. Na 

základě kvalitativní části zadaného výzkumu („Bezdomovectví. Lze nějak přijatelně řešit? 

Případně jak?“) byla testována podpora následujících řešení, která vyplynula z rozhovorů 
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s lidmi v bezdomoví, odborníky na problematiku bezdomovectví, politiky a veřejností. Jednalo 

se o následující řešení: 

 

ŘEŠENÍ 1: Nízkoprahové denní centrum  

Nízkoprahové denní centrum je místo, kam mohou lidé bez domova jít přes den, ohřát si tam 

jídlo, posedět, případně si vyprat, osprchovat se, měli by tam k dispozici knihovničku, ale také 

by tam za nimi chodili sociální pracovníci a mohli tam s nimi pracovat. 

 

ŘEŠENÍ 2: Výdej teplého jídla v zimě  

Lidé bez domova mají omezený přístup k teplému jídlu, ale i vodě. Jedinou možností jsou 

teplé polévky v jednotlivých sociálních službách. Výdej teplého jídla zdarma – lidé bez domova 

si k mobilní kuchyni mohou dojít pro jedno teplé jídlo denně každý den, jídla by byla k dispozici 

v zimním období (1. 11. - 31. 3.). 

 

ŘEŠENÍ 3: Noclehárna 

Město by zřídilo více nocleháren, kde by mohli lidé bez domova přespat za 50 Kč na noc. 

 

ŘEŠENÍ 4: Azylový dům s intenzivní sociálně terapeutickou prací  

Azylový dům s intenzivní sociálně terapeutickou prací vedoucí ke snížení konzumace alkoholu 

a směřující k návratu do společnosti a na trh práce (dům pro práci s alkoholiky). 

 

ŘEŠENÍ 5: Sociální bydlení  

Město by mělo výrazně navýšit počet bytů určených pro lidi bez domova nebo ohrožených 

ztrátou bydlení. Ti by standardně platili nájemné, ale zároveň by byli pravidelně v kontaktu se 

sociálními pracovníky a udržovali by se sousedy dobré vztahy. 

 

ŘEŠENÍ 6: Unimo buňka (stavební buňka)  

Město by lidem bez domova poskytlo unimobuňky, o které by se lidé bez domova museli 

starat, udržovat je, opravovat si je atd. 

 

ŘEŠENÍ 7: Sprchy zdarma  

Město by zřídilo několik veřejných sprch zdarma, kde by se lidé bez domova mohli kdykoli 

umýt, či si ručně vyprat prádlo, a nemuseli by se hlásit předem a domlouvat. 

 

ŘEŠENÍ 8: Nízkoprahové denní centrum pro ženy  

Místo, kam mohou ženy bez domova jít přes den, ohřát si tam jídlo, posedět (v zimě v teple 

atd.), případně si vyprat, osprchovat se atd. 
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ŘEŠENÍ 9: Bezalkoholové zóny  

Prostor ve městě, kde nikdo nesmí pít žádný alkohol. 

 

Ukázka, jak dopadly preference dotčených skupin (veřejnost/lidé v bezdomoví) při uvádění 

podpory navrhovaných řešení dokládá následující graf.  

 

 
 

Respondenti byli dotazováni na 9 řešení, ale v poslední části baterie byli vyzváni, aby určili, 

která tři řešení preferují. Veřejnost vybírala 3 řešení z 9 řešení (viz jejich představení výše  

v textu), proto je průměrná podpora řešení 33 %. Deváté řešení ‘Bez alkoholové zóny’ není 

uvedené v grafu, neboť jsme se na ně nedotazovali lidí bez domova, protože jsme tento dotaz 

považovali v jejich případě za bezpředmětný.  

Nejvyšší podporu veřejnosti mají Azylový dům s intenzivní sociálně terapeutickou prací 

vedoucí ke snížení konzumace alkoholu a vývařovna v zimě, přičemž více než polovina 

lidí bez domova deklarovala, že by tato řešení využila (‘Azylový dům s intenzivní terapeutickou 

prací’ 55.94 % a vývařovna 72.4 %). Toto je velmi důležitý moment. Setkává se zde dostatečná 

podpora veřejnosti s dostatečným zájmem lidí bez domova. Nic na tom nemění fakt, že o tato 

dvě řešení, která jsou prioritní pro veřejnost, jeví lidé bez domova relativně nejmenší zájem 

(resp. zcela nejmenší zájem jeví o noclehárnu) – byť jde o (téměř) nejmenší zájem, stále je 

 
4 Na dané řešení byli dotazováni i lidé bez domova, kteří v jiných svých odpovědích uváděli, že nepijí. 
Proto je důležité upozornit na skutečnost, že i tak se jedná o silnou podporu. Pokud bychom 
zohledňovali poptávku pouze ze strany konzumentů, míra preferencí ještě vzroste. 



 

 
20 

tento zájem lidí bez domova dostatečný a vhodně doplňuje podporu veřejnosti. Můžeme říci, 

že peace polls zde nacházejí bod shody a mírové řešení, které jedna strana dostatečně 

podporuje a druhá strana dostatečně využívá. Je to ke všemu právě problém alkoholem 

zdecimovaných lidí bez domova a jejich polehávání a nepřístojné chování na veřejných 

místech, které představují nejčastější námitku v odmítání podpory pomoci ze strany města 

lidem v bezdomoví. 

