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1. Úvod 

 

V říjnu 2017 jsme spustili projekt s názvem „Podané ruce na cestě k udržitelnému 

bydlení“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395. Cílem projektu 

je napomoci k řešení problematické situace v oblasti bydlení v Olomouckém kraji. Bydlení 

patří k základním lidským potřebám. Stabilní bezpečné zázemí potřebujeme, abychom mohli 

napřít síly k vlastnímu rozvoji, práci, péči o své okolí nebo o své blízké. 

Získat takové bydlení není samozřejmostí. Bariéry, které je nutné překonat, nejsou 

zanedbatelné. Nejčastější překážkou jsou finance na jistotu (dříve kauce) a platbu nájmu 

dopředu. Ale setkáváme se také s nedůvěrou k lidem s handicapem, matkám samoživitelkám, 

lidem dlouhodobě nezaměstnaným nebo lidem jiné etnicity. Se všemi těmito tématy 

pracujeme. I když se podaří tyto překážky překonat, práce nekončí. Je třeba se naučit finančně 

plánovat, najít si práci, ze které mohou nájem hradit, naučit se vycházet se sousedy, dodržovat 

domovní řád, pečovat o domácnost, zvyknout si využívat okolní občanskou vybavenost atd. 

Pro někoho jsou tyto věci samozřejmostí, pro někoho kroky, na kterých musí vědomě 

pracovat. A proto naše spolupráce s klienty nekončí podepsáním nájemní smlouvy, ale 

udržujeme kontakt i po přestěhování. 

Jako udržitelné bydlení vnímáme bydlení v samostatném bytě nebo domě, kde mají 

lidé soukromí a cítí se zde bezpečně. Je to takové bydlení, kam si klient může přepsat trvalé 

bydliště, které mu umožní pobírat příspěvek na bydlení, pokud jej potřebuje, přebírat poštu 

a také se zbaví nálepky druhořadého občana, neboť tak jsou často vnímáni lidé, kteří mají 

trvalé bydliště hlášeno tzv. na městském/obecním úřadě. 

Rozlišujeme tedy bydlení a ubytování. Jako ubytování vnímáme přístřeší, ubytovny nebo 

bydlení v objektech, které nejsou zkolaudované jako bytové prostory. Do této kategorie 

bychom také zařadili sdílené bydlení a bydlení v podnájmu, které řeší potřebu střechy nad 

hlavou a může být pro některé lidi v určitých fázích života dostačující, ale není zde zajištěno 

soukromí a není zde možné čerpat dostatečnou podporu ze státních zdrojů, pokud se člověk 

ocitne v tíživé situaci. 
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2. O projektu 

 

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, z toho tedy vychází nejširší definice 

cílové skupiny. 

2.1.    Cílová skupina 

Osoby bez přístřeší a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 

Osoby přežívající venku, osoby v noclehárně, osoby v ubytovnách pro bezdomovce, 

osoby v  pobytových zařízeních pro ženy, osoby v ubytovnách pro imigranty, osoby před 

opuštěním instituce, uživatelé dlouhodobější podpory, osoby žijící v nejistém bydlení, osoby 

ohrožené vystěhováním, osoby ohrožené domácím násilím, osoby žijící v provizorních 

a neobvyklých stavbách, osoby žijící v nevhodném bydlení, osoby žijící v přelidněném bytě. 

2.2.  Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním 

vyloučením ohrožených k bydlení 

Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených 

k  bydlení - rozvoj a podpora sociální práce jako nástroje zprostředkujícího přístup 

k  adekvátnímu bydlení a jeho udržení; podpora koordinace aktivit na místní úrovni za účelem 

udržení nebo zprostředkování odpovídající formy sociálního bydlení pro osoby vyloučené 

z  bydlení nebo po ztrátě bydlení. 

Jedná se o propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní 

péče; podporu partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné 

správy a  další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice 

sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; podporu plánování sociální bytové politiky 

obcí; vznik a rozvoj nástrojů sociálního začleňování jako prevence prostorového vyloučení, 

vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. 
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2.3. Podporované aktivity týkající se řešení problematiky bydlení: 

Podporované aktivity se týkají řešení problematiky bydlení prostřednictvím: 

 Podpory sociální práce s klienty - preventivní, následné a doprovodné služby 

pro  osoby ohrožené ztrátou bydlení, 

 Podpory nových metod sociální práce zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovu 

začlenění do bydlení, 

 Podpory programů prevence ztráty bydlení (prevence vyloučení z bydlení) a znovu 

začlenění do bydlení, aktivit k zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení 

– posilování právní a finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční 

plánování a řešení zadluženosti, zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, 

dluhové poradenství, zvyšování sociálních a profesních dovedností a kompetencí 

v  oblasti hledání a udržení stabilního zaměstnání, jednání s institucemi atd. 

 Podpory participativních metod využívajících spoluúčasti klientů na rozhodování 

a  realizaci aktivit (např. institut domovníka dle metodického podkladu Ministerstva 

vnitra ČR viz.http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-metodickych-doporuceni-vyzvy-

programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx v části H, klientské domovní 

samosprávy); 

 Podpory zavádění case managementu a jiných forem koordinace, 

 Podpory zvyšování sociálních kompetencí vzhledem k udržení bydlení, 

bezproblémového užívání bytu a přijetí adekvátního bydlení jako důležité hodnoty, 

podpory ekonomického a ekologického životního stylu (omezení plýtvání, hospodárný 

životní styl), síťování a multidisciplinární spolupráce atd. 

 Podpory aktivit podporujících mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení, 

pracovně-právních vztahů apod. (programy finančně dostupné mediace, postupného 

splácení služeb profesionálních advokátů a mediátorů, bezplatná právní pomoc při 

zadlužení a v oblasti prevence sociálního vyloučení zaměřená na problematiku 

pracovně-právních vztahů, bydlení, exekucí apod.).  
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2.4. Další aktéři 

Během prvních měsíců jsme oslovili hlavní aktéry sociálního začleňování v našem 

regionu. Byly mezi nimi jak státní instituce, z nichž je třeba zmínit především Úřad práce, tak 

nestátní neziskové organizace, které pracují s cílovou skupinou, jež se nějakým způsobem 

překrývá s cílovou skupinou našeho projektu. 

Úřad práce jsme navštívili, jak v Olomouci, ale také v okolí a to v Prostějově, Mohelnici, 

Přerově a Zábřehu. Navázali jsme také spolupráci se samosprávou ve městě Konice, která má 

o naše služby zájem. Několika obyvatelům Konice již byla naše služba poskytnuta. 

Mezi oslovené neziskové organizace patří například: Společnost Mana o.p.s., P centrum, 

Maltézská pomoc, o.p.s., Poradna pro ženy a dívky, Charita Olomouc nebo Člověk v tísni, 

o.p.s., Středisko sociální prevence Olomouc.  

Z oblasti samosprávy to jsou odbory sociálních věcí v místech, kde působíme. Dále jsme 

oslovili příspěvkové organizace, jako jsou dětské domovy, domovy pro matky s dětmi. Mezi 

oslovené patří i místní Fakultní nemocnice v Olomouci nebo Vojenská nemocnice 

v Olomouci, Psychiatrická nemocnice ve Šternberku, se kterou byla navázána pravidelná 

spolupráce, a dále instituce jako je Probační a mediační služba nebo Centrum na podporu 

integrace cizinců. 

Samozřejmostí je opakované oslovování aktérů, tak abychom byly schopni využívat 

navázaných vazeb, komunikovat úspěchy projektu a vysvětlovat způsob, jakým pracujeme 

a  jaké jsou podmínky účasti klientů v našem projektu. 

Oslovili jsme také osoby, které mají zkušenosti s realitním trhem, aby nám poskytli svůj 

pohled na problematiku trhu s bydlením. Naše dotazy směřovaly především k tomu, zda by 

byly dané subjekty ochotny spolupracovat, v případě spolupráce bychom garantovali naši 

účast v projektu, zda by pro ně bylo zajímavé se prezentovat jako sociálně odpovědná firma 

apod.   

http://www.podaneruce.cz/
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2.5. Harmonogram projektu  

Pro představu popisujeme návaznost jednotlivých aktivit:  

Na začátku projektu probíhá zejména klíčová aktivita (dále jen KA) 1 „Kontaktování 

cílové skupiny a tvorba metodiky“, tato aktivita trvá během celého běhu s různou intenzitou. 

Metodika projektu je živý dokument, na kterém průběžně pracujeme. Tato aktivita však 

probíhá po celou dobu realizace projektu dle zájmu účastníků. 

V dalších měsících probíhá KA 2 „Sociální práce - přípravy na bydlení“, zahrnující 

všechny kroky důležité pro získání bydlení. Od motivace klientů, vypracování individuálního 

plánu, poskytování informačního servisu, poradenstvím, asistencí při hledání a výběru bytu 

až po  podporu při stěhování se do nového bytu (přepsání energií, dovybavení bytu).  

Součástí KA 2 jsou i jednání s realitními kancelářemi a majiteli bytů (soukromými 

i  s  městem) za účelem jejich motivace k poskytnutí nájemních bytů cílové skupině 

za  přijatelné nájemné. Na tuto aktivitu navazuje KA 3 „Sociální práce - udržení bydlení“, 

která zahrnuje, motivaci k odpovědné péči o byt, trénink údržby domácnosti, nácvik 

ekonomicky šetrné spotřeby, případná asistence při komunikaci s majitelem, nácvik 

komunikačních technik pro předcházení nebo zvládání konfliktů.   

Během téměř celého běhu (kromě fáze kontaktování klientů) probíhá KA 4 „Poradenství - 

pracovní, finanční a právní“, které individuální formou vzdělává a informuje klienty 

o důležitých a aktuálních tématech podle individuálních potřeb klientů.  

Činnost KA 5 „Řízení projektu“ se realizuje v průběhu celého projektu, „Evaluace“ 

probíhá zejména na samém konci, ale projekt a jeho dopady si interně hodnotíme průběžně. 

2.6. Bezpečnostní zásady při práci 

Pracovníci dbají na svou bezpečnost a na bezpečnost svých kolegů. Znají a dodržují 

vnitřní směrnici č. 10 – BOZP. Nad rámec této směrnice, ale dodržují i další zásady, které 

snižují riziko krizové situace a úrazu. V této kapitole se věnujeme především možným 

konfliktům a  agresivnímu chování ze strany klientů. Obecně pracovníci dbají na svůj instinkt, 

pokud mají pocit nebezpečí, tak ho nepotlačují, ale berou jej v úvahu. V případě slovní agrese 

nebo jeho nevhodného vyjadřování, pracovník klienta upozorní na skutečnost, že se dopouští 

porušení pravidel a může mu být služba ukončena. Pracovník má povinnost ukončit sezení, 

na kterém klient porušuje pravidla kontaktu.  

http://www.podaneruce.cz/
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Práce v kanceláři 

Pracovník si sedá tak, aby měl blíž ke dveřím. V případě ohrožení použije „nouzové 

tlačítko“ umístěné pod stolem a urychleně odchází z místnosti. Ostatní kolegové jsou 

zvonkem upozorněni a přichází situaci pomoc řešit.  

Práce v terénu/v bydlišti klientů  

Tato práce s sebou nese určitá větší rizika než práce v kanceláři, proto jsou pracovníci při 

návštěvě v domácnostech klientů zvlášť opatrní. První kontakt s novým klientem dělají buď 

u  sebe v kanceláři, nebo na nějakém neutrálním místě. Pokud to nejde udělat jinak, navštíví 

se domácnost klienta ve dvou. Doprovod může dělat další pracovník nebo i metodik projektu.   

 

3. Klíčové aktivity projektu 
 

Projekt se skládá z 5 klíčových aktivit, které obsahují potřebná témata vedoucí k podpoře 

a  pomoci k samostatnému bydlení klientů. 

 

3.1. KA 1 Kontaktování cílové skupiny a tvorba metodiky 

 

Tato aktivita je základní ze všech aktivit a její kvalitní zvládnutí je podmínkou 

k úspěšnému absolvování ostatních klíčových aktivit.  

 

Síťování projektu 

 

Nedílnou součástí úspěšného projektu je tzv. síťování, kde pracovníci projektu 

oslovují ostatní instituce, úřady, nemocnice, léčebny, firmy atd. Prostě jakékoliv subjekty, 

které jsou nějak v kontaktu s naší cílovou skupinou. Oslovování probíhá na základě 

promyšlené úvahy tak, aby bylo co nejvíce smysluplné. Nejdříve jsme oslovili subjekty 

v Olomouci, později i  v okolních městech.  

Oslovené instituce se zapisují do speciálního formuláře (viz příloha č. 1), 

samozřejmostí je distribuce letáků projektu (viz příloha č. 10 a 11). 
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Oslovení klientů  

   

Klienti přicházejí zejména z organizací (úřad práce, magistrát), které jsme oslovili 

a kde byl náš projekt představen. Část klientů si sama vyhledá informace o tom, že projekt 

probíhá (například přes naše webové stránky, facebook).   

Poslední skupinou jsou osoby, které se rozhodly se projektu účastnit na základě 

informací, které jim byly předány během workshopu.  

V každém případě jsou klientům předány podrobné informace o projektu, o službách, 

které můžeme klientovi nabídnout, a o pravidlech spolupráce.  

 

Workshopy  

Workshopy mají úlohu informačně-edukační. Jsou prezentovány osobám (klientům) 

sociálních služeb, které již byly námi osloveny ke spolupráci. Obsahem workshopu 

je vzdělávací formou představit náš projekt a seznámit klienty s překážkami, které je mohou 

potkat při hledání bydlení. Workshopy jsou nastaveny na téma bydlení a nájemní smlouva, 

zaměstnání nebo sociální dávky. Klient obdrží na konci workshopu seznam rad, na co si 

má dát pozor při hledání bydlení a taky kontakty na mentory v případě potřeby. 

Na workshopech se vyplňuje prezenční listina (viz příloha č. 2). 

Přijetí do služby 

Přijetí do služby má několik fází. Na začátku je kontakt, kdy si pracovník dohodne 

s klientem první konzultaci. Na tomto prvním setkání je klientovi projekt vysvětlen, včetně 

toho, že  projekt není anonymní, ale vstupují do něho dobrovolně a můžou projekt kdykoliv 

ukončit. Klient je seznámen s pravidly služby, kterou se rozhodl využívat (viz příloha č. 3). 

První konzultace by měla umožňovat klientovi se ptát, jak bude spolupráce probíhat, 

aby co nejlépe pochopil, jak je spolupráce nastavena. Na první schůzce je samozřejmě také 

prostor na první seznámení pracovníka se situací klienta. Pracovník by měl zmapovat 

klientovi zkušenosti s bydlením, jeho finanční možnosti, pracovní zkušenosti, jeho přirozené 

zdroje pomoci. 

Pokud má klient o projekt zájem a chce se ho účastnit, je třeba vyplnit několik 

formulářů. Jsou to Čestné prohlášení - vazba na vymezené území (příloha č. 4), Individuální 

vstupní rozhovor (příloha č. 5), Monitorovací list podpořené osoby (příloha č. 6). 
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Vystoupení klienta z projektu 

Klient může spolupráci v projektu kdykoliv bez udání důvodů ukončit. Cílem mentorů 

je ale snažit se klienta podpořit a motivovat ho ke splnění vytyčených cílů. V případě 

dosažení daných cílů, buď klient pokračuje ve spolupráci s novými cíli, týkající se projektu, 

nebo po vzájemné dohodě ukončuje působení v projektu.  

Dále je ze strany mentorů možnost ukončit spolupráci s klientem pokud nedodržuje 

zásady kontaktu, nebo má zájem o služby a aktivity, které s projektem nesouvisí, nebo 3x bez 

omluvy nedorazí na schůzku či nespolupracuje při dosažení stanovených cílů (viz příloha č. 3)   

 

Tvorba metodiky 

Metodika je komplexní dokument, který má obsahovat všechny relevantní informace 

týkající se projektu, jedná se i o jakýsi manuál pro pracovníky jak svou práci dělat dobře. 

Základní verze metodiky byla vytvořena v začátcích projektu, je však průběžně upravována, 

tak aby co nejvíce odpovídala potřebám klientů, projektu a prostředí, ve kterém je projekt 

realizován. 

 

3.2. KA 2 Sociální práce - přípravy na bydlení 

 

Tato klíčová aktivita v sobě zahrnuje všechny důležité prvky nutné k tomu, aby klient 

získal vhodné bydlení. Začíná motivací klientů ke změně, tvorbou individuálního plánu, 

pokračuje přes poskytování informací o fungování trhu s nemovitostmi, asistenci při hledání 

bydlení z webu, inzerátů, až po nácvik prezentace a komunikace při prohlídkách bytů, 

a poradenství týkající se stěhování a zahájení bydlení.      

Součástí KA je i jednání s realitními kancelářemi a majiteli bytů (soukromými 

i vlastněnými městem nebo obcí) za účelem jejich motivace k poskytnutí nájemních bytů 

cílové skupině za  přijatelné nájemné. 
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Individuální práce s klientem 

Pokud klient projde přijetím do služby a obě strany se dohodnou na spolupráci. Jsou 

navrženy konkrétní kroky, kde zlepšení klientovi bytové situace. Během spolupráce 

si pracovník vede dokumentaci „ Docházka k individuální práci“ (viz příloha č. 7) a klient 

dostává docházkovou kartičku (viz příloha č. 8), kam jsou zaznamenávány termíny a časy 

schůzek, klient zde má také kontakt na svého mentora, tak aby ho mohl v případě potřeby 

kontaktovat.  

Způsob sociální práce byl ze začátku nastaven jako zakázkový, kdy klient s námi řešil 

jen obecné věci týkající se bydlení, tzn. finanční situaci, výši příjmů, kde momentálně bydlí 

a jak si bydlení představuje. Práce s klientem byla spíše direktivnější ze strany mentora 

a  ve  většině případů se klientovi podsouval návrh řešení. Postupně se práce s klientem 

začala měnit, klient se stal objektem konzultace a mentor se více zaměřil na mapování jeho 

vztahů s  nejbližšími. Klient tak postupně odhaluje jeho "životní příběh" a s tím i důvody, 

proč se ocitl v aktuální situaci. Klient je motivován více k vlastnímu mapování jeho situace 

a  následnému řešení, učí se rozhodovat a naplňovat svoje cíle a přání. Mentor je na pozici 

člověka, který klienta provází a poskytuje mu podporu a motivaci tam, kde klient potřebuje. 

Práce zahrnuje i zpětnou vazbu. 

 

Vyhledávání bydlení   

Ačkoliv je náš projekt zaměřen na stabilní standardní bydlení v samostatných bytech 

nebo domech velmi často se setkáváme s osobami, které jsou v době, kdy k nám přicházejí 

zcela bez přístřeší. S takovým klientem většinou není možné hned pracovat na získání 

standardního bydlení. Proto v první fázi najdeme nejprve ubytování v některé z ubytoven, 

možnost přespat v krizovém centru, na noclehárně nebo umístit v azylovém domě. Toto 

je závislé na možnostech klienta a také od kapacity daných zařízení. Zároveň se pracuje na 

tom, aby měl klient, jak pokrýt náklady náhradního bydlení. 

Až se klient s naší pomocí stabilizuje nebo pokud přichází klient, který 

je stabilizovaný nicméně bydlí v nevyhovujícím bydlení (sdílené bydlení, ubytovny, 

doléčovací zařízení, pobytová sociální služba apod.) začínáme pracovat na získání 

standardního a udržitelného bydlení.   

http://www.podaneruce.cz/
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S klienty mapujeme jejich zkušenosti s bydlením. Takové mapování nelze přeskočit, 

protože zjistíme, jak klient o bydlení přemýšlí, proč u něj snaha najít si bydlení ztroskotává, 

jaké bydlení by si pro sebe přál a jaké má vlastně zkušenosti, pokud jsou vůbec jaké.  

Začínáme společně vyhledávat bydlení, to poskytuje možnost klientovi vysvětlit, jak 

funguje realitní trh, jaké jsou možnosti v regionu, kde si přeje bydlení najít, jaké má práva 

a  povinnosti jako nájemník, jakým chybám by se měl vyhnout, kde může hledat oporu. Toto 

nám poskytuje prostor pracovat s klientovým očekáváním.  

  

Vyjednávání s realitními kancelářemi 

Realitní kanceláře a majitelé bytů jsou důležitou součástí realitního trhu. Proto jsme 

o našem projektu informovali i tyto zástupce. Realitní kanceláři jsme představili náš projekt, 

oni nám poskytli informace o realitním trhu. Bohužel nám potvrdili naši zkušenost s tím, že 

sehnat vhodné bydlení pro lidi s nízkými příjmy či s pobírající sociální dávky je v Olomouci 

složité. Byty jsou zde dražší z důvodu velkého počtu studentů. Majitelům se tak vyplatí spíše 

pronajímat byt několika studentům, od kterých inkasují více peněz než např. od jedné rodiny.  

Vyjednávání s dalšími tipy pronajímatelů 

Projektu byl samozřejmě představen i zástupcům města Olomouc, jelikož v jeho režii 

je několik desítek nájemních bytů. Setkali jsme se s vedoucím odboru sociálních věcí, 

zástupkyní oddělení sociální práce a poradenství i členy bytové komise. S některými klienty, 

jsme tuto zkušenost i zužitkovali a pomohli jim zažádat o městský byt. 

Navázání spolupráce s potravinovou bankou 

Náš projekt se s několika dalšími službami Společnosti Podané ruce o.p.s. zapojil 

do  spolupráce s Potravinovou bankou. Máme tak k dispozici různé druhy potravin, kterými 

můžeme pomoci klientům v nouzi. Velká část klientů nemá dostatečné finanční prostředky 

k zajištění kvalitních potravin v adekvátním množství.   

Potraviny vydávají klientům sami mentoři, protože nejlépe znají jejich situaci. Záleží pak 

na uvážení mentorů a potřebách klientů jaké potraviny a v jakém množství vydají. Obecně, 

ale platí, že vydáváme potraviny jen pro osobní potřebu klientů a ne dalších osob, 

a maximálně 2x za měsíc.   

 

http://www.podaneruce.cz/
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3.3. KA 3 Sociální práce - udržení bydlení 

 

Získání bydlení je pro klienty často velký úspěch. Tím ale naše ani jejich práce nekončí. 

Opravdu klíčové pro spokojený život je stabilní a bezpečné bydlení. Tato klíčová aktivita 

proto reaguje na rizikové vzorce komunikace a chování osob z cílové skupiny. Cílem 

je nacvičit s účastníky projektu kompetence nezbytné k dlouhodobému udržení získaného 

bydlení. 

 

Práce s klientem na udržení bydlení  

Tato fáze je ryze individuální, ke klientům přistupujeme podle jejich aktuálních 

potřeb. Někteří klienti nemají zájem o další podporu, jiní ji využijí jen jednorázově, další 

pravidelně. Co tedy klienti můžou využít. Předně se jedná o motivaci k odpovědné péči o byt, 

ta se prolíná celou klíčovou aktivitou. Klienty upozorňujeme, že získáním bytu by jejich 

snaha neměla skončit. Že je důležité včas platit nájem, energie, vycházet s dalšími obyvateli 

domu. Po nastěhování, je můžeme konkrétně seznámit s vybavením bytu, umístěním HUV, 

HUP. Také asistujeme klientovi při přepsání energii, doprovodíme ho na potřebné úřady. 

V případě, že klient má problém s pravidelným placením záloh, můžeme mu tuto skutečnost 

pravidelně připomínat.  

 

Trénink údržby domácnosti 

Někteří klienti, mohou mít malé nebo žádné zkušenosti s údržbou domácnosti (opouští 

dětský domov, dlouhodobě bydleli na ubytovně nebo u příbuzných). V takovém případě, 

se důkladně věnujeme tréninku údržby domácnosti. Trénink provádí pracovníci projektu 

v bytě klienta a patří sem: pravidelné mytí nádobí, vynášení odpadků, praní prádla a žehlení, 

vytírání podlah a luxování koberců, úklid a dezinfekce toalety a koupelny, provádění 

jednodušších oprav nábytku a dalších domácích zařízení, objednávání náročnějších oprav 

u  řemeslníků atd. 
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Ekonomická šetrná spotřeba 

Naši klienti většinou nemají dostatek finančních prostředků, jejich příjmy jsou spíše 

nižší. Proto s nimi i pracujeme na tom, jak ušetřit. Šetřit se dá různě a ne vždy se klienti 

chovají ekonomicky správně. Pracovníci s klienty můžou probrat jejich denní nákup, ukázat 

jim, kde se dají jejich oblíbené potraviny koupit levněji (internet, supermarket), nebo 

ke kupovaným potravinám nabídnout alternativu. Mohou také ukázat, že levnější je si jídlo 

vařit, než navštěvovat restaurace/jídelny. 

 

Kolektivní péče o dům 

Většina našich klientů odchází bydlet do paneláků či obytných domů, kde se potkávají 

se sousedy. Klientům říkáme, že dobré vztahy se sousedy jsou předpokladem pro spokojené 

bydlení a od těchto vztahů a dodržování nájemního řádu se odvíjí případné prodloužení 

nájemní smlouvy. Proto se snažíme o mediaci vztahů mezi obyvateli bytu i vztahů obyvatel 

bytu se sousedy, nácvik komunikačních technik pro předcházení nebo zvládání konfliktů. 

Klientům také nabízíme společné hodnocení využívání bytu s nájemcem i pronajímatelem 

za  účelem dosažení dlouhodobé nájemní smlouvy. 

 

3.4. KA 4 Poradenství - pracovní, finanční a právní 

 

Reaguje na obvykle dlouhodobou nezaměstnanost osob z cílové skupiny a jejich nízkou 

finanční a právní gramotnost, cílem je posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné 

požadavky trhu práce a finanční a právní rizika. 

 

3.4.1. Poradenství  

 

Pracovní poradenství 

Pracovníci jsou schopni poskytnout základní pracovní poradenství. Doprovodit, 

klienty na  úřad práce, podat jim informace o aktuálním trhu práce, asistovat při vyhledávání 

volných nabídek práce na internetu, v tištěné inzerci.  

http://www.podaneruce.cz/
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Součástí je i pomoc při sepsání životopisu a motivačního dopisu, včetně nácviku 

přijímacího pohovoru. Pracovníci poskytují také informace o možných rekvalifikačních 

kurzech případně dalším vzdělávání.  

V případě, že mají klienti zájem o intenzivnější pracovní poradenství a zároveň spadají 

do  cílové skupiny jiných projektů (lidé po výkonu trestu, mladí od 15 do 21 let), jsou 

odkázáni na tyto projekty, které také spadají pod Společností Podané ruce o.p.s. 

 

Finanční poradenství  

Klientům pomáháme zlepšit jejich finanční situaci, která je často překážkou toho, aby 

si klienti našli nové bydlení. Základem je informování klienta o finančních nárocích daného 

bydlení. Pomáháme klientům si uvědomit, že nové bydlení s sebou často nese i jiné (vyšší) 

výdaje.  

Proto je důležité mít o svých financích přehled. Klienty motivujeme, aby v první řadě, 

shromáždili informace o všech půjčkách a závazcích. Pracovníci předávají klientům 

informace o konsolidaci příjmů a výdajů, principech hospodaření s osobním rozpočtem, 

řešení půjček, dluhů a exekucí. V případě, že by klient byl neúměrně zadlužen a chtěl to řešit 

formou insolvence, pracovníci mu předají základní informace, společně s ním shromáždí 

všechny potřebné dokumenty a následně ho odkáží do specializované služby. 

 

Právní poradenství 

Projekt má k dispozici externího právníka, jehož služby mohou klienti využít 

v případě podpory a asistence při mimosoudním nebo soudním řešení konfliktů, sporů 

týkajících se bydlení, zaměstnání, financí nebo například pokud si klienti nejsou jisti 

správností nájemní smlouvy nebo mají podezření na nelegální jednání, např. ze strany 

majitele ubytovny.  

