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PODPORA PROGRAMU HOUSING FIRST: 

VÝZVA  Č. 03_19_108

• Vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018 (příjem žádostí od 4. 1. 2019)

• Ukončení výzvy: 31. 5. 2019 v 12:00 (musí být odevzdáno v ISKP14+-

finalizace včetně podpisu, dodatečně nelze)

• Místo dopadu: celá ČR bez hl.m. Prahy

• Výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1-15 mil. Kč 

• Výše alokace: 150 mil. Kč

• Max. délka projektu: 36 měsíců (minimální 24 měsíců) (realizace 

nejpozději do 30. 6. 2022)

• Míra podpory: 0-15% hradí příjemce dle typu org. (NNO 0%, územně 

samosprávné celky + jejich p.o. 5%, podnikající subjekty 15%)

• Počet žádostí na organizaci – není omezen
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ŽADATELÉ

Oprávnění žadatelé: 

• neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi (příspěvkové 

organizace, o.p.s., ústav) působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky 

obcí. 

Žadatel, který je neziskovkou nebo organizací zřizovanou obcemi, musí být v 

době podání žádosti o podporu registrovaným poskytovatelem soc. služby 

sociální prevence podle § 78 zákona č.108/2006 Sb. a příslušnou službu 

sociální prevence (§53 až § 70) poskytuje alespoň 24 měsíců. 

Partnerství:

• partner s i bez finančního příspěvku
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CÍLOVÉ SKUPINY

Cílové skupiny:

• Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování

(cílovou skupinou jsou domácnosti v bytové nouzi s intenzivní potřebou podpory, 

přednostně ti nejohroženější s komplexní potřebou podpory. Program Housing First

je určen jednotlivcům, párům nebo rodinám, které jsou aktuálně v bytové 

nouzi, a zároveň je zde alespoň jedna dospělá osoba, která potřebuje intenzivní a 

dlouhodobou podporu)

• Sociální pracovníci

• Pracovníci v sociálních službách

Bližší popis ve výzvě kap. 4.3
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ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE 

Žadatel vytvoří v rámci projektu program HF, který bude vycházet ze 

základních definičních znaků přístupu HF (8 principů), které jsou vodítkem

pro žadatele/příjemce při vytvoření programu HF:

1. Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy

2. Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb

3. Oddělení bydlení a podpory

4. Zaměření na zotavení (vč. komunitní integrace a desegregace)
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ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE 

5. Harm reduction (činnosti snižování rizik spojených s užíváním 

návykových, omamných a psychotropních látek či snižování poškození 

souvisejících s jejich užíváním u osob, které je v současnosti užívají a 

nejsou prozatím motivovány k tomu, aby užívání zanechaly, nebo nemohou 

přestat návykové, omamné a psychotropní látky užívat)

6. Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení

7. Flexibilní podpora tak dlouho jak je potřeba

8. Housing First je určeno pro ty nejohroženější, přednostně pro ty s 

potřebou komplexní podpory
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ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE 

V rámci těchto principů je žadatel/příjemce povinen vždy naplnit tato kritéria:

 Zařazení do programu není podmíněno předchozí spoluprací se sociálním 

pracovníkem/sociální službou.

 Program zajistí nabídku bytových jednotek tak, aby alespoň 60 % 

účastníků programu mělo možnost nastěhovat se do bytu nejpozději do 3 

měsíců od přijetí do programu, tj. od oznámení zahájení podpory 

účastníkům projektu.

 Podmínky, které uživatel musí splnit před přijetím do programu/podpisu 

smlouvy nepřesahují rámec prokázání bytové nouze v kombinaci s 

vícerými závažnými problémy a akceptace osobních návštěv sociálního 

pracovníka (zpravidla) 1x týdně při vstupu do programu.

 Byt splňuje parametry standardního bytu s potřebným vybavením.
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ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE 

V rámci těchto principů je žadatel/příjemce povinen vždy naplnit tato kritéria:

 Bydlení zahrnuje právní jistotu užívání ve formě nájemní smlouvy alespoň 

na 1 rok (v případě první smlouvy lze akceptovat její uzavření i na dobu 

kratší, minimálně však 6 měsíců).

 Program zajistí praktické oddělení podpory (sociální práce a další podpory) 

od správy bytového fondu a komunikace ze strany majitele bytu tak, aby 

nedocházelo ke konfliktu rolí mezi poskytováním podpory a správou 

nájemního vztahu.

