
Projekt:  Prosazování  systémového  řešení  bytové  nouze  v  ČR:  komplexní  legislativa  založená  na
partnerství státu a obcí

Naše cílovky: 
● poslanci a poslankyně PSP ČR a jejich asistenti/ky
● vláda ČR, především pak MPSV, MMR, MF
● státní správa na úrovni NM, ředitelů odborů na MPSV, MMR, MF

● představitelé obcí – starostové a tajemníci, vedoucí sociálních odborů
● sdružení obcí  a samospráv– SMO ČR, SMS ČR

● NNO  působící  v  oblastech  souvisejících  s  problematikou  bytové  nouze,  poskytovatelé
sociálních služeb a jejich asociace

● akademičky a akademici, experti/ky na otázky v oblasti bytové nouze a jejího řešení

● média

● zainteresovaná veřejnost

● lidé ohroženi bytovou nouzí

Cíle projektu:  

Co?
● Cílem projektu je zformovat širokou koalici klíčových aktérů působících na celostátní a lokální

úrovni,  a  to napříč  veřejnou,  politickou,  občanskou a  akademickou sférou,  která  v  příštím
volebním období prosadí systémové řešení bytové nouze v Česku, které zde absentuje přes tři
dekády.

Jak?
 Naše  navrhované  řešení  bytové  nouze  v  ČR,  které  se  snažíme  prosadit  formou  Zákona  o

podpoře v bydlení nebo kombinací změn „salámovou metodou“, je postavené na systémové
podpoře obcí,  které by si  mohly vybírat z „chytrého mixu“ nástrojů financovaných státem:



Proč?
● Bytová  nouze  je  podle  nás,  a  na  základě  našich  dat,  jednou  ze  zásadních  aktuálních

společenských  výzev  v  Česku  –  v  současnosti  je  v  ČR  přes  80  000  lidí  v  bytové  nouzi,  v
posledních 10 letech se s tímto problémem opakovaně či dlouhodobě potýkalo až 250 000
dospělých a počet dětí umístěných do státní péče kvůli absenci stabilního bydlení se za toto
období téměř zdvojnásobil. 

Největší výzva projektu:
● srozumitelná komunikace relativně složitého/komplexního návrhu řešení/Zákona
● zmobilizovat dostatečnou politickou podporu pro komplexní Zákon o podpoře v bydlení pro

nejohroženější skupiny napříč politickým spektrem včetně ANO a A. Babiše 
● získat podporu a “ownership” ze všech tří klíčových ministerstev – MPSV, MMR a MF – pro

navrhované  řešení,  které  pracuje  s  potřebou  provázat  jednotlivé  prvky  efektivního  řešení
bytové nouze, jako je výstavba, bytová družstva, dávky v hmotné nouzi, sociální práce, a to na
úrovni různých pater státní správy 

Největší přínos projektu:
● mobilizace široké koalice podporovatelů aktivně podporující systémové řešení bytové nouze v

Česku, které vychází z dlouhodobých zkušeností z praxe, opírá se o data a pracuje s fungujícími
řešeními

Zajímalo by nás, jak ostatní řeší:  
● fungující  advokační  strategii  a  konkrétní  advokační  nástroje,  vč.  advokační  kampaně,  vůči

ANO/A.Babiši a jim vedenou vládu, vč. MMR a MF
● způsoby efektivního vedení, komunikace a koordinace široké koalice/iniciativy podporovatelů z

řad NNO, akademie, politiků a samospráv/obcí – co se osvědčilo při „constituency building“?
● (komunikační) strategii  proti možným útokům oponentů týkajících se toho, že jako NNO ve

skutečnosti hájíme zájmy toho, kdo nás financuje 

Kontaktujte nás:
● kontakt na koordinátorku advokačních aktivit: katarina.sramkova@socialnibydleni.org

mailto:katarina.sramkova@socialnibydleni.org


Komentáře, doporučení, ocenění, otázky aj.:


