
Priorita  II. -  Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi 

 
 

 
 

 
Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi 

 

Popis a zdůvodnění 

 
V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém 
prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů: 1. stupeň - krátkodobé krizové 
ubytování /noclehárny, azylové domy/, 2. stupeň -  bydlení s terénními sociálními 
službami /tréninkové bydlení/, 3. stupeň -  dlouhodobé samostatné nájemní bydlení. 
Do realizace prostupného bydlení budou zapojeni poskytovatelé sociálních služeb tak, 
aby přirozeným způsobem podporovali klienty a pomáhali k jejich rychlejší integraci do 
běžného života. 
Dodržování principů rozptýleného bydlení mimo jiné zabrání kumulaci sociálně slabých 
do jednoho místa, k čemuž v Mladé Boleslavi došlo v oblasti Havlíčkova ulice.  
Fungující systém rozptýleného bydlení zamezí obchodu s chudobou, kdy klienti hradí 
předražené ubytovny ze sociálních dávek.  
Zařízení, která poskytují ubytovací služby v Mladé Boleslavi: 
- R – Mosty /azylový dům pro matky s dětmi/ 
- Naděje /noclehárna pro jednotlivce/ 
- městská ubytovna 
- komerční ubytovny 
 

Klíčové plánované aktivity 

• Oslovení vybraných subjektů a odborníků 

• Stanovení podmínek a pravidel spolupráce 

• Zahájení vzájemné spolupráce 

• Schválení metodiky orgánem města 
 

Cílová skupina 

Lidé v krizi, osoby a rodiny s nízkými příjmy, osoby, které se nacházejí v léčebnách 
dlouhodobě nemocných, ústavech soc. péče nebo psychiatrických léčebnách, osoby, 
které se vracejí z dětského domova nebo výchovného ústavu, osoby, které se vracejí 
z výkonu trestu odnětí svobody. 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

• Seznam zapojených odborníků 

• Záznam z jednání týmu na téma nastavení systému 

• Zpracovaná metodika prostupného bydlení 

• Rozhodnutí Rady statutárního města o respektování postupů 
 

Dopad na cílovou skupinu  

Zabránění vzniku sociálně vyloučených lokalit, snížení počtu osob a rodin, které přijdou 
o bydlení v důsledku tíživé životní situace, zvýšení motivace pro klienty v jejich úsilí o 
samostatné bydlení. 
 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři Statutární město Mladá Boleslav 

Partneři 
Odbor správy majetku města – odd. bytového hospodářství Magistrátu města Mladá 
Boleslav, poskytovatelé soc. služeb, majitelé domů a bytů, realitních kanceláří 

Harmonogram 
První setkání I. pol. r. 2015 
r. 2015 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s realizací setkání , koordinací aktivity a tvorbou metodiky  

Možné zdroje financování Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav  



 

Priorita  II. -  Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi 

 

 

 
Opatření II. 2.: Udržení současné kapacity azylového bydlení pro matky s dětmi 

Popis a zdůvodnění 

 
V naší spádové oblasti poskytuje Azylový dům o. s. R-Mosty pobytovou sociální službu 
matkám s dětmi /mužům pouze výjimečně/ a těhotným ženám od 18 -ti let bez rozdílu 
etnické příslušnosti i místa bydliště. Je určena pro klientky, které se ocitly v krizové 
situaci spojené se ztrátou bydlení. Maximální délka pobytu zde je 1 rok. V zařízení je 
možno ubytovat 13 dospělých s celkem max. 31 dětmi. K dispozici zde je i krizový 
pokoj, který je určen pro matky v akutní nouzi spojené s ohrožením zdraví vlastním 
nebo dětí, s domácím násilím nebo jinými mimořádnými situacemi. Pobyt na krizovém 
pokoji je zcela zdarma a je omezen na 5 dní. 
Azylový dům kromě azylové služby ubytovací, poskytuje klientkám také odborné 
sociální poradenství, asistenci při hledání bydlení a zaměstnávání, odlehčovací služby, 
vzdělávací služby pro dospělé i děti, rekvalifikaci a různorodé kurzy pro lepší uplatnění 
v zaměstnání.  
 Azylový dům byl od r. 2010 do září 2013 z větší části financován z prostředků 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.  
Nyní je závislý na dotacích z MPSV, na podpoře Statutárního města Mladá Boleslav a 
štědrosti sponzorů, dárců a klientů azylového domu. 
Počátkem r. 2014 musel být z nedostatku finančních prostředků ukončen projekt 
Předškolní centrum, který využívaly matky azylového domu i veřejnost. 
Za období let 2010 až 2013 pracovníci azylového domu evidují 154 klientů, kteří využili 
některou z poskytovaných soc. služeb. Vytyčený počet klientů byl překročen o jednu 
polovinu. 
 
