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Představení Jarní Výzvy obce 
17. listopadu 2017 byla vytvořena jarní výzva za Brno:

- navržena týmem ve složení Martin Freund (uvolněný zastupitel), Tomáš Jurčík (vedoucí Oddělení
sociálního začleňování), Renata Haráková (garantka lokální koncepce sociálního bydlení) a Jan
Snopek (expert na sociální bydlení)

- Znění výzvy: Ve schvalovacím procesu (komisemi a Radou města) bude pronájem prvních 10
sociálních bytů s komplexní podporou (podle nových pravidel, tedy již ne jen jako pilot), 5 z nich
nebude v sociálně vyloučených lokalitách

- Město se zavázalo k naplnění projektových indikátorů (50 bytů pro rodiny s dětmi, 65 bytů pro
jednotlivce bez domova), cílem projektu Pilotního testování koncepce sociálního bydlení v Brně je
vytvoření koncepce sociálního bydlení na lokální úrovni, která bude zahrnovat systematický
přístup k bytové nouzi a přidělení bytů nad rámec projektových závazků

- Vzniká v reakci na nová pravidla pronájmu, která byla schválena v říjnu 2017 a nově zavádějí
kategorii sociálních bytů pro žadatele s potřebou komplexní sociální podpory a bez ní

- Pravidla zakládají právo obyvatel města Brna podat si na MMB žádost o sociální byt s komplexní
sociální podporou
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Jak se Výzva podařila 
Naplnění výzvy lze hodnotit pozitivně + vedení obce nás předběhlo a rovnou vytvořilo výzvu pro další období.

Podařilo se nastavit prioritizaci žadatelů a prvním osmi v pořadníku přidělit byty a nastavit snadný výběr
žadatelů i pro další období / Nepodařilo se to v takovém počtu, jak jsme si předsevzali, což se týká i počtu
adres mimo sociálně vyloučené lokality

Překvapila spolupráce s Bytovým odborem, který zůstává klíčovým spoluhráčem, objevily se však překážky ve
spolupráci vyplývající za samostatného postupu obou odborů (nevhodné domy, nesladěný harmonogram,
odlišný pohled na řešení bytové nouze) + počet podaných žádostí (177 žadatelů k dnešnímu dni).

Naučili jsme se, že prosazování inovativních projektů je sice náročné, ale na jejich úspěších roste zájem o celou
problematiku bytové nouze a mnohem snáze pak vzniká systematický přístup, kdy se přidělování bytů opírá o
pravidla a pořadník, který vychází ze schválených kritérií

Má to smysl! Je to sociální podpora s hmatatelnými výsledky – 115 lidí v bytové nouzi získá v Brně stabilní a
důstojné bydlení, dalších 8 nad rámec projektu je pak prvním krokem v systematickém přístupu města a
příslibem pro přidělování bytů ohroženým lidem i v budoucnu.
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Ukončení bezdomovství rodin s dětmi

• Návrh přípravy akčního plánu pro úplné ukončení bezdomovství rodin s dětmi (schválena včera na
RMB).

• 1. krok - ustanovení pracovní skupiny + spolupráce BO a OSP na společném cíli a s jasným
politickým zadáním

• 2. krok - do konce května představený akční plán pro úplné ukončení bezdomovství rodin s dětmi.

• Bude potřeba nové sčítání rodin s dětmi (duben 2020 – 4 roky po prvním RW), cca 350 – 400 bytů
pro rodiny s dětmi + odpovídající kapacita 35 – 40 sociálních pracovníků + dodržení principů
desegregace (zapojení MČ a nová bytová výstavba) + další podpora (koordinace, správa plateb
nájmů, mediace konfliktů, komunitní práce, peeři a multidisciplinární tým).

• (Do roku 2025?) nebude v Brně žádné dítě v bytové nouzi a vznikne výzva na ukončení
bezdomovství všech lidí v bytové nouzi.
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Děkujeme za pozornost a Vaše dotazy 

jurcik.tomas@brno.cz (KPSVL)
kristofova.helena@brno.cz (bydlení a vše ostatní)

harakova.renata@brno.cz (bydlení)
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