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1. ZÁSADY A PRINCIPY PROSTUPNÉHO BYDLENÍ 

 1.1 Poslání 
Systém prostupného bydlení v Jeseníku je fakultativní služba Terénního programu Boétheia. Má za cíl vytvářet 
funkční třístupňový systém bydlení, a provázat cílovou skupinu kompletním integračním procesem v oblasti 
bydlení. 

 1.2 Cíle systému prostupného bydlení: 

• pomáhat při získání a podporovat při udržení dlouhodobého nájemního bydlení lidem z cílové skupiny, 

• dosahovat změn chování cílové skupiny, ve vztahu k využití finančních zdrojů pro potřeby rodiny, a tím 
napomoci k vymanění rodiny ze sociální exkluze, 

• napomáhat k ochraně pronajímatelů v souvislosti s úhradou nájmů, služeb a udržením dobrého stavu 
nemovitostí prostřednictvím práce s cílovou skupinou, 

• zabraňovat rozdělení rodin. 

 1.3 Zásady systému prostupného bydlení: 

 1) zásada bezplatnosti 

Přihlášení a vstup do systému prostupného bydlení není nijak zpoplatněn. Klient je však zavázán řádně a včas 
hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu. 

2) zásada dobrovolnosti 

Klient má svobodnou vůli rozhodnout se zda se do systému prostupného bydlení začlení. Stejně tak rozhoduje o 
způsobu a míře spolupráce s terénními pracovníky, avšak v minimálním rozsahu stanoveném ve smlouvě. Tato 
pravidla jsou šířeji rozvedena v kapitole "Pravidla pro spolupráci s klienty". 

3) zásada individuálního přístupu 

Spolupráce je zaměřena na potřeby klienta s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. 

4) zásada aktivity klienta 

Klienti jsou motivováni, aby své záležitosti řešili v co největší možné míře samostatně. Důraz je kladen na 
aktivitu a vědomí vlastní zodpovědnosti. 

5) zásada zásluhovosti 

Čím větší je snaha a aktivita klienta, tím vyšší komfort bydlení si v součinnosti s pracovníky zajstí. 

 1.4 Vymezení pojmů: 
Koordinátor pro bydlení   - Pracovník pověřený ke správě a rozvoji systému prostupného bydlení. 

IP    -  Individuální plán 

Plán práce   - Písemný zápis o rozdělení dílčích úkonů mezi koordinátorem a klíčovým 
     pracovníkem v rámci IP 

 
 



- 4 - 

2. POPIS SYSTÉMU PROSTUPNÉHO BYDLENÍ 

2.1 Struktura systému prostupného bydlení 
Na klientově cíli "získat a udržet nájemní bydlení" lze spolupracovat 

a) formou jednorázové zakázky nebo 

b) formou dlouhodobé spolupráce 

K řízení spolupráce jednotlivých pracovníků slouží plán práce. 

2.1.1 Jednárázová zakázka 
Jedná se o druh spolupráce, kdy klient nemá zájem o dlouhodobou podporu za účelem zvyšování kompetencí 
k samostatnému bydlení, ale snaží se maximalizovat své možnosti při hledání nového vhodného bydlení nebo 
ubytování. 

Při jednorázové zakázce je klientovi poskytována pomoc především formou poradenství, popřípadě formou 
nácviku dovedností. Ve vyjímečných případech je možná asistence i zastoupení klienta při jednáních. 

2.1.2 Dlouhodobá spolupráce 
Je založena na postupném zvyšování kompetncí klienta k samostatnému bydlení. Klient si tento cíl volí 
dobrovolně. 

Pro postupné získávání kompentencí k samostatnému bydlení je využíván třístupňový systém bydlení. 
Klient přechází mezi jednotlivými stupni podle svých schopností a možností. 

Při dlouhodobé spolupráci je klientovi poskytována pomoc formou poradenství, popřípadě formou nácviku 
dovedností. Je uplatňována také asistence nebo zastoupení při jednáních. Na rozdíl od jednorázové zakázky, 
může být klietovi poskytována podpora nejen formou pomoci ale také formou kontroly1. 