 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Udržení současné finanční podpory služby 

• Pravidelný monitoring činnosti a potřebnosti 
 

Cílová skupina 

 
Matky s dětmi nacházející se v tíživé situaci ve vazbě k bydlení, těhotné ženy od 18 -ti 
let věku. 
 

Výstup = co bude výsledkem Udržení současné kapacity služby  

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění základních životních potřeb /ubytování, hygiena, strava/, řešení akutní krize, 
budování nezávislosti na systému sociálních služeb a návrat do běžného soc. prostředí 
 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři Statutární město Mladá Boleslav 

Partneři R-Mosty, poskytovatelé sociálních služeb  

Harmonogram r. 2014 - 2015 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s provozem služby  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav  
Humanitární fond Středočeského kraje 
MPSV ČR, nadace 



Priorita  II. -  Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi 

 
 

 
Opatření II. 3.:  Udržet a rozšířit současné kapacity noclehárny 

Popis a zdůvodnění 

V současnosti sociální služby noclehárny poskytuje NADĚJE. Cílem zařízení je, aby 
uživatelé přečkali noc v bezpečném prostředí, měli možnost osobní hygieny a získali 
základní informace pro řešení své nepříznivé sociální situace. Základními kritérii pro 
poskytnutí služby je nepříznivá sociální situace klienta spojená se ztrátou bydlení, jeho 
ochota k dodržování řádu zařízení a platný osobní doklad. Kapacita střediska čítá 16 
lůžek, z toho 12 pro muže a 4 pro ženy.  Provozní doba noclehárny je od pondělí do 
neděle, od 20.00 hod do 7.00 hod. Na noclehárně klient zaplatí při pobytu v délce 
nepřesahující 2 měsíce Kč 30,-- za noc. Na služby noclehárny navazuje nízkoprahové 
denní centrum, které je v provozu od 8.00 hod do 20.00 hodin.  
Každým rokem se zvyšuje počet žadatelů o nocleh. V roce 2009 NADĚJE poskytla 4.130 
noclehů, v roce 2012 to bylo 5.758 noclehů. Při nepříznivém počasí či v zimních 
měsících kapacita noclehárny není dostačujíc a pracovníci střediska jsou nuceni 
zájemce o nocleh odmítat. V roce 2013 bylo odmítnuto 9 klientů pro nedostatek 
kapacity. Při navýšení počtu přistýlek dochází k znepřístupnění nouzových východů a 
nemožnosti vstupu do služebních prostorů. Hygienické podmínky v zařízení jsou 
nevyhovující a neodpovídají při zvýšeném počtu uživatelů normám, k dispozici je pouze 
1 WC a 1 sprcha.   
Pro rozšíření současné kapacity noclehárny by bylo možné využít sousední byt nebo 
zajistit větší objekt.  
 

Klíčové plánované aktivity 

• Oslovení vybraných subjektů a odborníků ve vazbě k rozšíření služeb noclehárny 

• Iniciovat jednání se zástupci města o možných prostorech a podpoře 

• Vyhodnotit možnosti 

• Návrh dalšího postupu 
 

Cílová skupina 

Muži a ženy, kteří utrpěli ztrátu domova nebo bydlení, lidé, u kterých je jejich bydlení 
nejisté, nevyhovující nebo ohrožující, lidé, kteří nemají dostatek prostředků pro 
zajištění běžného bydlení nebo ubytování, lidé propuštění z vězení nebo ze zařízení 
ústavní péče. 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