Kontakt klienta s právníkem probíhá přes mentora projektu, který nejdřív zjistí klientovu 

zakázku a pak kontaktuje právníka. Co jde vyřešit vzdáleně, řeší vzdáleně, pošle právníkovi 

smlouvy, dokumenty a tlumočí informace od právníka. Ve složitějších případech může 

proběhnout i osobní setkání mezi právníkem a klientem za přítomnosti mentora. 
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3.4.2. Vzdělávání 

 

Skupinové kurzy – v našem zázemí 

Pro klienty pořádáme pravidelné kurzy na vybraná témata. Tyto kurzy probíhají 

v prostoru našeho poradenského centra, v počtu 3-10 klientů. K dispozici máme dataprojektor 

i  promítací plátno, které pracovníci využívají k atraktivnější prezentaci. Kurzy probíhají pod 

vedením samotných pracovníků, kteří si připravují konkrétní témata. Dluhové poradenství, 

finanční gramotnost, zaměstnanost, bytová situace. Odbornější témata, jako je právní 

poradenství zprostředkovává náš externí právník. Kurzy pořádáme průběžně podle 

předběžného zájmu klientů. Termín kurzu domlouváme dopředu a s časovým předstihem 

o  nich klienty informujeme a aktivně je nabízíme. K tomu využíváme i vytvořené speciální 

letáčky a plakátky. Při kurzu se vyplňuje prezenční listina (viz příloha č. 9). 

 

Skupinové kurzy – v azylových domech 

Na základě naší zkušenosti z výše zmíněných kurzů, které jsme pořádali v prostorách 

projektu, jsme se rozhodli nabídnout tuto možnost vzdělávání i v zázemí azylových domů. 

Tyto kurzy probíhají na obdobná témata jako je bydlení, práce, sociální dávky a dávky 

hmotné nouze, finance a dluhová problematika, občanské právo (příloha č. 12). Semináře 

byly rozděleny tematicky do 5 dnů. Kurzů se účastní jen klienti azylového domu.   

 

Individuální IT kurz 

Znalost PC je základním požadavkem velké části pracovních míst, některým našim 

klientům tyto znalosti chybí a projevili zájem se v této oblasti zlepšit. Proto naši nabídku 

rozšířili i o IT kurz. Kurz probíhá individuálně z důvodu rozdílných znalostí našich klientů 

i cílů, kterých chtějí dosáhnout. Kurz vede metodik projektu případně jeden z mentorů, který 

má v této oblasti jisté zkušenosti. V našich prostorách jsme pro kurz vyhradili místo 

se stolem a  notebookem pro klienty. 
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Svépomocné skupiny 

Svépomocné skupiny jsou aktivitou, kterou chceme přispět k resocializaci a motivací 

klientů. K pořádání svépomocných skupin nás inspirovala zkušenost z jednoho našeho kurzu, 

kterého se účastnili 4 noví klienti. Klienti byli více aktivní než jindy a probíhala plodná 

debata nejen s pracovníky, ale i mezi samotnými klienty. Sdíleli mezi sebou zkušenosti, ptali 

se na rady ostatních.  

Svépomocné skupiny probíhají za asistence jednoho až dvou pracovníků, kteří mají 

terapeutický výcvik v psychoanalýze a skupinové terapii. O možnosti účastnit se svépomocné 

skupiny informuje osobně, nebo prostřednictvím letáčků. Témata vychází od samotných 

účastníků, pracovníci debatu jen usměrňují a vedou.  

Svépomocné skupiny jsou prostorem, kde klienti mohou bez obav sdílet své pocity, 

zkušenosti a cíle. 

Svépomocné skupiny probíhají v měsíčních intervalech.   

 

Všichni účastníci skupiny dodržují následující pravidla:   

 Je nepřípustné jakékoliv fyzické ani verbální násilí, urážky a agrese. 

 Každý má svůj prostor, aby mohl promluvit, ale mluví vždy jenom jeden. Ostatní ho 

vyslechnou. 

 Ze skupiny se nevynáší žádné informace. O tom, co se na skupině řekne, se nemluví 

mimo skupinu.   

 Pokud někdo na skupinu nemůže přijít, dá předem vědět mentorům projektu. 
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3.5. KA 5 Řízení projektu a evaluace 

 

Tato aktivita má za úkol vytvořit manažerské, organizační a administrativní podmínky 

pro  úspěšnou realizaci ostatních, obsahových KA a zajistit evaluaci projektu.  

 

Projektový management 

Zahrnuje administrativní fungování projektu, což obnáší mimo jiné: 

Založení projektové dokumentace (elektronické i fyzické); aplikace Pravidel pro žadatele 

a  příjemce; komunikace s poskytovatelem dotace; koordinace projektového týmu (porady), 

kontrola plnění harmonogramu a indikátorů; průběžné vyhodnocování potřeb cílové skupiny 

a plánování podstatných/nepodstatných změn; kontrola způsobilosti výdajů; správnost 

účetních dokladů a čerpání rozpočtu; zpracovávání zpráv o realizaci projektu, žádostí 

o  platbu a závěrečné zprávy; publicita projektu; vytváření podmínek pro udržitelnost 

projektu. 

Evaluace 

Porovnává výchozí sociální situaci účastníků projektu s jejich situací na konci jejich 

účasti v  projektu. Soustředí se na nové kompetence a schopnosti v oblasti bydlení, které 

účastníci díky projektu získají. Skládá se např. z vyhodnocení naplnění cílů individuálních 

rozvojových plánů, evaluačních rozhovorů s vybranou skupinou účastníků apod. 

Ukončení spolupráce s klientem 

S klientem je spolupráce ukončena, až naplní svůj individuální plán a nadále nechce 

projektu využívat. Může se také stát, že klient změní svou životní situaci a už nebude spadat 

do naší cílové skupiny. Pokud má klient zájem, odkážeme ho na jinou službu, která by pro 

něho mohla být vhodná. 

Další možností, jak je s klientem ukončena spolupráce, je v případě zásadního 

porušení pravidel kontaktu (agrese vůči pracovníkovi, krádež). Viz příloha č. 3.  

Metodická podpora 

Pravidelně probíhají konzultace s metodikem projektu, který pracovníkům poskytuje 

zpětnou vazbu na postupy jejich práce s klienty. Během těchto schůzek se upřesňuje, jak 

budou probíhat jednotlivé aktivity z harmonogramu, metodik může předávat pracovníkům 

http://www.podaneruce.cz/
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odborné informace z oblasti poskytování sociálního poradenství nebo s metodikem konzultují 

konkrétní klientskou kauzu. Porady s metodikem jsou zaznamenávány. 

Supervize 

Pro potřeby projektu byla zařízena i externí supervize. Supervize je běžnou součástí 

sociální práce a první měsíce realizace projektu ukazují její potřebnost. Jde o jiný druh 

podpory než ze strany metodika – je zaměřená na obecnou i konkrétní podporu týmu, a to 

nejen při případové práci. Supervize zvyšuje profesní růst a kompetence pracovníků, asistuje 

při řešení vztahových a pracovních neshod, může být zaměřena na rozvoj a profesního 

chování a  hledání nových cest, jak lépe pracovat s klienty. Pravidelná supervize je také 

důležitý prvek psychohygieny, čímž předchází „syndromu vyhoření“ pracovníků. Tím vším 

přispívá k lepší akceschopnosti týmu pracovat s cílovou skupinou. 