2.1.3 Plán práce 
Plán práce slouží k dojednání odpovědnosti za dílčí úkoly, u kterých je nejasné kdo by je měl řešit. 

Obecně jsou kompetence v rámci plánu práce rozděleny na úkoly spojené s bydlením, které plní koordinátor s 
klientem a úkoly spojené s ostatními zakázkami klienta, které plní terénní pracovník s klientem. 

Vytváří společně terénní pracovník a koordinátor a stává se součástí IP klienta. Plán práce stanovuje dílčí úkoly 
těchto pracovníků. Je v něm uveden zejména úkol, kdo ho naplní, kdy ho naplní a co udělá klient. 

2.2 Charakteristika jednotlivých stupňů 

2.2.1 Charakteristika I. Stupně 
Azylové domy SKP Boétheia 

Podle zákona 108/2006 § 57 Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v 
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Azylové domy pro muže a ženy se zabývají pomocí osobám, které přišli jakýmkoliv způsobem o střechu nad 
hlavou a nemají jinou možnost, jak svou situaci řešit. Tato pomoc je ve formě ubytování, poskytnutí sociálního 
poradenství, možnosti stravy a osobní hygieny po dobu nezbytně nutnou. 

Azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi  se zabývají pomocí osobám, které přišli jakýmkoliv způsobem o 
střechu nad hlavou a nemají jinou možnost, jak svou situaci řešit. Tato pomoc je ve formě ubytování, poskytnutí 

 
1 ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007, 128 s. ISBN 978-
80-86429-36-6. 
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sociálního poradenství, možnosti stravy a osobní hygieny po dobu nezbytně nutnou. 

Role systému prostupného bydlení spočívá v poskytování návazného startovacího bydlení, kde lidé dále 
prohlubují své kompetence k přechodu do vlastního nájemního bydlení. 

2.2.2 Charakteristika II. Stupně 
Startovací bydlení 

� Pojem startovací bydlení není ukotven v současné legislativě. 

� Úloha startovacího bydlení spočívá: 

� v poskytování podpory, pomoci a kontroly za účelem prohlubování kompetencí klienta k přechodu do 
vlastního nájemního bydlení, 

� v posílení důvěry mezi klientem a majitelem nemovitosti prostřednictvím poskytování sociální služby, 

� ve snaze snížit náklady na bydlení výukou úsporného spotřebovávání energií. 

 

Startovací bydlení je rozděleno do dvou skupin, které se vzájemně liší formou smluvních vztahů: 

 

a) Nájemní forma s doprovodnou sociální službou 

� Klient je vázán nájemní smlouvou přímo s majitelem bytu a smlouvou o poskytování doprovodné 
sociální služby s TP Boétheia. 

� Poskytování doprovodné sociální služby je upraveno doložkou v nájemní smlouvě nebo trojdohodou 
mezi majitelem bytu, klientem a Terénním programem Boétheia. 

 

b) Podnájemní forma 

� Klient je vázán podnájemní smlouvou s SKP Boétheia. 

� Podmínky poskytování sociální služby jsou ukotveny přímo v podnájemní smlouvě. 

2.2.3 Charakteristika III. Stupně 
Přestup do vlastního bydlení bez asistence 

� III. Stupeň představuje jakoukoli formu bydlení bez využívání doprovodné sociální služby SKP 
Boétheia. 
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3. GARANČNÍ FOND 
 
Garanční fond v současnosti není uveden do provozu! 
 
Garanční fond se sjednává pouze v bytech zajištěných podnájemní smlouvou slouží k vytvoření finanční 
rezervy. Garanční fond sestává ze dvou vzájemně oddělených složek, které účtuje SKP Boétheia: 
 
a) Vratná kauce 
b) Příspěvek na opravy 
 
3.1 Výše měsíčních plateb do Garančního fondu: 
Vratná kauce 
Je od klienta vybírána měsíčně po 200,- korunách až do výše trojnásobku ceny podnájemného a služeb 
spojených s užíváním bytu. 
Příspěvek na opravy 
Je vybírán po 100,- korunách měsíčně po celou dobu platnosti podnájemní smlouvy. Podléhá dani z příjmu. 
 
Z příspěvku na opravy lze hradit: 
� Opravy škod, které je třeba provést co nejdříve, ale ten kdo je způsobil nedisponuje dostatečným 
množstvím finančních rezerv k jejich úhradě. Částka uhrazená z garančního fondu je následně vymáhána po 
tom, kdo škodu způsobil. 
� Ve vyjímečných případech nedoplatky na podnájemném, které jsou od dlužníka zpětně vymáhány. 
 