Dále si v grafu můžeme všimnout trendu nepřímé úměrnosti – čím je o řešení vyšší zájem 

mezi lidmi bez domova, tím má menší podporu veřejnosti, čím má vyšší podporu veřejnosti, 

tím je o něj menší zájem mezi lidmi bez domova. Sociální bydlení, unimobuňka a veřejné 

sprchy zdarma jsou řešení, která by využilo kolem 85 % lidí bez domova, ale podporuje 

je pouze 27 resp. 29 % veřejnosti.  

Denní centra (jak obecná, tak pouze pro ženy) by využívalo cca 75 % osob, pro které jsou 

určená, ale podpora veřejnosti je průměrná (35 % u obecných) až podprůměrná (27 % pro 

ženy). O řešeních s vysokou podporou veřejnosti a relativně nejmenším (avšak absolutně 

dostatečně velkým!) zájmem lidí bez domova jsme se zmínili již výše. Za trendem nepřímé 

úměrnosti mezi zájmem o řešení a jeho podporou nelze pozorovat žádný systematický vliv.  

 

Na základě zjištění lze doporučit následující opatření, která jsou řazena podle souladu 

preferencí veřejnosti a lidí bez domova, ale to neznamená, že budou i v tomto pořadí 

realizována. Jednotlivá opatření budou realizována zejména v návaznosti na zajištění 

finančních prostředků.  

 

Opatření 3.1: Vybudování Azylového domu s intenzivní sociální terapeutickou 

prací vedoucí ke snížení konzumace alkoholu a směřující k návratu do 

společnosti.  

Posláním azylového domu bude poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu 

a prostřednictvím individuální sociální práce pomáhat při jejich začlenění do společnosti  

a podporovat nezávislost na sociálních službách. Služba je zařazená v rámci zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle § 57 Azylové domy. 

Základní činnosti této služby stanovuje zákon v předešlém paragrafu. Všechny činnosti se 

poskytují pak obzvláště dle § 2, odst. 2: 

● poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy, 

● poskytnutí ubytování, 

● pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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● Vzhledem ke specifičnosti cílové skupiny jsou vytvářeny další programy: 

➢ sociálně terapeutické činnosti, (např. poskytnutí poradenství v oblastech orientace  

v sociálních systémech, práva, psychologie, v oblasti vzdělávání, aktivity zaměřené na 

budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh 

práce, podpora výměny zkušeností, redukované doprovody), 

➢ aktivizační činnosti (např. možnost pracovních a volnočasových aktivit, možnost 

zprostředkování vzdělávacích aktivit, zapojení uživatelů do úklidu a údržby společných 

prostor,  

➢ pracovní programy (možnost veřejně prospěšné práce, možnost obecně prospěšné práce 

jakožto výkon alternativních trestů, možnost práce na dohodu o provedení práce, možnost 

zapojení se do chráněného trhu práce). 

 

V červnu 2021 podalo statutární město Plzeň žádost o poskytnutí investiční dotace do 

Integrovaného operačního programu (Cíle 2.1, průběžná výzva 60), na vybudování Centra 

služeb pro osoby bez přístřeší – Wenzigova ulice, Plzeň. Část investiční dotace bude použita 

na vybudování nového zázemí pro lidi bez domova v Domově sv. Františka – noclehárna, 

nízkoprahové denní centrum. Statutární město Plzeň a Plzeňský kraj podepsali prohlášení  

o vzájemné spolupráci, jehož cílem je kromě jiného prohlášení o potřebnosti vybudování 

tohoto typu zařízení i společné financování. 

 

Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP (koordinace, služby, 

příprava projektové žádosti atd.), Odbor sociálních služeb MMP (financování sociální služby), 

Obytná zóna Sylván, a.s. a Odbor bytový MMP (výstavba zařízení), Útvar koordinace 

evropských projektů města Plzně (zajištění dotace na výstavbu), p. o. Armáda spásy v České 

republice (provozovatel sociální služby) 

Termín: cca polovina roku 2023  

Celkové finanční nároky opatření: Investiční dotace na výstavbu celého komplexu cca  

120 mil Kč. Přijetí dotace schváleno usnesením ZMP č. 459 dne 13. prosince 2021.  

Finanční zajištění provozu zařízení je uvažováno ze státního rozpočtu, prostřednictvím 

Krajského úřadu Plzeňského kraje, z rozpočtu statutárního města Plzně (dále jen města)  

a Plzeňského kraje (dále jen kraje). V této souvislosti je mezi městem a krajem uzavřeno 

memorandum o spolupráci (v současné době ve znění dodatku č. 1), kde se uvádí, že náklady, 

které nebude možné hradit z dotace na poskytování sociálních služeb poskytnuté ze státního 

rozpočtu, po odečtení výnosů zařízení, budou hrazeny z rozpočtů města a kraje v poměru 1 : 

1. Za účelem zajištění předpokládaného podílu města na finančním zajištění provozu zařízení 

jsou v rámci střednědobého výhledu rozpočtu Odboru sociálních služeb od roku 2023 

alokovány prostředky ve výši 5 mil. Kč ročně.   
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Opatření 3.2: Výdej teplého jídla, zejména v zimních měsících 

Na území města Plzně chybí pro osoby bez domova možnost získání teplého jídla. Žádná 

sociální služba na území města není z důvodu materiálně-technického zázemí schopna 

poskytovat pravidelně kvalitní teplé jídlo pro lidi bez domova, zároveň úplně chybí mobilní 

terénní služba pro výdej teplého jídla. 

 

Zodpovídá: Poskytovatelé sociálních služeb, případně jiná organizace, Odbor  

dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP 

Termín: 2023 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí 

  

Opatření 3.3: Vybudování nízkoprahového denního centra 

Na území města Plzně je pouze jedno nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 

poskytované Městskou charitou Plzeň v Domově sv. Františka. Jedno zařízení pro město 

velikosti Plzně je velmi nedostačující. 