Supervize je přínosná i v případě vyskytnutí se „případu“, který se nepodařilo vyřešit 

na  metodické poradě. Supervizor se může na daný „problém“ podívat nezúčastněně, pomáhá 

jej vidět z jiného úhlu pohledu a hledat řešení. 

  

http://www.podaneruce.cz/
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4. Přílohy 
 

Příloha č. 1 

 

Příloha č. 2 
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 Příloha č. 3 

 

Práva klientů a zásady kontaktu  

„Poradenského centra Na cestě k bydlení“ 

Práva klientů 

 Klient má právo na rovný přístup ke službě bez ohledu na jeho pohlaví, náboženství, 
politické smýšlení, sociální původ, příslušnost k národnostní či etnické menšině, 
sociální status.  

 Poradenské centrum vytváří bezpečné prostředí, ve kterém plně respektuje osobnost 
klienta. 

 Činnosti a jednání klienta jsou založeny na dobrovolnosti (klient má právo 

říct NE). 

 Klient má právo maximálně využívat kapacitu poradenského centra (poradenství, 
vyhledávání na internetu, doprovody na úřady a prohlídky bytů, telefonování) 

 Klient má právo sdělit mentorovi svůj názor na průběh konzultace či styl jeho jednání. 

 Klient může změnit mentora na základě závažných a odůvodněných skutečností. 

 Klient má právo si stěžovat, a to písemně nebo ústně pracovníkům „Poradenského 
centra“ a pracovníkům Společnosti Podané ruce. Lhůta pro vyřízení je 30dní. Stížnost 
může být i anonymní. 

Zásady kontaktu 

 Klient dodržuje pravidla slušného chování, nechová se agresivně a neužívá 
vulgarismy. 

 Klientům není dovoleno navštěvovat poradenské centrum pod vlivem alkoholu a 
jiných omamných látek. 

 Klientům není dovoleno vnášet do poradenského centra nebezpečné předměty, 
zbraně, chemikálie, hořlaviny, alkohol a omamné látky a jiné věci ohrožující zdraví. 

 Pokud se klient 3x nedostaví bez omluvy na smluvenou schůzku, bude s ním 
ukončena spolupráce. 

 V případě nedodržení zásad kontaktu může mentor ukončit spolupráci. 
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Příloha č. 4 

                                                                        
 

Čestné prohlášení o vazbě na vymezené území 

 

"Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení"  
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395) 

 

účastník projektu  .........………………………………. 

 

 

 

 

Čestně prohlašuji, se jsem se k datu …......................… zdržoval více než půl roku v některém 

z krajů ČR s výjimkou Hlavního města Prahy. 

 

 

 

 

 

Datum: ……………………… 

 

 

Účastník projektu      ………………………………………..  
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Příloha č. 5 

 

 

Zápis z individuálního vstupního rozhovoru (KA 1) 

"Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení"  
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395) 

 

Zájemce o účast v projektu 

Jméno a příjmení: …................................................ 

Datum narození: ……................................................ 

Adresa bydliště: …........................................................................................................................ 

Adresa přechodného bydliště: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Průběh rozhovoru 

 

1) Podrobné představení projektu „Podané ruce k udržitelnému bydlení“ 

 

 
Zájem o účast v projektu:                                  ANO                                       NE 
 
 

2) Zjistění profilu účastníka projektu 

 

Cílová skupina výzvy 64 OPZ Popis situace zájemce 

osoba sociálně vyloučená 
nebo 
sociálním vyloučením ohrožená 

 

http://www.podaneruce.cz/
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osoba bez domova nebo 
v nejistém/nevyhovujícím bydlení 
 
konkrétní podskupina výzvy: 
 
………………………………………………………….  

 

 

 

Závěr  

1) Zájemce o účast v projektu a mentor se dohodli na účasti v projektu:  

  

- byl vyplněn monitorovací list podpořené osoby 

- bylo podepsáno čestné prohlášení o vazbě na vymezené území 

(v případě bydliště mimo Olomoucký kraj) 

- bylo dohodnuto zajištění těchto dokladů: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- byla dohodnut termín další schůzky: ………………………………………………………………  

 

2) Zájemce o účast v projektu a mentor se nedohodli na účasti v projektu:  

 

Zájemci bylo poskytnuto poradenství zaměřené na řešení rizik spojených s jeho 

bydlením (informace o možnosti využívat odpovídající sociální služby a podporu 

veřejné správy – poskytovatelé sociálních služeb, sociální pracovníci města, služby 

Úřadu práce ČR, vodítka pro řešení problémů popsaných v bodu 2. Průběhu 

rozhovoru).  

 

 
Komentář: 
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Informace obsažené v tomto zápisu budou archivovány v souladu s platnou legislativou 

týkající se ochrany osobních údajů. 

 

 

V ……………………………………………    Dne ……………………………………. 

 

 

……………………………………………….   ……………………………………………. 

Mentor                                            Zájemce o účast v projektu 
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Příloha č. 6 

 

MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY 

Identifikace projektu 

Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395 

Název projektu "Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení" 

Příjemce podpory (název) Společnost Podané ruce o.p.s. 

Základní údaje o podpořené osobě 

Jméno a příjmení   

Datum narození  

Místo trvalého 

pobytu 

Ulice  Číslo popisné  

Město  PSČ  

Email  Telefon  

Místo 

přechodného 

pobytu 

Ulice  Číslo popisné  

Město  PSČ  

Email  Telefon  

 

1. Údaje zaznamenávané nejpozději před ukončením účasti osoby v projektu 
 

Stav je zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu. 
 

Podle pohlaví 
Podpořená osoba může patřit 
pouze do jedné z vymezených 
skupin. 

 muži 

 ženy 

Podle postavení na trhu 
práce  
Podpořená osoba může patřit 
pouze do jedné z vymezených 
skupin. 
V případě souběhu se uvádí 
převažující charakteristika. 

 zaměstnanci,  

 včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem 
této dovolené zaměstnány 

 osoby samostatně výdělečně činné,  

 včetně žen na mateřské dovolené,  které byly před 
nástupem této dovolené osobami samostatně výdělečně 
činnými 

 osoby na rodičovské dovolené, které byly před nástupem této 

dovolené zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné  

 dlouhodobě nezaměstnaní,
1
 registrovaní na Úřadu práce ČR 

 nezaměstnaní – ostatní, registrovaní na Úřadu práce ČR 

 neaktivní osoby,
2
 které nejsou v procesu vzdělávání nebo 

odborné přípravy,  

 včetně matek na mateřské dovolené a osob na rodičovské 
dovolené, které nebyly před nástupem této dovolené ani 

                                                             

1 Osoby mladší 25 let se považují za dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá více než 6 měsíců nepřetržitě; 

ostatní osoby jsou dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá nepřetržitě déle než 12 měsíců. 
2 Osoba je považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako uchazeč o 

zaměstnání). 
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zaměstnány, ani nepatřily mezi osoby samostatně výdělečně 
činné 

 včetně osob pobírajících invalidní důchod a osob 
pobírajících starobní důchod, které nepatří ani do kategorie 
zaměstnanci, ani do kategorie osob samostatně výdělečně 
činných a nejsou registrované na Úřadu práce ČR 

 neaktivní osoby
3
 - ostatní 

Podle nejvyššího 
dosaženého vzdělání 
Podpořená osoba může patřit 
pouze do jedné z vymezených 
skupin (příp. do žádné). 