 Nájemní smlouva není podmíněná plněním individuálního plánu podpory 

(nevypoví se, pokud uživatel nepotřebuje či nechce spolupracovat se 

službou). 

 Pro vstup do bydlení se nevyžaduje abstinence ani účast v léčebném, 

odvykacím či terapeutickém programu. 8



ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE 

V rámci těchto principů je žadatel/příjemce povinen vždy naplnit tato kritéria:

 Minimálně 70% bytů není v sociálně vyloučených lokalitách. Nábor 

účastníků do projektu by zpravidla měl proběhnout ve fázi, kdy příjemce 

má již zajištěny byty, a tedy bezprostředně před zahájením podpory, která 

bude v rámci projektu účastníkům poskytována.

 V rámci projektu bude možné využít nejvýše dva byty v objektu s jedním 

číslem popisným + dodržet požadavky na byty stanovené výzvou (viz bod 

4.1 výzvy).
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POVINNÝ OBSAH AKTIVIT

Podmínky, které je povinen každý žadatel/příjemce dodržet a musí být 

obsaženy v aktivitách, jsou:

 Výběr a zařazení účastníků programu z řad cílové skupiny této výzvy při 

splnění podmínek bytové nouze a zároveň potřebě intenzivní a dlouhodobé 

podpory bez podmínky předchozí spolupráce s poskytovatelem služby ani 

předchozí účastí v jakémkoliv programu přípravy na bydlení či předchozí 

nebo průběžné léčby nebo abstinence. 

 Minimální počet domácností zapojených do projektu je 5 při minimální 

výši celkových způsobilých výdajů projektu (viz kap. 3.6 výzvy).
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POVINNÝ OBSAH AKTIVIT

 Nastěhování rodin a proces zabydlování rodin - nejpozději do 12 

měsíců (vzhledem k délce projektu) od zahájení realizace projektu zajistit 

bydlení v bytech splňujících podmínky výzvy pro N domácností (N = 90 % 

počtu domácností uvedených v žádosti o podporu) na základě nájemní 

smlouvy mezi pronajímatelem a účastníkem projektu, jejíž délka je 

nejméně 12 měsíců. Smlouva nesmí obsahovat povinnosti nájemníka nad 

rámec občanského zákoníku. Zároveň musí být zajištěno poskytování 

podpory účastníkovi odděleně od správy bytu. 
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POVINNÝ OBSAH AKTIVIT

 Poskytování multidisciplinární individuální podpory účastníkům 

programu - po dobu nejméně 12 měsíců od nastěhování do bytu 

poskytování multidisciplinární individuální podpory všem účastníkům 

projektu zaměřené primárně na prevenci ztráty bydlení, a to v rozsahu a 

intenzitě odpovídajícím individuálním potřebám účastníka a jeho 

domácnosti. Nečerpání podpory (či neplnění individuálního plánu podpory, 

nezapojení do dalších podpůrných programů jako příprava na zaměstnání, 

léčba závislostí apod.) není důvodem pro ukončení nájemní smlouvy.

 Podporu účastníka je možné ukončit dříve, pouze pokud je v individuálním 

plánu jasně popsáno vyjádření vůle klienta nespolupracovat a 

dokumentovány pokusy o podporu ze strany sociálního pracovníka, 

respektive důvod vzájemné dohody o ukončení spolupráce. 

12



FÁZE PROJEKTU

Projekt může být rozdělen do dvou fází:

 Přípravná fáze

Přípravná fáze trvá 6 měsíců (při délce projektu 24 měsíců) maximálně 12 

měsíců (při délce projektu 36 měsíců). 

 Realizační fáze

Délka realizační fáze je nastavena minimálně na 18 měsíců (při délce projektu 

24 měsíců). 