Nízkoprahové denní centrum (zkratka NDC) je sociální služba, která se řadí mezi služby 

sociální prevence. Je určeno osobám v nepříznivé sociální situaci související s bydlením 

(ztráta bydlení, nevyhovující bydlení apod.). Nízkoprahové denní centrum nabízí lidem bez 

domova saturaci jejich základních životních potřeb a sociální poradenství. Dle zákona  

o sociálních službách nízkoprahové denní centrum poskytuje osobám pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, stravu nebo pomoc při zajištění stravy 

a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.  

V rámci investičního projektu s názvem Centrum služeb pro osoby bez  

přístřeší – Wenzigova ulice, Plzeň dojde k výstavbě nového NDC Domova sv. Františka. Nové 

zázemí NDC umožní poskytování sociální služby bezbariérově, zlepší se zázemí pro 

poskytování sociální služby a dojde k navýšení kapacity o 20 osob (současná kapacita 40, po 

navýšení 60). 

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování dále plánuje vybudování menšího 

nízkoprahového denního centra pod mostem gen. Pattona, a to z obytných buněk/kontejnerů. 

Rozvrstvení sociálních služeb po celém území města Plzně je velmi důležité s ohledem na cíl  

rozložení počtu lidí bez domova ve vícero lokalitách. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezdomovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezdomovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poradenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomoc
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Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP, Obytná zóna Sylván, 

a.s., Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Městská charita Plzeň 

Termín: cca polovina roku 2023  

Celkové finanční nároky opatření: Investiční dotace na výstavbu celého komplexu cca  

120 mil Kč. Přijetí dotace schváleno usnesením ZMP č. 459 dne 13. prosince 2021.  

Finanční zajištění provozu zařízení je uvažováno ze státního rozpočtu, prostřednictvím 

Krajského úřadu Plzeňského kraje, z rozpočtu statutárního města Plzně (dále jen města)  

a Plzeňského kraje (dále jen kraje). V této souvislosti je mezi městem a krajem uzavřeno 

memorandum o spolupráci (v současné době ve znění dodatku č. 1), kde se uvádí, že náklady, 

které nebude možné hradit z dotace na poskytování sociálních služeb poskytnuté ze státního 

rozpočtu, po odečtení výnosů zařízení, budou hrazeny z rozpočtů města a kraje v poměru  

1 : 1. Za účelem zajištění předpokládaného podílu města na finančním zajištění provozu 

zařízení jsou v rámci střednědobého výhledu rozpočtu Odboru sociálních služeb od roku 2023 

alokovány prostředky ve výši 5 mil. Kč ročně.   

 

Odhadované náklady na výstavbu NDC pod mostem gen. Pattona cca 6 mil. Kč, roční 

provozní náklady na poskytování sociální služby 5 mil. Kč – v rámci schváleného rozpočtu  

a střednědobého výhledu rozpočtu není zajištěno finanční krytí. 

 

Opatření 3.4: Vybudování nové noclehárny 

Na území města Plzně je pouze jedna noclehárna pro ženy a muže, a to v Domově sv. 

Františka. I přes realizaci nové výstavby Centra pro lidi bez domova, kde dojde ke zvýšení 

kapacity a noclehárna bude bezbariérová, by bylo vhodné vybudovat ještě aspoň jednu 

noclehárnu v jiné části města Plzně. Stávající služby pro lidi bez domova jsou koncentrovány 

do jedné budovy, což je zejména v období pandemie Covid-19 velmi ohrožující jak pro lidi bez 

domova, tak i pro pracovníky.  

 

Zodpovídá: Poskytovatelé sociálních služeb, Odbor dostupného bydlení a sociálního 

začleňování MMMP, městské obvody 

Termín: zahájení realizace opatření není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí  
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Opatření 3.5: Sprchy zdarma-hygienický servis 

Vybudování střediska osobní hygieny se objevuje jako potřebná služba. Mezi sociálními 

pracovníky je požadována jako jedno z důležitých opatření. Středisko osobní hygieny by mělo 

sloužit k očistě, hygieně a zejména prevenci šíření kožních onemocnění u osob v nepříznivé 

sociální situaci. V rámci tohoto zařízení by měli mít lidé bez domova možnost se osprchovat, 

vyměnit si oblečení, vyprat si svoje oblečení. V případě vybudování této služby je žádoucí ji 

propojit s poskytovateli terénních sociálních služeb s cílovou skupinou lidé bez domova.   

 

Zodpovídá: Poskytovatelé sociálních služeb, Odbor dostupného bydlení a sociálního 

začleňování MMP, Diecézní charita Plzeň 

Termín: zahájení realizace opatření není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 

 

Opatření 3.6 Dostupné a sociální bydlení 

Statutární město Plzeň hovoří o dostupném a sociálním bydlení. Jednotná definice sociálního 

bydlení neexistuje ani na úrovni EU. Evropské země nemají jednotný přístup k vymezení 

sociálního bydlení, ani jednotný systém eventuální veřejné podpory tohoto netržního 

segmentu bydlení.  

 

Vzhledem k tomu, že v České republice není legislativně či jinak vymezen pojem sociální 

bydlení, si ho statutární město Plzeň definovalo následovně: Sociální bydlení je nájemní 

bydlení standardní kvality s komplexní podporou sociálního pracovníka.  

 

Sociální bydlení je určeno specifické cílové skupině, která se nachází v bytové nouzi  

a potřebuje komplexní podporu sociálního pracovníka. 