 1. stupeň základní školy nebo 2. stupeň základní školy či 1. - 4. 

ročník 8letých gymnázií či konzervatoře anebo 1.  - 2. ročník 6letých 
gymnázií, tj. osoby s primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním 
(ISCED 2)

4
 vzděláním 

 středoškolské, maturita či vyučení anebo pomaturitní studium, tj. 

osoby s vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním 
(ISCED 4)

5
 vzděláním 

 vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské studium, tj. 

osoby s terciárním (ISCED 5 až 8)
6
 vzděláním 

Podle typu znevýhodnění** 
Podpořená osoba může patřit do 
více vymezených skupin (příp. do 
žádné). 

 migranti; osoby, které jsou původem cizinci; menšiny (včetně 

marginalizovaných společenství jako jsou Romové)
7
 

 osoby se zdravotním postižením
8
 

 osoby s jiným znevýhodněním
9
 

Podle přístupu k bydlení  
Podpořená osoba patří či nepatří 
do vymezené skupiny. 

 osoby bez přístřeší nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení
10

 

F. Podle osob sdílejících 
stejnou domácnost 
Podpořená osoba může patřit do 
více vymezených skupin (příp. do 
žádné). 

 osoby žijící v domácnosti, jejíž žádný člen není zaměstnaný  

 osoby žijící v domácnosti, jejíž žádný člen není zaměstnaný  

a jejímiž členy jsou i vyživované děti
11

 

 osoby žijící v domácnosti, mezi jejímiž členy jsou pouze jedna 

dospělá osoba a vyživované děti 

Podle sektoru ekonomiky, 
v němž je osoba 

 osoby působící v neziskovém sektoru 

                                                             

3 Osoba je osoba považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako uchazeč 

o zaměstnání). 
4 „ISCED 1 – 2“ pokrývá nedokončené základní vzdělání až střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické jednoleté.  
5 „ISCED 3 – 4“ pokrývá střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické dvouleté až pomaturitní a nástavbové studium.  
6 „ISCED 5 – 8“ pokrývá vyšší odborné vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání (včetně vzdělání uvedeným stupňům 

odpovídajícího). 
7Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k trvalému pobytu; účastníci, kteří pocházejí z území mimo ČR, náleží do některé z 

menšin či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli jazyku či jiným kulturním problémům. V ČR jsou národnostní menšiny 

uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády pro národnostní menšiny. (Jedná se o celkem 14 menšin: běloruskou, bulharskou, 
chorvatskou, maďarskou, německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou, slovenskou, srbskou, ukrajinskou, 
vietnamskou). 

8 Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. fyzické osoby, které jsou orgánem 

sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) zdravotně 
znevýhodněnými. Do této kategorie patří také fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně znevýhodněnými, a 

rozhodnutí nepozbylo platnosti. V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad rámec výše uvedeného zdravotně 
postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se zdravotním postižením dle § 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 
73/2005, kteří potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.  

9 Jedná se o osoby s jiným znevýhodněním, které kvůli svému znevýhodnění čelí sociálnímu vyloučení (např. osoby po 
výkonu trestu, osoby ohrožené závislostí, osoby s nedokončeným 1. stupněm základní školy atd.). 
10 Jedná se o osoby, jejichž bydlení je nejisté nebo neodpovídá standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu chudoby, 

zadlužení, provizorního charakteru ubytování, blížícího se propuštění z instituce, pobytu bez právního nároku, apod.), osoby v 
ubytovacím zařízení pro bezdomovce, osoby spící venku (bez střechy) – „na ulici“ / bez přístřeší, a tudíž potřebují speciální pomoc v 
procesu začlenění se na trhu práce. 
11 Vyživované děti jsou všechny osoby mladší 18 let a osoby ve věku 18 – 24 let, které jsou ekonomicky závislé na svých rodičích. 
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ekonomicky aktivní 
Vyplňují pouze osoby 
zaměstnané a OSVČ. 
Podpořená osoba může patřit 
pouze do jedné z vymezených 
skupin.  
V případě působení v různých 
sektorech se vybírá ten, který 
převažuje. 

 osoby působící v podnikatelském sektoru 

 osoby působící ve veřejném sektoru 

Podle specifikace působení 
ve veřejném sektoru 
Vyplňují pouze osoby působící ve 
veřejném sektoru. 
Podpořená osoba patří či nepatří 
do vymezené skupiny. 

 zaměstnanci  

 ministerstva,  

 ústředního správního úřadu,  

 některého z ostatních správních úřadů nebo  

 územních samosprávných celků,  
kteří nevykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální 
práce (tzv. obslužné činnosti) nebo kteří neřídí pouze výkon 
takových prací 

** Citlivé údaje - účastník může odmítnout je poskytnout. 
 

Vazba na vymezené území 

Zaměstnanec vykonává 
svou pracovní činnost 
z více než 50 % 
Vyplňují pouze osoby 
zaměstnané. 

 v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města 

Prahy 

 v hlavním městě Praze 

 v Ústeckém či Karlovarském kraji 

Osoba samostatně 
výdělečně činná má sídlo 
podnikání 
Vyplňují pouze OSVČ. 

 v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města 

Prahy 

 v hlavním městě Praze 

 v Ústeckém či Karlovarském kraji 

Studium žáka/studenta 
probíhá z více než 50 % 
Vyplňují pouze žáci/ studenti. 

 v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města 

Prahy 

 v hlavním městě Praze 

 v Ústeckém či Karlovarském kraji 

 Uchazeč/zájemce o 
 zaměstnání má místo 
 trvalého pobytu 

  v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města 
Prahy  
 

 Osoba znevýhodněná má  
 místo trvalého pobytu 
nebo 
 se se zdržuje více než půl 
 roku 

  v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města 
Prahy 

 
 

V  

dne  

Podpis  

 

 

2. Údaje zaznamenávané po ukončení účasti osoby v projektu 
 

Stav je zjišťován nejpozději do 4 týdnů od ukončení účasti osoby v projektu. Postihuje změnu 

v době od zahájení účasti osoby na projektu až do okamžiku zjišťování. 
 

Datum ukončení účasti osoby v projektu  
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Podle situace po 

ukončení účasti  

v projektu 
Podpořená osoba může 

patřit do více vymezených 

skupin (příp. do žádné). 

 osoby, které se po svém zapojení do projektu nově zaregistrovaly na 

Úřadu práce ČR
12

 

 osoby nově zapojené do procesu vzdělávání/odborné přípravy 

 osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci
13

 

 osoby původně nezaměstnané nebo neaktivní, které jsou nově 

zaměstnané nebo OSVČ 

 osoby, podpořené z projektu v rámci investiční priority 1.5 OPZ,
14

 

které obdržely závaznou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, 

učňovské nebo odborné přípravy
15

 

 osoby, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního 

podnikání 

 osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel
16

 

 osoby, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel
17

 
 

 

V  

dne  

Podpis  

 

 

Účel zpracování osobních údajů 

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou údaje uvedené v tomto Monitorovacím listu podpořené osoby shromažďovány a zpracovávány 

výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního 

fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje 

z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být 

kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami 

pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. 

