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1 Projekt Rapid Re-housing oficiálně skončil na jaře 2018, což ovšem neznamená, že by zabydlené 
rodiny nebydlely v městských sociálních bytech dál s tím, že těm, které to potřebují, je nadále 
poskytována podpora v rámci návazného projektu neziskové organizace IQ Roma servis, který ovšem 
skončí v březnu 2020. 
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2 Viz např. 2. kapitolu Evropské příručky Bydlení především dostupné na adrese: 
https://housingfirsteurope.eu/assets/files/2017/05/housing-first-guide-czech.pdf nebo přílohu č. 2 
výzvy č. 108 dostupnou na adrese: https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz. 
3 Text výzvy je dostupný na adrese: https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz 
4 Text výzvy je dostupný na adrese: https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz 
5 https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2019/09/Kritéria-pro-zařazení-žadatelů-Brno34097.pdf 
6 V tiskové zpráva statutárního města Brna ze dne 28. 8. 2019 se píše: „Je třeba zdůraznit, že 
městské byty nebudou poskytovány problémovým osobám, tedy osobám s trestní minulostí, osobám 
závislým na drogách, konfliktním v předchozích ubytováních ani lidem nespolupracujícím se 
sociálními pracovníky města.“ Zpráva je dostupná na adrese: https://www.brno.cz/brno-
aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-podpori-jednotlivce-i-rodiny-v-bytove-nouzi/ 
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7 Další byty byly při řešení situace nájemníků z uzavírané ubytovny poskytnuty v bytovém domě na 
Francouzské 42, kde je realizován program prostupného bydlení, dále byly využity byty provozované 
Armádou spásy a také Ubytovna pro přechodný pobyt. 
8 V případě, že by se město rozhodlo předložit v rámci výzvy č. 108 ne jeden ale dva projekty (z nichž 
jeden by měl odložený harmonogram realizace), jak původně plánovalo. 
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9 Doplňujeme postup, jímž jsme k číslu dospěli: 
- v projektu předkládaném do výzvy č. 52 je 50 bytů ve 2 vlnách, tedy 25 ročně, 
- v HF je 20 bytů pro rok 2020 (uvažovalo se ještě o dalším projektu o 20 bytech, který by měl 
posunutý harmonogram, tzn. byty by v něm byly přiděleny až v roce 2021; na předložení druhého 
projektu ale zatím není shoda, proto ve výpočtu počítáme s nulou), 
- průměr za roky 2020 a 2021 je tedy 45 plus 25, tj. 70 děleno 2 = 35, 
- polovina z toho by měla být poskytnuta rodinám s dětmi, tzn. 17,5 bytů (zaokrouhlili jsme na 18), 
- nakonec jsme vydělili 570 rodin s dětmi v závažné bytové nouzi 18 byty ročně a vyšlo nám 31,67 let 
(což jsme zaokrouhlili 32). 
10 Akční plán ukončování bezdomovectví rodin s dětmi v Brně 2018-25. Dostupné na adrese: 
https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2018/10/akcni-plan-ukoncovani-bezdomovectvi-rodin-s-
detmi-v-brne-2018-25.pdf 
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11 Nemáme k dispozici přesné statistiky za všechny cílové skupiny zmíněné v citované tiskové zprávě. 
Pro hrubou představu nicméně postačí informace, že mezi uživateli sociální služby azylový dům pro 
jednotlivce přiznává předchozí pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody více než čtvrtina (lze očekávat, 
že reálně to bude ještě o něco větší podíl) nebo že zkušenost s léčbou závislostí má pětina uživatelů 
(opět lze očekávat, že reálný podíl uživatelů se závislostmi na návykových látkách bude vyšší a 
výrazně vyšší pak bude u osob bez domova, jež služby azylový dům nevyužívají). Viz Analýza 
krizových forem ubytování v Brně dostupná na adrese: 
http://rozjezdybrno.cz/dokumenty/bydleni/pilotni-testovani-koncepce-socialniho-bydleni/kvantitativni-
analyza-krizovych 
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12Viz Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016–2019, str. 162. Dostupné 
na adrese: https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpsvl/spsz_m%C4%9Bsta_brna_2016-
2019_final.pdf. 


