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I. Úvodní slovo

Vážení čtenáři, zájemci, členové a podporovatelé Platformy pro
sociální bydlení,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o naši výroční zprávu za rok 2015, 
ve které se pokoušíme shrnout veškeré aktivity, které jsme v roce 
2015 realizovali, akce, kterých jsme se zúčastnili a dokumenty, 
které jsme k tématu sociálního bydlení vydali. 

Platforma je uskupením více než 60 subjektů, které si za svůj 
cíl kladou více než cokoliv jiného podporu efektivní politiky 
sociálního bydlení, která by systémově a smysluplně řešila 
mnohdy bezvýchodnou situaci lidí v bytové nouzi. Z hlediska 
tohoto cíle lze rok 2015 považovat za výjimečný, a to především ze 
dvou důvodů. Zaprvé byla schválena koncepce sociálního bydlení, 
jakožto vůbec první podnět k systémovému řešení situace lidí 
v bytové nouzi od 90. let, a zadruhé, Platforma navázala úzkou 
spolupráci na místní úrovni, v roce 2015 v Brně, pro pilotování
efektivních metod ukončování bezdomovectví, praktikovaných
v desítkách zahraničních zemí s dech beroucími výsledky. Jak
vypracování zákona, tak i pilotní projekty na místní úrovni pro 
nás v tomto roce představovaly ohniska našeho snažení i zájmu. 
Vedle toho jsme se snažili ovlivňovat další legislativu, která má 
přímý dopad na životy lidí v bytové nouzi.

Platforma pro sociální bydlení se za dva roky své existence 
etablovala jako klíčový partner veřejné správy a vůdčí sociální 
inovátor: Štěpán Ripka, Eliška Lindovská a Jan Milota byli

j ý p j p yj

2., 5, a 6. nejčastěji jmenovanými inovátory v obla sti sociální 
inkluze v ČR při mapování, které v roce 2015 provedla nadace 

j j j ý y

Ashoka.
Velmi si vážíme Vaší přízně a ochoty s námi spolupracovat. 

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům, kteří přispěli 
k postupnému naplňování vize Platformy, a ze srdce doufáme, že 
si zachováme Vaši přízeň i v budoucnu.

Za tým Platformy pro sociální bydlení

Vít Lesák
Ředitel

Vít Lesák
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II. Pár slov o Platformě pro 

sociální bydlení

Kdo jsme

Platforma pro sociální bydlení je uskupením nevládních 
neziskových organizací, odborník a zástupců veřejnosti věnujících
se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Od svého vzniku na 
jaře roku 2013 prošla Platforma řadou změn, které ji profi lovaly 
od volného sdružení organizací a jednotlivců semknutých kolem 
tématu sociálního bydlení až k dnešní podobě střešní organizace 
(zapsaného spolku), která významně ovlivňuje jak podobu 
legislativy týkající se lidí vyloučených z bydlení, tak i praxi
„ukončování bezdomovectví“ v českých městech.

Platforma zahrnuje především organizace a odborníky, jež se 
dlouhodobě zabývají přímou prací s lidmi, kteří přišli o bydlení, 
hrozí jim jeho ztráta, anebo žijí v bydlení nekvalitním. Na 
základě naší společné, praktické zkušenosti pak považujeme 
stávající právní a institucionální rámec pomoci lidem ohroženým 
bezdomovstvím nebo vyloučením z bydlení za nedostatečný. 
Naším uskupením reagujeme na dlouhodobou absenci
systémového a smysluplného přístupu k problematice. 

Naše cíle

Cílem Platformy je vznik a rozvoj takového systému sociálního 
bydlení, který ukončuje bezdomovectví a vyloučení z bydlení.
Prosazujeme vytvoření a přijetí zákona o sociálním bydlení, jelikož 
žádná jiná úprava sociálního bydlení není schopna jednoznačně 
a dlouhodobě garantovat zapojení všech relevantních subjektů 
do řešení situací konkrétních lidí ohrožených nedostatečným 
bydlením. Garantem práva na bydlení by měl být stát. Toto
právo by měl realizovat prostřednictvím obcí, samosprávných
celků. V neposlední řadě je cílem Platformy zároveň ukončování 
bezdomovectví a vyloučení z bydlení na úrovní místních
samospráv. 
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V co věříme

Jsme přesvědčeni, že důstojné bydlení je základním lidským 
právem každého člověka, jež by nemělo být za žádných okolností
nikomu upíráno nebo podmiňováno. Efektivní systém sociálního
bydlení nahlížíme jako nutnou součást efektivní politiky, sdílené 
odpovědnosti, stability a udržitelného rozvoje. Zajištění práva na
důstojné bydlení by mělo být na základě individuálních potřeb 
podpořeno kvalitní a adekvátní sociální službou, která pomáhá 
k udržení bydlení. 