Rozvoj sociálního bydlení se odvíjí jednak od počtu volných bytů statutárního města Plzně, 

ale zejména od kapacity a kvality sociální práce.  

 

Dostatečný počet bytů a dostatek kvalitní a dobře nastavené individuální podpory vede 

k ukončování bezdomovectví. Statutární město Plzeň ale není schopné, bez dobře nastavené 

investiční podpory pro výstavbu dostupného bydlení, zcela zajistit bytové potřeby svých 

občanů, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí, a to i přesto, že investice do rozvoje a zkvalitňování 
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bytového fondu města Plzně každoročně rostou. Problematika sociální práce související 

s bydlením je popsána v dalším opatření.  

 

Dostupné bydlení je určeno pro lidi, kteří si nejsou schopni s ohledem na nižší příjmy zajistit 

bydlení na volném trhu, zejména z důvodu finanční nedostupnosti nájemního či vlastního 

bydlení. Také mohou být na začátku či na konci pracovní kariéry a vlastní bydlení je pro ně 

nedostupné. Jedná se o skupinu obyvatel, kteří nepotřebují komplexní podporu sociálního 

pracovníka. 

O rozvoji dostupného bydlení pojednává Koncepce sociálního a dostupného bydlení 

statutárního města Plzně na roky 2019–2022.  

 

Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP, Odbor bytový MMP 

Termín: zahájení realizace opatření není stanoveno – dle vyhlášených dotačních titulů na 

výstavbu a rozvoj sociální práce, poskytovatelé sociálních služeb 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 

 

Opatření 3.7: Unimo buňky 

Unimobuňky jsou řešením, které by využilo kolem 85 % lidí bez domova (viz výsledky šetření). 

Mezi návrhy forem začleňování představuje jednu z „mezi-forem“ bydlení, která zohledňuje  

a nabízí řešení v komplikované situaci řady lidí na ulici, kteří se nacházejí v exekucích, mají 

dluhy a jsou limitováni sérií dalších socioekonomických omezení. Šance na efektivní využití 

tohoto opatření dokládá nejen zájem ze strany lidí v bezdomoví, ale i empirická zkušenost 

např. z prostředí Prahy 9.5  

 

Zodpovídá: Úřady jednotlivých městských obvodů města Plzně, Odbor dostupného bydlení 

a sociálního začleňování MMP 

Termín: zahájení realizace opatření není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 

 

 
5 Homeless blues: unikátní přístup Prahy 9 k lidem bez domova funguje - Euro.cz 

https://www.euro.cz/praha/devitkove-homeless-blues-1402062
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Opatření 3.8: Nízkoprahové denní centrum pro ženy  

S ohledem na velkou řadu specifických potřeb a rozdílných životních trajektorií cílové skupiny 

žen bez domova je zapotřebí vyvíjet i specifické nástroje pomoci, které budou tato specifika 

zohledňovat a poskytovat tak efektivnější a kvalitnější pomoc. Jedním ze zásadních témat žen 

na ulici je bezpečí vzhledem k extrémně vysokému podílu těch, které mají zkušenost 

s domácím násilím. U žen evidujeme zcela jiné potřeby v oblasti hygieny. Častěji budou řešit 

situaci vyžadující krizovou intervenci, tematizace problematiky partnerství a mateřství. Řada 

klientek potřebuje dlouhodobější citlivý přístup pracující s tématem bezpečí a důvěry.  

Ženy bez domova by proto měly mít své vyhrazené místo, kam by neměli přístup muži. Nová 

služba by tak reagovala právě na významný podíl žen, které mají zkušenost s domácím 

násilím, jednou z příčin ztráty bydlení a traumatizace klientek. Násilí je rovněž častým 

průvodním jevem bezdomovectví, většinou ze strany nového partnera, kterého si žena našla 

v komunitě lidí bez domova.   

Dalším obecně sledovaným znakem spojeným specificky s ženským bezdomovectvím je 

vysoký podíl jeho skrytých forem. Ženy ocitající se v bytové nouzi často volí takové strategie, 

které jim umožní nepropadnout až na ulici. Mohou se tak uchýlit k účelovému partnerskému 

svazku, žijí v nejistých formách bydlení u kamarádů apod. Jedním z dalších cílů budované 

služby by tak měla být i snaha nabídnout prostor, který by byl atraktivní i pro tuto skrytou část 

lidí v bytové nouzi. Proto by nízkoprahové denní centrum mělo mít z části i charakter 

komunitního centra, kde by se pořádaly edukativní programy výhradně pro ženy, např. na 

téma násilí, (ne)plánovaných těhotenství apod., nebo volnočasové aktivity, které by byly pro 

klientky atraktivní. 

V rámci tohoto centra by měly být nabízeny služby, které pokryjí základní potřeby žen bez 

domova (sprcha, pračka, jídlo, oblečení apod.) dle dikce zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Ženy by zde mohly trávit čas bez větších omezení, společně vařit a zapojovat se do 

chodu centra.  

 

Zodpovídá: Poskytovatelé sociálních služeb, Odbor dostupného bydlení a sociálního 

začleňování MMP, Naděje 

Termín: zahájení realizace opatření není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 
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Opatření 3.9: Bezalkoholové zóny  

Veřejný prostor ve městě, kde nikdo nesmí pít žádný alkohol. Odbor bezpečnosti, prevence 

kriminality a krizového řízení zpracuje obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství a vytipuje vhodná místa. Před zavedením 

většího počtu zón je vhodné provést pilotní ověření na vybraných místech a až poté 

bezalkoholové zóny rozšiřovat.  