Způsob vymáhání dlužné částky vůči Garančnímu fondu: 
� Koordinátor (při pravidelné kontrole nebo při ukončení smlouvy) provede předběžný odhad ceny oprav 
(případně ke stanovení ceny přizve odborníka), vyrozumí klienta co, jak a do kdy může opravit vlastními 
silami. Asisituje při těchto opravách. 
� Pokud klient v písemně stanovené lhůtě závady neodstraní, může koordinátor použít k opravě 
prostředky z Garančního fondu. 
� Neplacením riskuje klient vyřazení ze systému prostupného bydlení z důvodu odmítání spolupráce. 
� S klientem, který je vyřezen ze systému prostupného bydlení je možné spolupracovat pouze na 
zakázkách jednorázového charakteru. 
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4. PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI S KLIENTY 

4.1 Kompetence jednotlivých pracovníků 

4.1.1 Koordinátor pro bydlení zajišťuje: 

� Spolupráce s klintem na zakázce bydlení 

 Koordinátor plánuje a společně s klíčovým pracovníkem zajišťuje dlouhodoubou koncepční, i 
 jednorázovou spolupráci na zakázce klienta spojené s bydlením. 

� Smluvní vztahy 

 Připravuje smlouvy, předkládá je k podpisu, kontroluje jejich správnost, zajišťuji právní konzultaci. 

� Rozšiřování bytového fondu 

 Jedná s majiteli nemovitostí za účelem pronájmu bytů. Tvoří spojnici mezi majiteli nemovitostí a klienty. 

� Kontrolní činnost 

 Vykonává kontrolní činnosti spojené s dodržováním smluv. Poskytuje informace klíčovým (terénním) 
 pracovníkům, nebo přímo klientům.Účastní se schůzek s klienty, kde úzce spolupracuje s klíčovým 
 pracovníkem. 

� Zajišťování oprav v bytech pronajímaných SKP 

 Opravy v bytech s ohledem na zvyšování kompetencí klietů. 

� Mediace 

 Pomáhá vytvářet rovný vztah mezi klientem a majitelem nemovitosti. 

4.1.2 Klíčový (terénní) pracovník zajišťuje: 

� Jednorázová zakázka týkající se bydlení 

 Klíčový pracovník se na základě naléhavosti klientova požadavku může rozhodnout řešit jeho zakázku 
 jednorázového nebo krátkodobého charakteru samostatně. Pokud zakázku vyhodnotí jako nenaléhavou, 
 přesměruje ji na koordinátora. (např. asistence při jednání s majitelem nemovitosti) 

� Individuální plánování 

 S klientem spolupracuje na jeho zakázkách především klíčový (terénní) pracovník ve spolupráci se 
 sociálním pracovníkem. Viz standard č. 5. 

� Plán práce 

 Plán práce stanovuje který pracovník podnikne konkrétní dílčí kroky v rámci individuálního plánování s 
 klientem. 

 Klíčový pracovník vypracovává plán práce společně s koordinátorem. Plán práce je součástí IP klienta. 

� Práce s klietnem na zakázce bydlení 

 Terénní pracovník s klientem spolupracuje na jednorázových zakázkách týkajících se bydlení, (například 
 telefonát majiteli bytu) jestliže to klient výslovně požaduje. Dbá při tom na samostatnost klienta a jeho 
 vědomí vlastní odpovědnosti. Pokud klientova zakázka snese odklad, sjedná terénní pracovník schůzku s 
 klientem a koordinátorem. V řešení zakázky dále pokračuje koordinátor. 

 

4.2 Předávání informací (plán práce) 
Předávání dílčích úkolů a jednotlivých informací (jejichž předání klient schválí) mezi terénním pracovníkem a 
koordinátorem probíhá prostřednictvím emailů ústně nebo telefonicky. 
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Koordinátor informuje terénní pracovníky emailem o bytových možnostech. 

Jednou týdně se koordinátor a terénní pracovník setkávají na poradě, kde stanovují a vyhodnocují plány práce k 
jednotlivým IP. 

