V bytové nouzi se nachází
35 000 až 62 000
domácností.

Polovina domácností
v bytové nouzi žije
v pouhých 20 městech.

Počet seniorů a seniorek
v bytové nouzi roste.

V nich vyrůstá 20 000 až 51 000 dětí
do 18 let.

Bytovou nouzí jsou nejvíce zasaženy severní
Čechy a severní Morava – regiony s vyšším
podílem obyvatel v tíživé sociální situaci.

Významná část seniorů se dostává do
bytové nouze až ve stáří.

Mapa: Dvacet obcí nejvíce zasažených bytovou nouzí

Graf: Seniorské
domácnosti v bytové
nouzi

Graf: Distribuce bytové nouze v Česku (v tisících)
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V bytové nouzi, nejčastěji v ubytovnách, přebývá minimálně 5 500
seniorů ve věku 65 a více let. Seniorské domácnosti představují až
pětinu všech domácností dlouhodobě pobývajících v ubytovnách.

Jak z krize ven?
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Příspěvek na bydlení, který by mohl seniorům s nadměrnými náklady na bydlení pomoci, pobírá jen 20–25 % z přibližně 220 000 –
260 000 seniorských domácností, které na něj mají nárok.
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Bytová nouze v bytech je zřejmě nejčastější formou bytové nouze.
Patří sem funkčně nevyhovující bydlení bez tekoucí vody či elektřiny, ale také bydlení přelidněné nebo nejisté, tedy přebývání
u příbuzných nebo známých. Bytová nouze v bytech se týká 9 000
až 25 000 českých domácností. Jelikož však primárně dopadá na
rodiny s dětmi, celkem se v ní bude nacházet 40 000 až 120 000
obyvatel ČR.

500 až 1 000

1 000 až 5 000

130 000 až 190 000 domácností je ohroženo ztrátou bydlení.
Třetina z nich jsou rodiny s dětmi do 18 let, v nichž vyrůstá přibližně 100 tisíc dětí.
300 000 až 350 000 domácností trpí nadměrnými náklady na
bydlení. Třetinu z nich tvoří seniorské domácnosti.
Celkem čelí jednomu ze tří hlavních problémů v oblasti bydlení přibližně půl milionu českých domácností, v nichž žije
téměř milion lidí.

Více dobrých projektů
podpory v bydlení, protože
často dokáží vyřešit situaci
lidí v bytové nouzi rychleji
a úsporněji než nová
výstavba.

Podpora oprávněných
domácností ve využívání
příspěvku na bydlení,
zvýšení informovanosti
o příspěvku a destigmatizace
pobírání dávek na bydlení.

Podpora s úhradou kauce
formou dávky mimořádné
okamžité pomoci (MOP),
protože nedostatek peněz
na kauci je překvapivě často
hlavní překážkou vymanění
se z bytové nouze.

Přijetí odpovídající
legislativy, která umožní
lidem a domácnostem
zasaženým krizí bydlení
svou situaci řešit a pomůže
v oblasti podpory bydlení
i obcím.