5

III. Členská základna, organizační 

a komunikační struktury

Základem Platformy pro sociální bydlení jsou členské organizace 
a další členové. Její každodenní chod pak zajišťují níže uvedené 
komunikační struktury a orgány spolku. 

a. Členské organizace

Alternativa zdola, z. s., 
ASLIDO — Akční skupina s lidmi bez domova, z. s., 
Centrom, o. s., 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.,
Centrum pro společenské otázky — SPOT, z. s., 
Centrum pro výzkum a inovaci v sociálních službách, o. s., 
Český helsinský výbor,

p ý

Charita Olomouc, 
Darmoděj z. ú.,
EAPN ČR, z. s., 

j

ELIM Vsetín o. p. s., 
Fakulta sociálních studií OU, 
Fokus Praha, o. s., 
IQ Roma Servis, z. s., 
Jako doma — Homelike, o. p. s., 
Jekhetani Luma — Společný svět, o. s., 
Konexe, o. p. s., 
KOTEC, o.p.s.,
Liga lidských práv , 
Meziproudy o p s.,
Multikulturní centrum Praha, z. s., 
Na svobodě, z. s., 
Otevřená společnost, o.p.s., 
Progressive, o. p. s.,
R-Mosty, z. s., 
Romea, o. p. s.,
Salinger, z. s.,
Sdružení azylových domů v ČR, z. s.,

g

Sedmý kontinent, o. s.,
Slezská diakonie, 
Statek Vlčkovice, o.p.s., 
Vteřina poté, z. s.,
Výbor pro odškodnění romského holocaustu,
Vzájemné soužití o. p. s.,
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b. Seznam dalších členů 

Albert Gwendolyn, 
Badalec Jan,
Bazika Gejza, 
Čada Karel, 

j

Černá Petra,
Čižínský Pavel, 
Čonková Ivanka, 

ý

Ďorďová Růžena,
Hradílková Terezie, 
Hrdličková Martina, 
Hrubá Petra, 
Husák Jan, 
Jíra Emil, 
Lacko František,
Lesák Vít,
Matoušek Roman,
Němcová Jana,
Němečková Soňa Ágnes,
Pape Markus,
Potůček Martin, 
Prudký Libor,
Ripka Štěpán, 

ýý

Sládek Jan, 
Šmídová-Matoušová Olga, 
Snopek Jan,
Sokačová Linda, 
Soukupová Radka, 
Ziegler Aleš
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c. K chodu Platformy dále přispíval

užší tým Platformy, který v roce 

2015 tvořil

• Předseda: Štěpán Ripka, Ph. D.
• Ředitel: Ing. Vít Lesák, MSc. 

p p

• Projektová manažerka: Mgr. Monika Martišková
• Analytik: Mgr. Jan Snopek
• Koordinátorka participace: Mgr. Eliška Lindovská
• Koordinátor spolupráce s městem Brno: Bc. Jan Milota

d.Organizace Platformy a její 

komunikační struktury

zajišťovaly

• Členské schůze — tvořené všemi výše uvedenými členy
• Rada Platformy — ve složení Štěpán Ripka (předseda), 

ý ý y

Dana Nedělníková (SAD), Eliška Lindovská (FSS Ostravské 
univerzity), Miloš Neubauer (ASLIDO), Jan Milota (IQ 
Roma servis), Lucie Mastná (Vzájemné soužití), Jakub Čihák 

y) ( ) ( QQ

(R-Mosty), Jan Snopek, Ivana Nesétová (Centrom, odstoupila 
ke 12. 1. 2016)