4.3 Jednání se zájemcem o vstup do prostupného bydlení 
Klient kontaktuje koordinátora pro bydlení některým ze způsobů popsaných ve standardech kvality. 
Koordinátor na společné schůzce provede mapování a základní sociální poradentsví. Další spolupráce probíhá 
na základě individuálního plánu, které vede klíčvý (terénní) pracovník nebo trojdohody s klientem a klíčovým 
pracovníkem z jiné sociální služby. 

Pokud klient kontaktuje přímo koordinátora, iniciuje setkání s klientem a terénním pracovníkem přímo 
koordinátor. 

Koordinátor mapuje a zaznamenává veškeré informace o klientovi spojené se zakázkou bydlení. V rámci 
základního sociálního poradenství poskytuje klientovi návrhy na možná řešení jeho situace a seznámí jej s 
následky jednotlivých rozhodnutí. 

4.4 Pravidla pro zprostředkování bytu zájemci 
Pokud je zajištěno bydlení (k nájmu nebo pronájmu), které není vázáno na konkrétního klienta, postupuje 
koordinátor následovně: 

� Svolává případovou konferenci složenou ze sociálního pracovníka, terénního pracovníka a koordinátora 
pro bydlení, případně jiných zainteresovaných subjektů. 

� Případová konference pro rozhodnutí, kterému klientovi bydlení zprostředkuje, čerpá ze všech 
dostupných zdrojů, které klient odsouhlasí, zejména pak: 

1) Doporučení klíčového pracovníka jiné služby nebo úřední osoby 

2) Veškeré písemné dokumenty, které klient předloží 

� Kritéria pro rozhodování případové konference: 

� Schopnost zajistit platby spojené s náklady na bydlení. 

� Aktivita na pracovním trhu v měřítku několika minulých let (včetně VS, dobrovolnictví, spolupráce s 
koordinátorem pro práci apod.). 

� Míra kompetencí k samostatnému bydlení. 

� Potřebnost. 

� Individuální posouzení zařazení do konkrétních lokalit (prevence vzniku gheta). 

� Koordinátor bezodkladně obeznámí klienta o kladném výsledku jednání a vytvoří klientovi podnájemní 
smlouvu, nebo zprostředkuje smlouvu nájemní. 

� O anonymizovaných výsledcích ze zasedání případové konference informuje koordinátor každého 
zájemce, který o to požádá. 

� Se zájemci, kteří jsou vybráni týmem jako vhodní ke vstupu do prostupného bydlení je koordinátor pro 
bydlení v těsném kontaktu a spolupracuje s klientem na úspěšném přestupu. 

4.5 Vnitřní pravidla startovacích bytů: 
Vnitřní pravidla jednotlivých bytů jsou odlišná dle charakteru bytu a individuálních potřeb ubytovaných klientů 
(rodiny nebo jednotlivci), tyto odlišnosti jsou upraveny modifikovanými podnájemními smlouvami a 
smlouvami o poskytování doprovodné sociální služby. Kapitola pojednává pouze o rámcových pravidlech 
shodných pro všechny startovací byty. 
Klient se zavazuje dodržovat zejména tato pravidla: 
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� Co nejdříve si zajistit stálé zaměstnání, adekvátně se uznává i dobrovolnická práce, veřejná služba a 
účast v pracovních projektech. 
� Aktivně snižovat dluhy. 
� Jakákoli manipulace s ilegálními návykovými látkami v prostorách bytu a domu je nepřípustná. 
� Účastnit se setkání s pověřenými pracovníky. 
� Dodržovat domovní řád. 

4.6 Individuální plán a společná setkání ve startovacích bytech 
� Individuální plánování ve startovacích bytech se řídí standardy kvality. 
� Individuální plán vede klíčový (terénní) pracovník každému ubytovanému nad 18 let (Partnery lze vést 
ve společném individuálním plánu). Vyjímečně na žádost klienta koordinátor. 
� Setkání s klíčovým pracovníkem probíhá nejméně 1x za 14 dní na základě předchozí domluvy 
(všichni ubytovaní společně). Neúčast lze omluvit, schůzku je ale nutné nahradit. 
 