Příjemci budou mít povinnost spolupracovat s poskytovatelem dotace na 

monitoringu a evaluaci projektu formou poskytnutí vybraných dat.
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INDIKÁTORY

Indikátory výstupu:

• 6 00 00 Celkový počet účastníků – nutná identifikace podpořených osob,

nezapočítávají se osoby s bagatel. podporou (každá osoby vždy pouze 1x)

• 6 70 01 Kapacita podpořených služeb – výstup okamžitá kapacita aktivit

projektu, kterou v danou chvíli lze obsloužit (např. daná kapacita člena/ů

RT)

• 6 74 01 Nové nebo inovované soc. služby týkající se bydlení (nejedná

se o soc. službu dle zákona) – v projektech bude určitě vždy hodnota 1

• 8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických

dokumentů (vč. evaluačních) – např. metodika – není povinnost

Indikátory výsledku:

• 6 70 10 Využívání podpořených služeb - zde tzv. bagatelní podpora
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POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

• Čestné prohlášení – Identifikace skutečných majitelů právnické osoby

ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. - dokládá žadatel, který není fyzickou

nebo právnickou osobou veřejného práva – obce a jejich příspěvkové

organizace, příspěvkové organizace kraje, svazky obcí (vzor příloha –

www.esfcr.cz)

• Kontrolní list – Záznam o konzultaci – naplnění principů Housing First

– sken s podpisy (vzor viz bod 11 výzvy – příloha č. 4)

• Návrh realizace programu Housing First – vzor viz bod 11 výzvy –

příloha č.3) – není nutné podepisovat
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POVINNÁ KONZULTACE

Pro účely konzultace zpracuje zájemce návrh realizace programu Housing

First (dále jen „návrh“) ve stanové struktuře. Vzor návrhu je uveden v příloze 

výzvy č. 3 viz kap. 11 výzvy. 

Zájemce zašle zpracovaný návrh na e-mailovou adresu: 

vyzva108_bydleni@mpsv.cz   

Formální kontrola ze strany ŘO OPZ, v případě nedostatků bude vrácen k 

přepracování. Konzultace proběhne do 30 kal. dnů od předložení návrhu 

(doplněné verze návrhu). Výstupem konzultace bude zpracovaný Kontrolní list 

– Záznam o konzultaci – naplnění principů Housing First (sken bude 

povinnou přílohou žádosti o podporu).

Návrhy je možné podat do 1. 4. 2019, konzultace proběhne do 1. 5. 2019
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IS KP14+

 On-line aplikace pro vyplnění a podání žádosti o podporu z OPZ – jediná 

možnost (elektronicky) – podání žádosti nenechávat na poslední chvíli

 Nutnost registrovat se a mít kvalifikovaný elektronický podpis, veškerá 

komunikace přes IS + nutnost mít zřízenou datovou schránku

 Provozovatel MMR, jednotné prostředí pro všechny operační programy

 Dostupnost celý rok 4:00 – 24:00

 Ostré prostředí http://mseu.mssf.cz

 Zkušební prostředí http://mseu-sandbox.mssf.cz

 Technické problémy iskp@mpsv.cz: 8:00 – 16:00, reakce do 4 hodin

 Pokyny k vyplnění žádosti: http://www.esfcr.cz/file/9143
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ROZPOČET PROJEKTU - STRUKTURA

Celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady + 
paušální sazba

I. Přímé náklady

Osobní náklady  

II. Paušální sazba 40 %

40 % objemu z přímých způsobilých nákladů projektu

o

18



1. OSOBNÍ NÁKLADY

 realizační tým projektu – pozice uvedené v příloze č. 2 Pomůcka pro

stanovení osobních nákladů

 obvyklé ceny a mzdy – www.esfcr.cz

 úvazek osoby, u které je odměňování i jen částečně hrazeno z

prostředků projektu OPZ, může být maximálně 1,0 dohromady u všech

subjektů (příjemce a partneři zapojených do daného projektu (tj. součet

veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele/ů včetně případných

DPP a DPČ nesmí překročit jeden pracovní úvazek), a to po celou dobu

zapojení daného pracovníka do realizace projektu OPZ
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INFORMAČNÍ ZDROJE A KONTAKTY

Informační zdroje 

• https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz

• Diskuzní klub : https://www.esfcr.cz/vyzva-108-housing-first

• Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ

• Specifická část pravidel pro žadatele a příjemci v rámci OPZ pro projekty 

financované s využitím 40 % paušální sazby

Kontaktní osoby:

• Mgr. Iva Hlaváčková – iva.hlavackova@mpsv.cz

• Mgr. Lenka Bořecká – lenka.borecka@mpsv.cz

• Ing. Šárka Müllerová – sarka.mullerova@mpsv.cz
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DĚKUJI ZA POZORNOST