Vznik bezalkoholových zón by měl být konzultován a vyhodnocován s poskytovateli sociálních 

služeb, zejména terénními pracovníky, Městskou policií Plzeň, OSS, ODBSZ, OSSP, 

sociálními odbory městských obvodů, Policií ČR a starosty městských obvodů. 

Zodpovídá: Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP 

Termín: 2022 

Celkové finanční nároky opatření: nevznikají 

 

Cíl 4. Při práci se skupinami ohroženými bezdomovectvím 

primárně zacílit na pomoc ohroženým rodinám a rodinám 

se zvláštními potřebami  

 

Magistrát města dlouhodobě zohledňuje politiku pomoci rodinám, které jsou ohrožené, v krizi 

nebo mají zvláštní potřeby. Tato kategorie rodin je velmi široká. Zahrnuje rodiny se závislými 

dětmi, které mají sociální nebo výchovné problémy, dále rodiny, které pečují o člena se 

zdravotním postižením či duševním onemocněním, nebo o člena, který je závislý na 

návykových látkách apod. Politika města zaměřená na rodiny se specifickými potřebami 

zahrnuje zejména systematické plánování sociálních služeb pro různé kategorie klientů, 

včetně výše uvedených. Plánování sociálních služeb je řešeno samostatně ve Střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb a tuto agendu zajišťuje Odbor sociálních služeb MMP.  

 

Obecně platí, že oblast rodinné politiky zaměřená na rodiny se zvláštními potřebami je funkční 

a je žádoucí ji z velké části zachovat.  

 

Do rodinné politiky patří oblast volnočasových aktivit pro děti a mládež a takových aktivit, které 

pomáhají jako prevence problémů v rodinách, což je způsob, jak přispět k lepší funkčnosti  

a stabilitě rodin. Rozpad rodin s dětmi představuje velmi složitou situaci, proto je žádoucí 

tomuto rozpadu, pokud je to možné, předcházet, nebo zmírnit negativní dopady rozpadu 

rodiny pomocí intenzivní práce s rodinami, které mají problémy s výchovou dětí. 
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V rámci preventivní práce s rodinami mají svoji nezastupitelnou úlohu organizace a různá 

komunitní centra pro rodiče a děti, která organizují činnosti jako např. doučování dětí, 

mezigenerační setkávání, kroužky, sportovní aktivity, vzdělávací akce a také síť subjektů, 

které poskytují sociální služby, např. nízkoprahová zařízení, sociálně aktivizační služby apod. 

Z uvedeného je zřejmá potřeba provázání plánování sociálních služeb pro ohrožené rodiny 

s informacemi z praxe s cílem zajistit dostupnost sociálních služeb pro rodiny, dostupnost 

bydlení pro různé typy rodin a pro děti po ukončení náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. 

V neposlední řadě také posílit možnosti společného trávení volného času rodin. 

 

Zodpovídá: Odbor sociálních služeb MMP, Odbor státní sociální péče MMP, jednotlivé úřady 

městských obvodů  

Termín: zahájení realizace cíle není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 
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Cíl 5 Rozvoj služeb pro lidi bez domova 

Tyto návrhy jsou výstupem Focus groups s odborníky na dané téma a připomínkového řízení, 

které probíhalo od 22. 12. 2021 do 18. 1. 2022.  

 

Opatření 5.1: Asertivní mobilní sociálně-zdravotní tým 

Pro lidi bez domova je nutné rozvíjet sociální a zdravotní pomoc, která povede u lidí bez 

domova k zajištění a rozvoji životních domén – bydlení, zdraví, bezpečí, práce, život  

v komunitě a sociální participace, volnočasové aktivity, kultura, identita. Sociální služba by se 

měla zaměřovat na nácvik dovedností, potřebných pro běžný a samostatný život ve 

společnosti. Sociální služba by měla být doplněna o péči zdravotní. Jako jednou z možností 

se jeví rozvinutí spolupráce se stávajícími sociálními službami a s Centrem duševního zdraví.  

 

Zodpovídá: Poskytovatelé sociálních služeb, Odbor dostupného bydlení a sociálního 

začleňování, zdravotní služby, Centrum duševního zdraví Ledovec  

Termín: zahájení realizace cíle není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 

 

Opatření 5.2: Pobytové zařízení pro lidi bez domova, kteří potřebují pravidelnou 

pomoc jiné osoby 

Vybudovat sociální službu známou pod označením Přístav, která by se zaměřovala na cílovou 

skupinu osob bez přístřeší mobilních i imobilních, kteří mají sníženou fyzickou či psychickou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách 

nebo různých typů demencí a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Těchto osob na území 

města Plzně velmi přibývá. 

 

Zodpovídá: Poskytovatelé sociálních služeb, Odbor dostupného bydlení a sociálního 

začleňování MMP, Odbor sociálních služeb MMP 

Termín: zahájení realizace cíle není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 
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Opatření 5.3: Podporované zaměstnávání  

Magistrát města Plzně, jednotlivé městské obvody, příspěvkové organizace města či jiné 

organizace by měly v maximální možné míře usilovat o zajištění alespoň nějakých pracovních 

příležitostí lidem v bezdomoví, které korespondují se zjištěními. Mělo by se jednat  

o krátkodobé brigády nebo možnost jednorázové práce. 