• Seznam zapojených odborníků 

• Záznam z jednání týmu na téma udržení a rozšíření současné 

• kapacity noclehárny 

• Rozšíření o sousední byt 

• Zajištění další nemovitosti 
 

Dopad na cílovou skupinu  

Snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici, 
poskytnutí bezpečného prostředí pro přečkání noci, zajištění podmínek pro běžné 
úkony osobní hygieny, řešení akutní krize, motivování klienta k řešení situace vlastními 
silami.  
 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři Statutární město Mladá Boleslav, Naděje 

Partneři Škoda Auto 

Harmonogram Do konce r. 2014 zmapovat možnosti pro rozšíření kapacity noclehárny 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s provozem služby 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav  
Humanitární fond Středočeského kraje 
MPSV ČR, nadace 



Priorita  II. -  Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi 

 
 

 
Opatření II. 4.: Řešení dostupnosti ubytoven 

Popis a zdůvodnění 

 
Mezi subjekty soc. služeb, které v Mladé Boleslavi poskytují krizové bydlení, patří 
Azylový dům pro matky s dětmi o. s. R-Mosty a noclehárna střediska Naděje. Účelem 
zařízení krizového bydlení je poskytnout klientům okamžitou pomoc ve chvíli bytové 
nouze. Ze závěrečné zprávy  sociologického šetření vyplývá, že kapacita Azylového 
domu o.s. R-Mosty je dlouhodobě zcela naplněna a není v možnostech tohoto zařízení 
uspokojit další zájemce o ubytování.  
Mezi další zařízení krizového bydlení patří kromě azylových domů a nocleháren i 
ubytovny. V Mladé Boleslavi je k dispozici městská ubytovna a dále ubytovna pro 
matky v tísni a svobodné matky. Vzhledem k tomu, že umístění do těchto ubytoven 
trvá i několik týdnů, neřeší tato zařízení akutní krizovou situaci klienta.   
Bydlení v komerčních ubytovnách není dostupné pro osoby s nedostatkem finančních 
prostředků.  Vyřízení sociální dávky trvá několik týdnů a k žádosti je nutné doložit 
mimo jiné i smlouvu na ubytování, kterou však majitelé ubytoven odmítají vystavit 
předem.  
  

 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Oslovení vybraných subjektů a odborníků ve vazbě k ubytovnám  

• Jednání o podmínkách pro umístění klientů do ubytoven 

• Návrh dalšího postupu ve vazbě k opatření II. 1 
 

Cílová skupina 

 
Osoby v krizi spojené s bytovou nouzí, osoby, které se vracejí z ústavní výchovy, osoby, 
které se vracejí z výkonu trestu. 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Zápis z jednání  

• Návrh dalšího postupu 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění ubytování, zabránění kumulace sociálně slabých do jedné oblasti, - prevence 
kriminality. 
 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
Statutární město Mladá Boleslav 
 

Partneři 

 
ÚP, Naděje, o. s. R-Mosty, poskytovatelé sociálních služeb, majitelé komerčních 
ubytoven 
 

Harmonogram 

 
Do konce r. 2014 setkání subjektů 
R. 2015 zpracování návrhu 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s realizací setkání, koordinací aktivity a tvorbou metodiky  

Možné zdroje financování Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav  



Priorita II. -  Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi 

 
 

 

 
Opatření II. 5.: Podpora podporovaného bydlení 

Popis a zdůvodnění 

 
Podpora samostatného bydlení je služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Cílem je zlepšit kvalitu života uživatelů a není-li to možné, tak alespoň stabilizovat 
jejich situace a zbránit jejímu zhoršování řešením nepříznivé životní situace. V rámci 
této služby se uživatelé učí zvládat či zdokonalovat ve veškerých dovednostech 
potřebných k zajištění chodu domácnosti, praktický nácvik domácích prací, 
hospodaření s penězi, podpora při nakupování, péče o vlastní domov a vlastní osobu, 
cestování běžnými dopravními prostředky, podpora při komunikaci s okolím – lékaři, 
instituce. V Mladé Boleslavi tyto služby především zajišťuje Fokus Mladá Boleslav, 
sdružení pro péči o duševně nemocné. V současné době je nutné udržení a podpora 
současného rozsahu služeb.  