Oprávnění zpracovávat osobní údaje 

                                                             

12 Jedná se osoby, které při vstupu do projektu patřily mezi neaktivní a nově se zaregistrovaly na Úřadu práce ČR (jako uchazeč o 

zaměstnání). 
13 Jedná se o osoby, které získaly potvrzení o kvalifikaci udělené na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že osoba 

nabyla kvalifikaci dle předem nastavených standardů. 
14 Konkrétně jde o projekty v rámci specifického cíle „Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou  

v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad“. 
15 Závaznou nabídkou se rozumí dobrovolná a závazná nabídka ze strany zaměstnavatele nebo vzdělávací instituce, tedy nabídka 

smlouvy od zaměstnavatele nebo nabídka návratu do vzdělávání ze strany vzdělávací instituce.  
16 Osoby, které mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, uzavřen individuální plán a jeho kladné 
vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě. 
17 Osoby, kterým byly poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení 
svědčí o kvalitativní změně v životě. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti 

s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost oprávněno zpracovávat 

v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu  

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II). 

Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat 

v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem 

(tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. 

Na zpracování osobních údajů pro účel uvedený výše se nevztahuje oznamovací povinnost podle  

§ 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s ohledem na ustanovení písmene b) § 18 

tohoto zákona, kdy údajů shromažďovaných realizátorem projektu je třeba k uplatnění práv  

a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.
18

 

Poučení o právech podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. 

Podpořená osoba má právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, realizátor 

projektu je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, přičemž má právo požadovat 

přiměřenou úhradu. V případě, že se podpořená osoba domnívá, že realizátor projektu provádí 

takové zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 

života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat realizátora projektu o vysvětlení  

a o odstranění takto vzniklého stavu. Nevyhoví-li realizátor projektu podpořené osobě, má 

podpořená osoba právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů. 

Stejná práva jako vůči realizátorovi projektu má podpořená osoba i vůči Ministerstvu práce  

a sociálních věcí jakožto správci osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů 

podpořených z Operačního programu Zaměstnanost. 

Doba uchovávání osobních údajů 

V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování 

v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, do 31. 12. 2033, 

tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu Operačního programu 

Zaměstnanost. 

Využití informačních systémů MPSV a ČSSZ 

Kromě v tomto formuláři uvedených osobních údajů mohou být v souvislosti s realizací projektu 

podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo 

osobami oprávněnými k provedení kontroly zpracovávány i další osobní údaje týkající se podpořené 

osoby, které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy 

sociálního zabezpečení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu. 

Těmito osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda je podpořená osoba uchazečem o zaměstnání 

vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky, zda je podpořená osoba zaměstnána a po jakou 

dobu, zda je podpořená osoba osobou samostatně výdělečně činnou. 

 

 

                                                             

18 Zvláštním zákonem je v tomto případě kromě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013  
ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006,  zákon  

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),  

a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, na základě kterých je podpora na projekt z Operačního programu Zaměstnanost poskytována a 

následně je ověřováno využití poskytnuté podpory ve vazbě na právní předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností. 
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Příloha č. 7 

 

Příloha č. 8 Docházková kartička 
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Příloha č. 9 Prezenční listina Kurz 
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Příloha č. 10 Leták pro klienty 

 

Příloha č. 11 Leták pro instituce 
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Příloha č. 12 Osnova semináře 

1) Bydlení v historii a současnosti  

a) Vývoj bydlení v historii lidského druhu, kočovný způsob života, usedlý způsob života. Proč 

člověk potřebuje domov 

b) Jaké náležitosti by měl domov splňovat (velikost, stav, možnost vařit, prát, věnovat se 

koníčkům, možnost vařit) a podle jakých kritérií si ho vybrat (cena a náklady, poloha) 

c) Formy bydlení v současnosti: vlastnická forma bydlení, družstevní bydlení, nájemní 

bydlení, podnájem, smlouva o ubytování, azylové a krizové formy bydlení 

d) Nájemní smlouva a na co si u ní dát pozor 

e) Není to jenom nájem, aneb co dalšího musíme platit a jak (inkaso, fond oprav) 

f) Tipy a triky, jak si najít bydlení (inzertní servery, komunikace s realitním makléřem a 

vlastníkem nemovitosti) 

g) Výpověď z nájmu – kdy a jak 

h) Diskuze a individuální poradenství 

 

2) Práce, ta nejlepší cesta, která vám zaplatí nájem  

a) Vývoj práce v historii člověka, trh práce v současnosti 

b) Kde hledat práci – inzertní servery, úřad práce, sociální okruh daného člověka 

c) Jak si vybrat vhodnou práci – kvalifikace, zdravotní stav, to, aby mě práce bavila a byla za 

dostatečnou odměnu 

d) Životopis a motivační dopis – náležitosti a forma 

e) Pracovní pohovor – co říkat a neříkat, na co se potenciální zaměstnavatel nesmí ptát 

f) Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou, jak zjistit čistou mzdu. Daně a možné odpočty z nich 

g) Zákoník práce 

h) OZP a OZN, sociální podnikání. Jak se uplatnit na trhu práce, když mám zdravotní 

problémy 

i) Výpověď a její formy 

 

3) Sociální dávky a dávky hmotné nouze  

a) Jaké jsou v ČR sociální dávky, kdo na ně má nárok a jak o ně žádat 

b) Jaké jsou v ČR dávky hmotné nouze, kdo na ně má nárok a jak o ně žádat 

c) Invalidní a starobní důchod – podmínky získání, jak si zažádat, co znamená být důchodce 

d) Příspěvek na péči. Karty ZTP a ZTP/P 

e) Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení – jaký je v tom rozdíl 

f) Další možnosti pomoci – potravinová banka, středisko SOS, Charitní šatník 

 

4) Finance, osobní a rodinný rozpočet, půjčky, dluhy, exekuce, insolvence (6 hod) 

a) Jak by měl vypadat vyrovnaný finanční rozpočet 

b) Jak snížit výdaje, když jsou vyšší než příjmy 

c) Půjčky – druhy půjček – bankovní, nebankovní, lichváři 

d) Úvěrová smlouva – její náležitosti, RPSN 

e) Neschopnost splácet – vymáhání dluhu, EPR, exekuce 

f) Průběh exekuce, výpočet srážek ze mzdy, jak se bránit 

g) Osobní bankrot – co to znamená, jaké má výhody, jak ho dosáhnout 
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5) Občanské právo  

a) Co je občanské právo, jaké záležitosti spravuje, další oblasti práva (trestní právo) 

b) Občanský zákoník, jeho hlavní body 

c) Občansko-právní žaloba – její náležitosti, jak ji podat, nebo jak se jí bránit 

 

6) Domov a jídlo, jídlo a domov (probíhá vždy uprostřed každého vzdělávacího bloku 12:00-

14:00, náplní je společná příprava a konzumace levného a zdravého jídla z potravinové 

banky)  

 

 

http://www.podaneruce.cz/

