
Platforma dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji 
 

Identifikace stakeholderů, jejich rolí a cílů v oblasti dostupného/sociálního bydlení 

Stakeholder Pozice v platformě 
Role, úkoly, činnosti v oblasti dostupného 

bydlení 
Cíle v oblasti dostupného bydlení 

Královéhradecký kraj Zastřešující subjekt za 
oblast sociálního 
bydlení 

Politická odpovědnost za oblast sociální v KHK Koordinovaný a vyvážený rozvoj sociální oblasti 
v Královéhradeckém kraji 

Královéhradecký kraj Zastřešující subjekt za 
oblast regionálního 
rozvoje 

Politická odpovědnost za oblast regionálního 
rozvoje v KHK 

Koordinovaný a vyvážený regionální rozvoj 
Královéhradeckého kraje 

KÚ KHK – Odbor sociálních 
věcí 

Odborný garant za 
sociální oblast 

Odborná gesce za sociální oblast  Vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a 
pro uspokojování potřeb občanů 
Královéhradeckého kraje v sociální oblasti 
 

KÚ KHK – Odbor 
regionálního rozvoje, grantů 
a dotací 

Odborný garant za 
oblast regionálního 
rozvoje 

Odborná gesce za oblast regionálního rozvoje Vytváření podmínek pro vyvážený rozvoj 
Královéhradeckého kraje  
 

KÚ KHK – Odbor školství Odborný garant za 
oblast školství 

Odborná gesce za oblast školství  Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a 
vzdělávání v Královéhradeckém kraji 

Centrum investic, rozvoje a 
inovací 

Koordinátor, sekretariát 
platformy 

Koordinace jednotlivých aktivit 
Zajištění přenosu informací 
Zajištění sdílení dobré praxe 

Efektivní komunikace všech zúčastněných 
subjektů, koordinované aktivity v oblasti rozvoje 
sociálního bydlení 

Agentura pro sociální 
začleňování 

Odborný konzultant, 
poskytovatel dat 

Sdílení informací, přenos dobré praxe 
Sběr dat a poskytování údajů (výstupy 
z vlastních šetření agentury) 
Přenos informací mezi národní Platformou pro 
sociální bydlení a krajskou platformou 

Napomoci plné integraci sociálně vyloučených 
obyvatel do společnosti 
Revitalizace či redukce vyloučených lokalit, 
rozvoj zaostalých částí obce, rozvoj sociálních a 



Stakeholder Pozice v platformě 
Role, úkoly, činnosti v oblasti dostupného 

bydlení 
Cíle v oblasti dostupného bydlení 

návazných služeb, včetně zajištění bydlení, které 
odpovídají potřebám všech obyvatel  
Zajištění rovného přístupu všech občanů ke 
vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, 
sociálním službám a bezpečí, prevenci dalšího 
sociálního vyloučení a s tím spojených sociálně 
patologických jevů 

Úřad práce ČR, Krajská 
pobočka v Hradci Králové 

Odborný konzultant, 
poskytovatel dat 

Poskytování statistických údajů o cílových 
skupinách (dávky vyplácené na bydlení 
v jednotlivých lokalitách) 
Definice pojmů, formulování koncepcí, jednání 
o formách vlastnictví 
Přenášení podnětů z platformy na národní 
úroveň a potažmo do legislativy 

Účelné a efektivní vyplácení dávek na bydlení, 
tak aby nebyly předmětem spekulací 
Zajištění důstojného a levného bydlení pro 
všechny kategorie klientů, včetně 
„problémových“ 

MPSV, oddělení sociálního 
bydlení a sociálního 
začleňování  

Odborný garant za 
oblast soc. bydlení  

Metodická podpora v oblasti sociální práce 
v sociálním bydlení 
Zprostředkování konkrétních informací, 
nových trendů i ze zahraničí  
Odborná konzultace a připomínkování při 
tvorbě všech analytických, koncepčních a 
strategických dokumentů potřebných při 
nastavování politik sociálního bydlení na všech 
úrovních 
Poskytování a zjišťování informací z oblasti 
legislativy dotčeného tématu (stav a fáze 
projednávání všech záležitostí souvisejících 
s SB) 
Sdílení dobré praxe v oblasti sociálního 
bydlení (tuzemské i zahraniční) 

Ústřední orgán státní správy, gesce v oblasti 
sociální politiky a politiky zaměstnanosti, 
konkrétně pak sociální práce, sociálních služeb, 
sociálního začleňování a sociálního bydlení 



Stakeholder Pozice v platformě 
Role, úkoly, činnosti v oblasti dostupného 

bydlení 
Cíle v oblasti dostupného bydlení 

MPSV, odbor rodinné 
politiky a politiky stárnutí  

Odborný garant za 
oblast rodinné politiky 

Metodická podpora v oblasti rodinné politiky 
Zprostředkování konkrétních informací, 
odborná konzultace a připomínkování při 
tvorbě všech analytických, koncepčních a 
strategických dokumentů 