 

 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Udržení stávajících kapacit podporovaného bydlení. 

• Propojovat aktuální potřebnost podporovaného bydlení. 

• Podporovat srozumitelnou informovanost o podporovaném bydlení u všech 
cílových skupin (vazba na opatření I. 1 a I. 2). 
 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením  

Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Udržení stávajících kapacit služeb  

• Zápis ze zmapování potřebnosti podporovaného bydlení ve městě 
(poskytovatelé, uživatelé, vedení města) 

• Propagace této služby 

• Podpora vzájemné komunikace a spolupráce s dalšími poskytovateli služby 

• Opatření souvisí s opatřením V. 2 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Udržení osoby se zdravotním postižením či duševním onemocněním v jejím přirozeném 
prostředí.  
 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
Poskytovatelé sociálních služeb a návazných služeb   
 

Partneři Statutární město Mladá Boleslav, spádové obce 

Harmonogram Roky 2014-2015 udržení stávající kapacity a propagace  

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s udržením provozu služby , s mapováním potřebnosti a propagace  

Možné zdroje financování 
MPSV ČR, EU fondy- v rámci dalšího programového období, rozpočet Statutárního 
města Mladá Boleslav, rozpočty spádových obcí, příjmy klientů 



Priorita II. -  Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi 

 
 

 

 
Opatření II. 6.: Řešení tématu azylového bydlení pro jednotlivce 

 

Popis a zdůvodnění 

 
V současné době v Mladé Boleslavi azylový dům pro jednotlivce není k dispozici. 
V Mladé Boleslavi pracuje středisko Naděje, které azylové služby neposkytuje a 
zaměřuje se na jiný okruh klientů. Azylový dům R-Mosty je určen pouze matkám 
s dětmi a těhotným ženám od 18 -ti let věku. Jeho kapacita je dlouhodobě naplněna.  
V Mladé Boleslavi tak chybí zařízení, které kromě bydlení lidem nabídne i pomoc při 
jejich cestě k osamostatnění a začlenění zpět do společnosti. Azylový dům je vhodnou 
alternativou bydlení pro lidi vracející se z ústavní výchovy nebo výkonu trestu. Služby 
azylového domu také využijí lidé, u kterých je předpoklad, že se ve špatné sociální 
situaci ocitli pouze krátkodobě.  
 Azylové domy jsou nedílnou součástí systému sociálního bydlení, resp. vícestupňového 
bydlení s doprovodným sociálním programem. Z výše uvedeného vyplývá, že v Mladé 
Boleslavi systém sociálního bydlení není komplexně a systematicky řešen.  
 

Klíčové plánované aktivity 
• Oslovení vybraných subjektů a odborníků z řad zástupců města 

• Zahájení vzájemné spolupráce na téma řešení azylového bydlení pro jednotlivce 

Cílová skupina 

 
Osoby v krizi, osoby v krizi spojené se ztrátou bydlení, osoby, které se vrátily z ústavní 
výchovy, osoby, které se vrátily z výkonu trestu. 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Seznam zapojených odborníků 

• Záznam z jednání týmu na téma řešení azylového bydlení pro jednotlivce v Ml. 
Boleslavi 

• Konkrétní návrhy na řešení azylového bydlení pro jednotlivce v Ml. Boleslavi  
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění základních lidských potřeb, řešení akutní krize klienta, pomoc při hledání 
zaměstnání a jeho udržení,  pomoc při hledání samostatného bydlení,  snížení 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života klientů na ulici,  
zabránění obchodování s lidskou chudobou, kdy jsou lidé nuceni hradit ze sociálních 
dávek  předražené ubytovny. 
 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
Statutární město Mladá Boleslav 
 

Partneři ÚP, poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících 

Harmonogram 

 
Do konce r. 2014 setkání subjektů 
Rok  2015 -  zpracování návrhu 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s realizací setkání, koordinací aktivity a zpracováním návrhu dalšího 
postupu 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav  