• Pravidelné pondělní porady v Praze
• Od listopadu 2015 se členové Platformy začali scházet na 

pravidelných měsíčních poradách v Národní technické 
knihovně v Praze. Na těchto pracovních setkáních 
prezentujeme novinky z legislativy, zahraniční i tuzemské 
dobré praxe, experti Platformy představují důležité odborné či
metodické publikace a především se radíme o dalším postupu 
Platformy při přípravě legislativy či strategických dokumentů 
v oblasti řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení.
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IV. Klíčové aktivity v roce 2015

Platforma pro sociální bydlení, s ohledem na své dlouhodobé cíle, 
pokračovala ve své advokační a odborné činnosti k ukončování
bezdomovectví a vyloučení z bydlení napříč různými veřejnými 
politikami. V roce 2015 zejména upozorňováním na rizika spojená 
s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Platforma v roce 2015 nadále rozšiřovala své členství a pole
působnosti. Kromě neziskových provozovatelů sociálního bydlení, 
poskytovatelů sociálních služeb, či lidskoprávních organizací 
a jednotlivců — expertů s domovem i bez domova, se Platforma 
v roce 2015 začala více orientovat na spolupráci s obcemi jako 
klíčovými partnery pro udržitelný systém sociálního bydlení v ČR. 

p p j

Platforma také rozvíjela mezinárodní sítě a know-how — kromě 
partnerství s Habitat for Humanity International se Platforma 
stala partnerem Evropské kampaně za ukončování bezdomovectví 
a dále byla vybrána mezi stipendisty Leadership programu 
Institutu globálního bezdomovectví.
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a. Spolupráce Platformy 

a statutárního města Brno —

vize ukončování bezdomovectví

Začátkem roku 2015 byla Platforma pozvána vedením města Brno, 
aby ve spolupráci s dalšími aktéry vedla přípravy progresivní 
koncepce sociálního bydlení, která by postupně ukončila 
bezdomovectví rodin i jednotlivců v Brně.

Analytik Platformy, Jan Snopek, byl jmenován vedoucím 
přípravy městské Koncepce sociálního bydlení (jako kapitoly 
Strategického plánu sociálního začleňování), která byla dokončena
v prosinci 2015 a v orgánech města schválena v březnu 2016. 
Přelomová koncepce je postavena na přístupu „bydlení především“ 
(housing fi rst) a využívá zkušeností předních světových odborníků 
na problematiku sociálního bydlení a řešení bezdomovectví.

Za přispění města Brna a Velvyslanectví USA v České republice 
p y

Platforma do Brna přivedla Katharine Gale a Volkera Busche-
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-Geertsemu, kteří vedli sérii diskusí a workshopů, aby naplánovali 
aktivity a podpůrné služby vedoucí k ukončení bezdomovectví.

Vlajkovou lodí spolupráce Platformy a Brna je pilotní projekt 
rychlého zabydlení (tzv. rapid rehousing) 50 rodin s dětmi
z ubytoven a azylových domů do městských bytů. Projekt 
je založen na principech „bydlení především“, sociální práci
v rámci projektu realizuje IQ Roma servis (člen Platformy) 
i díky metodické podpoře HVO — Querido Discus (partnerská
nizozemská organizace, která má v Evropě s přístupem Housing 
fi rst nejdelší zkušenost). Dalším partnerem projektu je Ostravská 
univerzita, která realizuje unikátní doprovodný výzkum — 
randomizovaný kontrolní experiment. V roce 2015 byl připraven
inovační záměr pro tento projekt.

b. Spolupráce Platformy s dalšími 

obcemi v ČR

Kromě intenzivní a dlouhodobé spolupráce s Brnem, kde byli
zaměstnáni 2 členové užšího týmu Platformy v rámci Magistrátu
města Brna (Jan Snopek, Vít Lesák) a v rámci partnerských 
organizací další 2 (Štěpán Ripka, Jan Milota), se Platforma 

( p ) p ý

podílela na odborných konzultacích v dalších českých městech. 
Šlo zejména o Chomutov, dále Prahu 7 a Prahu 5.
p ýp

Od konce roku 2015 také Platforma, v úzké spolupráci s vládní 
Agenturou pro sociální začleňování, iniciovala průběžný dialog 
s vedením Svazu měst a obcí ČR.

