
    

 
 
 
                                                                                                       

 

 

Představení projektu „Ukončování bezdomovectví“ 
 

Základní informace o projektu: 

Plný název:   Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví 

Zkrácený název: Ukončování bezdomovectví 

Registrační číslo:  CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486 

Název programu:  Operační program Zaměstnanost 

Název výzvy:   Podpora inovačního prostředí 

Číslo výzvy:   03_15_124 

Příjemce:   R-Mosty, z. s. 

Partneři:   Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, Platforma pro sociální bydlení, z.s. 

Doba realizace:  1.5.2017-30.4.2020 

 

Stručná anotace projektu: 

Cílem projektu „Ukončování bezdomovectví“ je zvýšit doposud nízkou efektivitu řešení bytové nouze, 

která vyplývá mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů pro místní samosprávy. 

V rámci projektu vzniknou nástroje, které zlepší schopnost samospráv a realizátorů programů v NNO 

efektivně snižovat a ukončovat bezdomovectví. 

 

Konkrétně se jedná o čtyři vzájemně provázané nástroje: 

1. metodika hodnocení existujících programů vč. databáze, 

2. sada pro systémové řešení bytové nouze, tzv. toolkit, který bude vyvinut na základě reflexe 

zahraniční praxe ve spolupráci se čtyřmi obcemi, dvěma NNO a dalšími zainteresovanými stranami 

3. přenos zahraničních praxí (zahraniční stáže), 

4. síť Partnerství sestávající z aktérů řešících bytovou nouzi na úrovni obcí. 

 

Jak projekt probíhá: 

Projekt realizují R-Mosty, z.s. ve spolupráci se dvěma partnery s finančním příspěvkem – Platformou pro 

sociální bydlení, z.s. a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i. (dále též „SOU“). 

V rámci klíčové aktivity č. 5 je vytvářena síť Partnerství, která v současné době zahrnuje čtyři pilotní obce 

(abecedně): Benešov, Brno, Liberec a MČ Praha 7 a dále dvě NNO: Mezi Proudy o.p.s. z Českých  

Budějovic a Naději,z.s. – pobočka Liberec)  

 

Nabídka spolupráce: 

 

Obcím a neziskovým organizacím, které mají zájem o dlouhodobější spolupráci, nabízíme:  

 

 Expertní podporu a spolupráci při přípravě strategických koncepčních dokumentů v oblasti sociálního 

bydlení, ukončování bezdomovectví, bytové nouze, atd., a jejich následné implementaci 

 Po dohodě možnost zapojit se do sítě Partnerství, která se 3 měsíční pravidelností pořádá pracovní 

setkání, na kterých jsou představeny přístupy a konkrétní výsledky související s řešením bytové nouze 

v zapojených obcích a NNO.  

 Nabídka databáze projektů realizující přístupy řešení bytové nouze na úrovni obcí i NNO pro různé 

cílové skupiny a specifických podmínkách dané lokality. (databáze obsahuje příklady z ČR i světa)  

 

V případě zájmu o  spolupráci kontaktujte, prosím, koordinátora sítě Partnerství Mgr. Jana Dobeše,  

mobil: +420 606 732 026, e-mail: jand@r-mosty.cz).  

 