Zajistit dostupné bydlení pro mladé začínající 
rodiny a rodiny s dětmi 

MMR ČR, oddělení řízení 
strategie regionálního 
rozvoje 

Odborný garant za 
oblast regionálního 
rozvoje ČR a sociálního 
bydlení z pozice ČR 

Metodická podpora v oblasti sociálního 
bydlení ve vazbě na regionální politiku ČR 
Zprostředkování aktuálních informací z oblasti 
legislativy v oblasti sociálního bydlení  
Přenášení podnětů z platformy na národní 
úroveň s vazbou na do legislativy 

Zajistit dostupné sociální bydlení pro cílové 
skupiny ve vazbě na regionální politiku ČR 

Svaz měst a obcí Zástupce za obce Přenášení informací z platformy mezi členské 
obce, přenos dobré praxe 
Prezentování aktuálních potřeb a problémů 
obcí v oblasti sociálního bydlení 

Zajistit řešení dostupného sociální bydlení dle 
potřeb jednotlivých obcí 
Motivace měst a obcí k rozvoji sociálního 
bydlení 

Sdružení místních 
samospráv a Krajská síť MAS 

Zástupce za MAS  Přenášení informací z platformy mezi členské 
obce, přenos dobré praxe 
Prezentování aktuálních potřeb a problémů 
obcí v oblasti sociálního bydlení 

Zajistit řešení dostupného sociální bydlení dle 
potřeb jednotlivých obcí 
Motivace měst a obcí k rozvoji sociálního 
bydlení 

Statutární město Hradec 
Králové 

Zástupce za obce Prezentování aktuálních potřeb a problémů 
města v oblasti sociálního bydlení 

Zajistit dostupné sociální bydlení v Hradci 
Králové 

Ústav sociální práce 
Univerzita Hradec Králové 

Odborný konzultant, 
poskytovatel dat 

Sdílení dat a statistických údajů z vlastních 
výzkumných aktivit v oblasti sociálního bydlení 
Propojení teoretické a praktické oblasti – 
přenos podnětů z teorie do praxe a naopak  

Vzdělání a výzkum v oblasti sociální práce, 
včetně oblasti sociálního bydlení 

Centrum pro regionální 
rozvoj ČR 

Odborný konzultant Sdílení informací o zdrojích financování IROP 
na sociální bydlení 
Přenášení podnětů z platformy na vyšší 
úroveň s ohledem na případné úpravy 
podmínek financování v rámci IROP 

Zajistit efektivní čerpání a využití zdrojů IROP na 
sociální bydlení dle podmínek programu 



Stakeholder Pozice v platformě 
Role, úkoly, činnosti v oblasti dostupného 

bydlení 
Cíle v oblasti dostupného bydlení 

Vazební věznice Hradec 
Králové 

Zástupce za vězeňskou 
službu  

Prezentování aktuálních potřeb cílové skupiny 
Koordinace aktivit za oblast vězeňské služby 

Zajistit dostupné sociální bydlení pro osoby po 
výkonu trestu 

Skok do života o.p.s. 
 
Komunitní centrum ZIP 

Zástupci neziskového 
sektoru 

Prezentování aktuálních potřeb cílové skupiny 
Koordinace aktivit za oblast neziskového 
sektoru 
 

Zajistit dostupné bydlení pro klienty  
Najít spolehlivé a akční partnery k aktivnímu 
řešení sociálního bydlení 
Zrušení sociálně vyloučených lokalit, odstranit 
obchod s chudobou 
Snížení finančního zatížení sociálního systému 

Sdružení Neratov Zástupce sociálních 
podniků 

Prezentování aktuálních potřeb 
zaměstnavatelů osob se zdravotním 
postižením 
Koordinace aktivit za oblast sociálních podniků 
a zaměstnavatelů osob se zdravotním 
postižením 

Zajistit dostupné sociální bydlení pro osoby se 
zdravotním či jiným handicapem v místě jejich 
pracovního uplatnění 

Dětský domov Vrchlabí Zástupce za dětské 
domovy a výchovné 
ústavy 

Prezentování aktuálních potřeb cílové skupiny 
(osoby opouštějící ústavní výchovu) 
Koordinace aktivit za oblast dětských domovů 
a výchovných ústavů 

Zajistit sociální bydlení v různé podobě pro 
zletilé děti z DD, aby se mohly zapojit do 
běžného života 

Oblastní charita Hradec 
Králové 

Zástupce za CS osoby 
bez domova  

Prezentování aktuálních potřeb cílové skupiny 
(osoby bez domova, matky samoživitelky, 
oběti domácího násilí, rodiny se zdravotně 
postiženým dítětem…) 
Koordinace aktivit za danou oblast  

Zajistit dostupné bydlení pro osoby bez domova 

 