g p

c. Advokační a odborné aktivity

na podporu systémového řešení 

bezdomovectví a vyloučení 

z bydlení

Rok 2015 byl s ohledem na systémové řešení situace lidí v bytové 
nouzi klíčový: byl to rok, kdy po delších průtazích vláda připravila 
a v říjnu 2015 i schválila přelomovou Koncepci sociálního bydlení 
jako východisko pro připravovaný zákon o sociálním bydlení. 
Platforma se zejména v začátcích tvorby Koncepce účastnila 
odborných diskusí, znění Koncepce inspirovala v mnoha věcných
tématech (schválená Koncepce je v souladu s 12 z 15 tezí
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Platformy, které byly publikovány v roce 2014 jako podklad
pro odbornou diskusi) a v posledním půl roce před schválením 
především upozorňovala na průtahy při projednávání a potřebě
zrychlit přípravu Koncepce i Zákona. Schválení Koncepce, která 
zdůrazňuje systémovou úlohu obcí a řešení bytové nouze cílových 
skupin vidí v poskytnutí bytu s adekvátní sociální podporou, je 
klíčovým milníkem v historii sociálních politik v ČR a prvním 

p p y y p p j

krokem k systémovému řešení bezdomovectví a vyloučení
z bydlení u nás.

Rok 2015 byl ale také kritický pro desítky tisíc osob 
vyloučených z bydlení, přebývajících na ubytovnách. Nejprve 
začátkem roku vstoupila v platnost novela zákona o pomoci 
v hmotné nouzi vč. pozměňovacího návrhu poslance Zbyňka 
Stanjury, podle kterého mohly obce zamítnout výplatu doplatku
na bydlení na svém území. Platforma ve spolupráci s Agenturou
pro sociální začleňování a Generálním ředitelstvím Úřadu práce

y p p g

nejprve situaci monitorovala a upozorňovala na vážná rizika 
hrozící v desítkách obcí (zejména na Ostravsku), později se 
přidala k veřejnému tlaku na okamžité ukončení nebezpečné 
praxe.

V polovině roku 2015 byla díky výkladu Ministerstva vnitra, 
podle kterého je stanovisko obce pouze podkladem k rozhodnutí 
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ÚP, největší krize zažehnána. MPSV ovšem při plnění úkolu 
přepracovat novelu navrhlo vládě další ohrožující úpravu zákona
o pomoci v hmotné nouzi — výrazné snížení doplatku na bydlení 
pro osoby žijící na ubytovnách (nejprve o 22%, později o 11%). 
Tím by byly destabilizovány životy osob nejvíce ohrožených
bytovou nouzí, bez reálné alternativy bydlení.

Platforma podrobně připomínkovala návrh novely zákona 
o pomoci v hmotné nouzi, veřejně komentovala vypořádání
připomínek,1 zorganizovala petici za záchranu zákona 
o sociálním bydlení (toho času ve výrazném časovém skluzu) 
a proti nesystémovému a nezodpovědnému přístupu vlády 
podporující rizikovou novelu, vydala několik tiskových prohlášení
a zorganizovala mediálně velmi dobře pokryté veřejné akce: 
v červenci 2015 „modlitbu za mrtvého“ obyvatele ubytovny 
v důsledku jarní krize s nevyplacenými dávkami na bydlení, v září 
2015 „noc venku“ před budovou MPSV na podporu urychleného
schválení Koncepce (a zákona) sociálního bydlení a na protest 
proti nepromyšlené novele zákona o pomoci v hmotné nouzi.

V důsledku mobilizačních akcí druhé poloviny roku 2015 se 
k petici za záchranu zákona o sociálním bydlení přidalo asi tisíc 
odborníků a občanů. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi 
byla nakonec schválena v upravené verzi, kdy by měl být doplatek
snížen z 90% normativních nákladů na bydlení na 80% místo 
původně navržených 70%. Koncepce sociálního bydlení byla
vládou schválena v říjnu 2015. Všechny tyto dílčí úspěchy (byť 
v případě doplatku na bydlení není příliš co slavit) byly ovlivněny 
odbornou, občanskou i mediální mobilizací členů i dalších 
podporovatelů Platformy.