 

Zodpovídá: Poskytovatelé sociálních služeb, Odbor dostupného bydlení a sociálního 

začleňování MMP, městské obvody, příspěvkové a jiné organizace města Plzně 

Termín: zahájení realizace cíle není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 

 

Opatření 5.4: Bydlení s podporou sociální práce 

Sociální bydlení statutární město Plzeň definuje jako nájemní bydlení s komplexní podporou 

sociálního pracovníka ODBSZ nebo jiného poskytovatele podpory bydlení, se kterým má 

město uzavřenou dohodu o partnerství či spolupráci a poskytovaná podpora je v souladu 

s Metodikou sociální práce v bytech statutárního města Plzně.  

 

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování bude dále pokračovat v zabydlování 

nových domácností v bytové nouzi, které potřebují komplexní podporu, a dále spolupracovat 

s dalšími poskytovateli komplexní podpory. 

 

Pro profesionální podporu v bydlení lze vymezit následující základní principy, které jsou 

aplikovatelné v různých kontextech sociálního bydlení a vychází z mezinárodních zkušeností.  

Ukončování bezdomovectví se dělí do následujících základních přístupů: Prostupné bydlení 

(Housing Ready), přímé zabydlení v bytech (Housing Led), bydlení především (Housing First) 

nebo program rychlého zabydlení (Rapid Re-housing).  

 

U všech přístupů je nejdůležitější kvalitní poskytování sociální práce. Mnohonásobné potřeby 

osob nacházejících se v bytové nouzi můžeme velmi dobře řešit za pomoci koordinovaného 

přístupu sociální práce – case managementu.  

 

Podpora sociálního pracovníka by měla směřovat k celkové životní spokojenosti 

jednotlivce.  
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Podpora se zaměřuje na:  

● udržení bydlení, 

● zlepšování zdravotního stavu a životní spokojenosti, 

● sociální integraci, včetně: 

▪ komunitní integrace, 

▪ posílení sociální podpory, 

▪ přístupu k smysluplným a produktivním aktivitám. 

 

Zodpovídá: Poskytovatelé sociálních služeb, Odbor dostupného bydlení a sociálního 

začleňování MMP (ODBSZ) 

Termín: zahájení realizace cíle není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 

 

Opatření 5.5: Intenzivní pomoc lidem, kteří jsou krátce na ulici, včetně rozšíření 

a udržení prevence ztráty bydlení 

Smyslem tohoto opatření je udržet a kapacitně rozšířit stávající systém prevence ztráty 

bydlení v oblasti hrazení nájemného a rozšířit jej o nastavení systému řešení stížností pro 

neplnění nefinančních závazků u nájemníků městských bytů (porušování dobrých mravů 

v domě, jako např. hluk, nepořádek, zápach apod.).  

Po prvním nezaplacení nájemného je zaslána prostřednictvím správce upomínka s informací, 

že v případě, že nájemné nebude uhrazeno do uvedeného data, bude informován Odbor 

dostupného bydlení a sociálního začleňování. Sociální pracovník odboru poté provádí 

depistáž a nabízí odbornou pomoc s cílem udržet bydlení. Důležitá je zde ochota nájemce 

bytu ke spolupráci se sociálním pracovníkem.  

 

Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP (ODBSZ), Obytná 

zóna Sylván a.s., Odbor bytový 

Termín: zahájení realizace cíle není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 
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Opatření 5.6: Kontaktní místo pro bydlení 

Kontaktní místo je určeno pro každého, kdo potřebuje pomoc či radu při řešení bytové situace. 

Pomáhá například občanům, kteří dostali výpověď z nájmu, dále seniorům, aby se zorientovali 

v systému státní sociální pomoci, či matkám samoživitelkám, které si nemohou dovolit platit 

komerční nájemné. Pracovníci nabízejí poradenství včetně navigace v celém systému, 

komplexnější případy s potřebami podpory předávají sociálním pracovníkům, případně 

doporučují klienty do specializovaného poradenství (dluhová poradna, právní poradna, 

azylové domy), případně na Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště podle místa trvalého 

bydliště. 

Pracovníci Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování ve spolupráci s pracovníky 

Odboru bytového MMP vykonávají analytickou činnost v oblasti bydlení – analýzy potřebnosti 

bytové politiky města, analýzy zájemců o bydlení atd. a předávají je Odboru bytovému MMP 

s cílem rozvíjet dostupné bydlení v majetku města Plzně. Analýzy jsou důležité pro plánování 

nové výstavby. 

 

I přesto, že Kontaktní místo pro bydlení v rámci Plzně funguje, je vhodné ho dále rozvíjet, 

např. rozšíření úředních hodin, či zlepšením analytické činnosti.  

 

Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP (ODBSZ), Odbor 

bytový MMP  

Termín: konec roku 2022 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 

 

Opatření 5.7 Zdravotní péče pro lidi bez domova 

Udržení ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova přímo v areálu Domova sv. Františka 

a případné rozšíření o další specializace zejména kožní, psychiatrie, gynekologie atd. Při práci 

s lidmi bez domova je identifikována rostoucí potřeba přizpůsobené zdravotní péče pro osoby 

bez domova. Tato skupina obyvatel vykazuje zhoršený zdravotní stav než běžná populace, 

na druhou stranu bariéry na straně běžných zdravotnických zařízení často znemožňují lidem 

bez domova čerpat adekvátní zdravotní péči. Lidé bez domova z nejrůznějších důvodů 

nevyhledávají zdravotní pomoc i přesto, že jejich zdravotní stav je vzhledem k jejich způsobu 

života často mnohem horší než ve většinové populaci. Trpí kožními chorobami, nemocemi 

horních cest dýchacích, nebezpečnými přenosnými chorobami a častý je i výskyt 
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psychiatrických onemocnění, která jsou u této skupiny obyvatel vysoko nad republikovým 

průměrem. 