� Koordinátor pro bydlení navštěvuje po předchozí domluvě v případě potřeby. Sleduje především 
stav bytu a provádí kontrolu dodržování nastavených pravidel podnájemními nebo nájemními smluvami. 
Všechna zjištění eviduje v průvodní knize bytu. 
� Koordinátor spolupracuje s klíčovým pracovníkem na jednotlivých IP v rozsahu dohodnutém s klientem. 

4.7 Pravidla pro přestup klientů mezi jednotlivými stupni 

4.7.1 Přestup z I. do II. stupně 
� Podléhá případové konferenci. 

� Za plynulý přestup klienta a smluvní vztahy odpovídá koordinátor pro bydlení. 

4.7.2 Přestup z II. do I. stupně 
� Probíhá na základě hrubého porušení smlouvy na straně klienta. 

� Koordinátor písemně rozváže s klientem podnájemní vztah, nebo doporučí ukončení nájemního vztahu 
majiteli nemovitosti. 

� Vystěhování z bytu se řídí občanským zákoníkem a odpovídá za něj koordinátor. Případnou nespolupráci 
klienta při přestupu na nižší stupeň řeší koordinátor v součinnosti se sociálním pracovníkem. 

� Klient postupuje směrem dolů co nejdříve bez zbytečných odkladů, vždy dle zákonem stanovených 
podmínek. 

� Koordinátor se dále podílí na individuálním plánování s klientem. 

4.7.3 Přestup z II. do III. stupně 
� Probíhá odlišně v zívislosti na formě smluvních vztahů. 

a) Podnájemní forma 

� Klient postupuje do třetího stupně na základě svého rozhodnutí tak, že se odstěhuje do vlastního 
bydlení. 

� Nebo je s ním ukončena individuální spolupráce a klient setrvává v podnájemním vztahu s SKP 
Boétheia. 

� Ve vyjímečných případech přenechává SKP Boétheia byt klientovy a podnájemní vztah se mění na 
nájemní. 

b) Nájemní forma 

� Klient postupuje do třetího stupně na základě svého rozhodnutí tak, že se dohodne s majitelem 
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nemovitosti na zrušení dodatku nájemní smlouvy o poskytování doprovodné sociální služby. 

5. SYSTÉM KONTROLY A SANKCÍ 

6.1 Sankční řád: 

�  Drobné porušení pravidel 

� Jedná se o takové porušení pravidel, které nenarušuje průběh a účel poskytování služby (např. 
jednorázové porušení vnitřních pravidel bytu). 

� Koordinátor řeší drobné porušení pravidel ústní domluvou, dbá aby klient věděl (uměl říct svými slovy) 
proč je dobré porušené pravidlo dodržovat. 

�  Závažné porušení pravidel 

� Je porušení pravidel, které není v přímém rozporu s podnájemní smlouvou, avšak narušuje průběh a účel 
poskytování  služby (např. nepřetržité porušování vnitřních pravidel bytu). 

� Koordinátor řeší závažné porušení pravidel písemným napomenutím, které je označeno pořadovým 
číslem (např. 1. ze 3.). 

� Koordinátor předá napomenutí klientovi, ujistí se, že klient řádně rozumí všem událostem a nabídne mu 
spolupráci terénního pracovníka v rámci IP týkající se předmětu napomenutí. 

� Klient může během šesti měsíců obdržet tři napomenutí, čtvrté napomenutí se automaticky stává 
hrubým porušením pravidel. 

� Hrubé porušení pravidel 

� Jedná se o takové porušení pravidel, které je v rozporu s ustanoveními nájemní, podnájemní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování doprovodné sociální služby. 

� Před označením skutku za hrubé porušení pravidel je nezbytně třeba projednat jej na poradě týmu. (U 
klientů vázaných nájemní smlouvou s majitelem bytu) 

� Koordinátor řeší situaci rozvázáním podnájemní smlouvy, nebo podáním návrhu na rozvázání nájemní 
smlouvy majitelem bytu. Následuje sestup klienta do nižšího stupně prostupného bydlení. O tomto koordinátor 
klienta písemně vyrozumí, ujistí se, že klient všem událostem řádně rozumí. 

 

6. PŘÍLOHY 
1) Smlouva o poskytování doprovodné sociální služby 

2) Vzor podnájemní smlouvy 

3) Dohoda o předávání informací 