d.Přenos odborného know-how 

pro řešení bezdomovectví ze

zahraničí do českých měst

Nedílnou součástí práce Platformy pro sociální bydlení je přenos 
odborného diskursu i praxe ze zahraničí do českého kontextu. 
V minulých letech se Platforma snažila o posun odborné diskuse 
díky účasti na zahraničních konferencích, pořádáním seminářů 
v ČR a publikací odborných i popularizačních příspěvků

y p

1 http://socialnibydleni.org/sites/default/fi les/publicFiles/
SOUBORY/2015/11/07/23-00-06/0610_psb_komentare_
hmn_1.docx
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(tematicky se zaměřovaly např. na dilemata konceptů „housing 
fi rst“ a „housing ready“, zda je třeba bydlení Romů řešit specifi cky 
oproti řešení obecné bytové nouze a bezdomovectví, jak 
přistupovat k tvorbě legislativy ovlivňující sociální bydlení apod.)
— viz vybrané novinové články.2

V roce 2015 se Platforma snažila využívat zahraničních stáží 
a odborných sítí k pilotování praktických postupů k ukončování
bezdomovectví a vyloučení z bydlení, které by ze zahraničních
nejlepších praxí adaptovala do českého kontextu a v českých 
obcích přímo realizovala.

V tomto byly nevýznamnější 4 nová partnerství:

i. Spolupráce s dvěma hlavními síťovými organizacemi pro řešení
bezdomovectví a účast na jejich akcích (NAEH — Národní aliance
pro ukončování bezdomovectví v USA a FEANTSA — Evropská 
asociace organizací pracujících s lidmi bez domova) a jejich
dvorními experty na ukončování bezdomovectví rodin, Katharine 
Gale a jednotlivců, Volkerem Buschem-Geertsemou. S nimi jsme
spolupracovali při adaptaci metod ukončování bezdomovectví
rodin i jednotlivců v brněnském kontextu. Společná příprava
workshopů, návštěvy poskytovatelů služeb a konzultace přípravy 
projektů vedla nejen k vypracování Koncepce sociálního bydlení
v Brně, ale i dvou pilotních projektů pro celkem 115 domácností 
(50 rodin a 65 osaměle žijících lidí), které by měly být realizovány 
od roku 2016, resp. 2017.

ii. Partnerství s nizozemskou organizací HVO Querido, která 
od roku 2006 provozuje housing fi rst s nejlepšími výsledky 
v Evropě. Vedoucí týmu HVO školili v Brně sociální
pracovníky v metodách podpůrné sociální práce pro housing
fi rst.

iii. Zapojení Platformy (a města Brna) do pilotní fáze Evropské 
kampaně na ukončení pouličního bezdomovectví, vedenou 
britskou Nadací pro výstavbu a sociální bydlení (BSHF). 
Rok 2015 byl první fází celoevropského hnutí měst, jejichž 
společným cílem je zajistit stálé bydlení nejohroženějším 
obyvatelům Evropy a ukončit chronické pouliční 

2 http://denikreferendum.cz/clanek/19248-socialni-bydleni-a-model-
housing-fi rst

 http://denikreferendum.cz/clanek/20272-rozhovor-s-katherine-gale-
lide-se-vice-snazi-udrzet-co-maji-nez-ziskat-co-nemaji

 http://blog.aktualne.cz/blogy/stepan-ripka.php?itemid=25044
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bezdomovectví. Iniciativa podporuje města, aby získala 
veřejnou podporu a zahájila na tomto poli konkrétní kroky. 
Je inspirovaná úspěšnou kampaní 100 tisíc domovů (100 000 
Homes) ve Spojených státech, ale přizpůsobuje se evropskému 
kontextu. Za tímto účelem BSHF úzce spolupracuje 
s Evropskou federací národních sdružení pracujících s lidmi
bez domova (FEANTSA). Cílem je vytvořit hnutí, v němž se 
zúčastněná města zaváží k tomu, že budou:

• rozvíjet přístup „housing fi rst“ odpovídající potřebám 
daného města,

• poznávat jména všech lidí bez domova a vyhodnocovat
jejich potřeby,

• pravidelně shromažďovat data o konkrétních lidech 
s cílem sledovat jejich vývoj směrem k ukončení jejich 
bezdomovectví,

• budovat koordinované systémy bydlení a podpory a cílit
zdroje na ty nejohroženější,

• průběžně se učit a sdílet zkušenosti s ostatními 
partnerskými městy.