Kromě ordinací je další možností rozvoj Pouliční medicíny (pouliční medicína je systematický 

přístup k poskytování zdravotní péče osobám bez domova žijícím na ulici).6 Možným 

zajištěním této služby je spolupráci s organizací Medici na ulici.  

 

Zodpovídá: Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP (ODBSZ), 

poskytovatelé sociálních služeb 

Termín: zahájení realizace cíle není stanoveno 

Celkové finanční nároky opatření: budou upřesněny na základě podrobnější  

dokumentace, v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu není 

zajištěno finanční krytí. 

 

  

 
6  Whithers J., MD: Průvodce pouliční medicínou. Armáda spásy v České republice. 46 stran. 
Dostupné na https://armadaspasy.cz/pomahame-vam/zdravotni-pece/poulicni-medicina/ dne  
20.01. 2022 

https://armadaspasy.cz/pomahame-vam/zdravotni-pece/poulicni-medicina/
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Doporučení do budoucna 

Tuto koncepci lze vnímat jako první krok k realizaci systematické politiky práce s lidmi 

v bezdomoví. Klíčovým opatřením je vytvoření odboru, který bude problematiku bezdomoví 

řešit jako svou hlavní agendu, nikoli jako externalitu jiných sociálních či bezpečnostních 

problémů dotýkajících se skupin obyvatel města Plzně (senioři, ohrožená mládež, cizinci, 

hendikepovaní, atd.), a který bude také zodpovědný za velkou část nově zaváděných opatření 

včetně zajištění kontinuity a dalšího rozvoje politiky práce s lidmi v bezdomovím nebo 

ohrožených bezdomovectvím. Výchozím bodem dalšího rozvoje nastavené politiky je zajištění 

vývoje systematické spolupráce mezi příslušnými odbory a organizacemi pracujícími s danou 

cílovou skupinou. Do budoucna je vhodné propojit politiku práce s lidmi v bezdomoví 

především s politikou práce s ohroženou mládeží a také dostupného a sociálního bydlení. 

 

Propojení s politikou práce s ohroženou mládeží a rodinami ve vyloučených lokalitách je 

nevyhnutelné především proto, že lidé bez domova se v Česku rekrutují, navzdory 

oblíbenému tvrzení, že to může potkat každého, s vysokou mírou pravděpodobnosti ze skupin 

nejchudších a sdílí tak poměrně konkrétní charakteristiky. Stejně jako ve světě se 

bezdomovectví v Česku týká lidí s nízkým vzděláním7 a pracujících ve špatně placených 

zaměstnáních, zejména ve službách nebo dělnických profesích. Stejně jako na většině míst 

dnešního světa je také bezdomovectví v Česku spojeno s dopady globálních procesů, jakými 

jsou restrukturalizace ekonomiky, rostoucí zahraniční investice a závislost na nich nebo 

ekonomická krize. Skupiny obyvatel vykazující výše popsané charakteristiky mají významně 

vyšší šanci, že spadnou do dluhových spirál následovaných exekucemi a individuálními 

kolapsy v důsledků vytvořených závislostí (alkohol, drogy). Klíčovou je tak prevence  

a profylaxe, která minimalizuje strukturální důsledky. V kontextu Česka je trajektorie 

k bezdomoví úzce provázána se vzděláním. 

  

Klademe-li důraz na prevenci a profylaxi při ochraně dětí a ohrožené mládeže z prostředí 

nejslabších sociálních tříd, nelze tak činit bez provázání s politikou bydlení. Adekvátní  

a ekonomickým možnostem uvedených osob dostupné kvalitní bydlení je základním 

předpokladem pro stabilitu a funkčnost rodin, včetně jejich ekonomického zajištění a zdravého 

vývoje a vzdělávání dětí (Prokop 2019, Samec, Trlifajová, 2019).  

 

Špatná dostupnost bydlení je dlouhodobým palčivým problémem české společnosti. V ČR 

převládá vlastnické bydlení (ČSÚ 2013), jehož pořízení obvykle vede k nutnosti se na dlouhou 

dobu zadlužit. Nájemních bytů je nedostatek a většina z nich je pronajímána za tržní nájemné, 

 
7 Vzdělávání | ČSÚ (czso.cz) 

https://www.bezdomovectvi.cz/progres/kde-se-berou-lidi-bez-domova/#G0008
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzdelavani
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/chude-cesko-21/r~91669aec713111eb9cafac1f6b220ee8/
http://mapaexekuci.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzdelavani
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které je pro mnoho rodin příliš nákladné (Kuchařová et al. 2020), a na které některé rodiny 

nedosáhnou ani z nefinančních důvodů, zejména kvůli různým druhům předsudků 

pronajímatelů (Bělončíková, Gojová, 2016). Vysoké a neustále rostoucí náklady na bydlení 

vedou k tomu, že nízkopříjmové rodiny (pracující i nepracující, včetně seniorů) jsou ohroženy 

zjevným nebo latentním bezdomovectvím, tedy životem v nestandardním bydlení typu 

ubytovny nebo azylové domy (Kuchařová et al. 2020; pro situaci v Plzni viz Váně, Kalvas, 

2015).  

 

Státní politika na podporu dostupnosti bydlení spočívá především v programech 

financovaných ze státního rozpočtu ČR z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ze 

kterých mohou obce a další subjekty čerpat investiční podporu na rozšíření dostupnosti 

bydlení pro osoby s omezenými příjmy, které mají z různých důvodů problémy se vstupem na 

trh s byty. Ucelená a systematická politika bydlení na státní úrovni ale chybí. Řešení problému 

nedostupnosti bydlení je tedy především v možnostech obcí, které ale nemají zákonnou 

povinnost se této oblasti věnovat, protože spadá do jejich samostatné působnosti. 

Předpokladem pro krajskou politiku dostupného bydlení je tedy úzká spolupráce s obcemi. 

Výchozím krokem k této spolupráci je navázání intenzivní spolupráce s obcemi v rámci 

podpory obecní politiky (viz Cíl 2, který zahrnuje i oblast bydlení). Do budoucna je ale vysoce 

žádoucí oblast bydlení rozpracovat detailněji, ať už v rámci politiky práce s lidmi v bezdomoví 

nebo ohrožených latentním bezdomovectvím, nebo samostatně. 
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Přílohy 

Příloha A: Kompletní přehled stávajících aktivit cílených na práci a k podpoře 

lidí v bezdomoví 

Strategické dokumenty 8 

Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního města Plzně na roky  

2019–2022 

Cílem této koncepce je nastavit systém vstřícné, dostupné a kvalitní bytové politiky města 

směrem k jeho občanům a pro vybrané cílové skupiny obyvatel navrhnout do roku 2022, 

prostřednictvím jednotlivých opatření, možné způsoby řešení bytové situace formou navýšení 

kapacity jednotlivých forem bydlení min. o 150 bytů. Dalším cílem je umožnit žadatelům  

o městské bydlení získání bytu za zcela transparentních podmínek, v dohledném časovém 

horizontu – max. půl roku od podání přihlášky. 

 

Akční plán pro roky 2021–2022 ke Koncepci dostupného a sociálního bydlení 

statutárního města Plzně na roky 2019–2022 

 

Akční plány rozvoje sociálních služeb města Plzně na roky 2021–2022 

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 8. 2. 2021 koncepční dokumenty zpracované 

Odborem sociálních služeb MMP za účelem rozvoje sociálních služeb poskytovaných na 

území města Plzně v letech 2021–2022, pro cílové skupiny obyvatel: senioři, zdravotně 

postižení, cizinci, osoby bez domova, sociálně vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením. 

 

Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně na léta  

2016–2022. 

Koncepce je členěna na dvě hlavní části – analytickou a strategickou. Analytická část 

obsahuje bezpečnostní analýzu, jejíž součástí je analýza protiprávního jednání,  

sociálně – demografická analýza a institucionální analýza. Samostatné kapitoly tvoří prevence 

kriminality, protidrogová politika, primární prevence rizikového chování a finanční zajištění 

těchto oblastí v rámci města Plzně. Nástrojem plnění strategických cílů Koncepce jsou roční 

akční plány „Program prevence kriminality města Plzně“, které obsahují aktuální bezpečnostní 

analýzu a aktualizovanou strategickou část pro konkrétní rok. 

 

 
88 https://www.plzen.eu/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/koncepcni-dokumenty-mesta-
plzne.aspx 

https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/dokumenty-a-zajimavosti/akcni-plany-mesta-plzne-na-r-2021-2022.aspx
http://www.bezpecnaplzen.eu/bezpecna-plzen-1/strategicke-dokumenty/strategicke-dokumenty.aspx
http://www.bezpecnaplzen.eu/bezpecna-plzen-1/strategicke-dokumenty/strategicke-dokumenty.aspx
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Tato Koncepce obsahuje prioritu 8 NASTAVENÍ EFEKTIVNÍHO FINANCOVÁNÍ A PODPORY 

SLUŽEB V PROTIDROGOVÉ (adiktologické) OBLASTI Opatření 8.1 Udržení existujících 

adiktologických služeb v závislosti na poptávce a možnostech poskytovatelů a města, 

Opatření 8.2 Zajištění podmínek financování pro rozvoj služeb v protidrogové (adiktologické) 

oblasti v rámci města Plzně. 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019–2021 

Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019–2021 je 

zásadním strategickým dokumentem Plzeňského kraje pro oblast sociálních služeb. Tento 

dokument je rozdělen do čtyř částí. V první části je popsán způsob jeho zpracování a proces 

plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji. Analytická část obsahuje demografické údaje 

a analýzu sociálních služeb na území Plzeňského kraje. V ekonomické části je uveden přehled 

financování sociálních služeb v letech 2015–2018, ze kterého vyplývá potřeba finančních 

zdrojů na následující období. Strategická část uvádí požadavky na fungování a rozvoj 

sociálních služeb zařazených do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb.  

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o sociálních službách) podle ustanovení § 95 písm. d) ukládá krajům povinnost zpracovávat 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na svém území:  

„Kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území 

kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou 

poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných  

v procesu plánování, při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle  

§ 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5.“ 

 

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 

2017-2020  

Popisuje krajská a regionální specifika v oblasti prevence kriminality, včetně údajů o sociálně 

vyloučených lokalitách. Mezi cíle patří poskytnout podklady obcím k plánování vlastních 

preventivních aktivit, definovat politiku kraje v oblasti prevence kriminality na uvedené období, 

stanovení oblasti priorit. Z pohledu rodinné politiky je zde zmíněna prevence pro rodiny s 

rizikem výskytu kriminálního chování. 

 

  

https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/Uploads/Files/hvnthrfy_wif.pdf
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Seznam zkratek 

 

ČSÚ Český statistický úřad 

KÚ Krajský úřad 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NNO Nestátní nezisková organizace 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

ODBSZ Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování 

OSS Odbor sociálních služeb 

SLDB Sčítání lidí, domů a bytů 

SPOD Sociálně-právní ochrana dětí 

 