Do pilotního projektu iniciativy se zapojilo šest evropských 
měst (Londýn, Barcelona, Madrid, Lyon, Kodaň a Brno) a cílem
je v roce 2016 účast rozšířit. Tým Platformy během roku 2015
navštívil dva workshopy v Londýně a Helsinkách. Londýnský 
workshop byl zaměřen na seznámení s prvky velmi úspěšné 
americké kampaně 100 000 domovů, s nástrojem pro zjišťování 
zranitelnosti lidí bez domova a pro prioritizaci lidí v přístupu 
k bydlení dle akutnosti jejich problémů. Týdenní workshop 
v Helsinkách, na který Platforma pozvala i zástupce vládní 
Agentury pro sociální začleňování, byl zaměřen na zkušenosti
fi nské nadace Y-Foundation, která vlastní asi 7000 sociálních bytů,
které podnajímá neziskovým organizacím a samosprávám. Finská
zkušenost ukazuje, jak je možno princip Housing fi rst využívat
nejen jako pilotní projekt, ale jako základ národní politiky.

iv. Zapojení Platformy do sítě Institutu globálního bezdomovectví 
(IGH), partnerství mezi DePaul University v Chicagu a Depaul 
International, nevládní organizací se sídlem v Londýně, 
která pracuje s lidmi bez domova v šesti zemích. IGH slouží 
jako centrum, které nabízí tvůrcům politik a profesionálům 
nástroje potřebné k ukončování bezdomovectví ve světě. 
Vizí IGH je svět, ve kterém mají všichni domov. Jeho 
posláním je podporovat vznikající globální hnutí za ukončení 
bezdomovectví organizované zdola, založené na výzkumu, 
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na jehož závěrech lze postavit plán, podporovaný účinnou
politikou. IGH spolupracuje s profesionály, tvůrci politik 
a výzkumníky věnujícími se pouličnímu bezdomovectví a lidem 
žijícím v nouzovém ubytování. Tyto formy bezdomovectví 
jsou výraznými indikátory disfunkce ve městech a ti, kterých 
se týkají, jsou v celosvětové debatě opomíjeni. IGH zahájil 
činnost v červnu 2014, v roce 2015 spolu se sto ideovými vůdci
ze 30 zemí vytvořili globální defi nici a rámec bezdomovectví 
a zapojili lídry 5 kontinentů do prvního ročníku tzv. 
Leadership programu (začínajícího na jaře 2016). Mezi vybrané 
organizace patří i Platforma pro sociální bydlení, která bude 
čerpat zkušenosti od špičkových expertů a občanských iniciativ 
z Kanady, Spojených států, Chile, Keni, Jižní Afriky či Indie.

Spolupráce Platformy a IGH odstartovala na prosincové
konferenci v Brně, kde se lídři tří kontinentů (ČR, Chile, Jižní

p p y pp

Afriky, Velké Británie, Španělska a USA) učili, jak ukončovat 
(

bezdomovectví. Pro ČR, potažmo Brno, šlo v praxi především
y p ) j

o konzultaci příprav tzv. registračního týdně, v rámci kterého měly 
být v Brně osobně navštíveny všechny rodiny v akutní bytové 
nouzi. K tomu bylo potřeba adaptovat dotazník k posuzování 
zranitelnosti rodin (tzv. VI-SPDAT), který by byl společný pro
všechna města zapojená do Evropské kampaně (viz výše).
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e. Konference, workshopy 

a semináře

Zástupci Platformy během celého roku vystupovali na 
konferencích v ČR i zahraničí, nejčastěji s příspěvky k Zákonu 

p y y p

o sociálním bydlení a metodách ukončování bezdomovectví. 
Jednalo se o konferenci o sociálním bydlení v Senátu ČR, seminář 

y

k Mapě sociálně vyloučených lokalit, konferenci ReSITE, 
konferenci o legislativě bezdomovectví na Slovensku, Sněm 
starostů, seminář TOP09 k sociálnímu bydlení, konferenci
senátora Papouška k sociálnímu bydlení v Brně, výzkumnou 
konferenci organizace FEANTSA v Irsku, seminář k ukončování 
bezdomovetcvín ve Frýdku, mezinárodní seminář Ways out of 
homelessness v Praze, a další.

Platforma v květnu zorganizovala konferenci 
o sociálním bydlení v Ostravě, na které vystoupili zástupci 
resortů, poskytovatelů sociálního bydlení, a majitelů 
nemovitostí.V prosinci Platforma společně s Institutem globálního 
bezdomovectví a městem Brno zorganizovala dvoudenní 
workshop o ukončování bezdomovectví v Evropě (viz výše). 
Workshop byl zaměřen na konkrétní postupy ve městech — 
plánování lokální kampaně, adaptaci nástroje pro zjišťování 
potřebnosti lidí v bytové nouzi a prioritizaci při přidělování 
bydlení. Workshop byl otevřen všem členům Platformy.
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V. Finanční zpráva

Veškeré fi nanční prostředky Platformy byly získány z grantu 
Velvyslanectví Spojených států amerických, příspěvku statutárního
města Brna, darů členů a podporovatelů Platformy.

Výnosy

Služby 199.000,-Kč

Grant 126.000,-Kč

Přijaté příspěvky 56.000,-Kč

Výnosy celkem 381.000,-Kč

Náklady 

Služby 166.000,-Kč

Cestovné 50.000,-Kč

Ostatní 6.000,- Kč

Náklady celkem 222.000,-Kč

Hospodářský výsledek roku: 159 000,-Kč
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Granty, dary a jejich užití 

v roce 2015

V roce 2015 obdržela Platforma grant Velvyslanectví Spojených
států amerických (celkem 126 430 Kč/ 5000 USD) pro projekt 
Zavedení metody „rychlého zabydlování rodin“ v České republice 

ý ( ) p p jp

(Introduction of Rapid Re-housing for homeless families in the
Czech Republic). Platforma v rámci tohoto grantu obeznámila 
českou odbornou veřejnost s metodou rychlého zabydlení (rapid 
rehousing) a to prostřednictvím:

• Publikace série rozhovorů a novinových článků o americké
zkušenosti, výzkumných zjištěních a pohledech sociálních
pracovníků, kteří v posledních letech ve Spojených státech
pracovali v dnes již mainstreamovém federálním programu na
ukončování bezdomovectví nejen rodin s nejlepšími výsledky

• Prezentací modelu na 12 českých i mezinárodních seminářích
a konferencích

• Publikací brožury „Ukončování bezdomovectví rodin s dětmi:
Zkušenosti ze zahraničí a doporučení pro česká města“

• S výše uvedeným souvisí i příspěvek statutárního města Brna
(199 000 Kč) na pořádání workshopů a přípravy koncepce
sociálního bydlení vč. návrhu dvou pilotních projektů na
ukončování bezdomovectví (viz výše). Příspěvek byl využit na
náklady spojené s cestou, ubytováním, přípravou a realizací
2-denního semináře Katherine Gale a Prof. Volkera Busche
Geertzemy, přípravu pilotního projektu rapid rehousing pro 50
rodin v Brně ve spolupráci s americkou expertkou Katherine
Gale, konzultací přípravy pilotního projektu Housing fi rst
na ukončování bezdomovectví osamělých lidí bez domova
a závěrečnou zprávu.

Spolek přijal celkem za dané období v darech Kč 56 310,— Kč,
z toho 50 tisíc od právnických osob a 5 610 od individuálních 
dárců.
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VI. Poděkování

Vážení členové, příznivci, podporovatelé a dárci,

velmi si vážíme toho, že jste se dočetli až sem. Jak za Váš zájem 
o naší výroční zprávu, tak za Vaši podporu bychom Vám chtěli
srdečně poděkovat. Bez Vaší podpory by Platforma nemohla
fungovat.
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VII. Kontaktní informace

Platforma pro sociální bydlení, z.s.

IČO: 034 31 177
Den zápisu: 7. 10. 2014
Sídlo: Nopova 3925/55, Židenice, 615 00 Brno

p

Bankovní spojení: 2200770607/2010
https://www.facebook.com/socialnibydleni/

Štěpán Ripka
předseda
+420 774 541 245
stepanripka@gmail.com

Vít Lesák
ředitel
+420 724 189 993
vitlesak@gmail.com

Martin Špaček
PR a média
+420 723 674 230
martin.spacek01@gmail.com




