
 
 

Poziční dokument NADĚJE k (sociálnímu) bydlení 
 
Bydlení pokládáme za jednu ze základních životních potřeb člověka. Dobré bydlení je 
předpokladem pro budování sociálních vztahů v rodině, nutným předpokladem pro 
začleňování do společnosti. V souladu s článkem 25 Všeobecné deklarace lidských práv 
má každý na bydlení právo. Bydlení se realizuje výlučně v bytě. 
 
Různé formy sociálního bydlení (bydlení s podporou, tréninkové bydlení, prostupné 
bydlení apod.) mají umožnit domácnostem a jednotlivcům bydlení v těch případech, kdy 
je pro ně subjektivně nebo objektivně nedostupné bydlení na trhu s byty.  
 
NADĚJE jako nevládní nezisková organizace usiluje o podporu v bydlení a pomoc 
k bydlení naplňováním svého integračního programu. Ten je určen zejména lidem, kteří 
nebydlí a lidem žijícím v nevyhovujícím bydlení, zejména ve vyloučených lokalitách. 
Cílem je důstojné bydlení ve společnosti. 
 
V části integračního programu, zaměřené na pomoc lidem bez domova, NADĚJE 
připravuje klienty na bydlení a poskytuje jim záchranu v případě selhání. Jde o 
vícestupňový model služeb, které na sebe navazují. Služby začínají na ulici formou 
terénní práce, navazuje pomoc v denním centru a přenocování v noclehárně. Vyšším 
stupněm jsou azylové domy, na které by mělo navazovat bydlení s podporou, kterého 
však je nedostatek.  
 
Vedle toho NADĚJE ve svém integračním programu nabízí klientům několik forem bydlení. 
Máme zkušenost s prostupným bydlením a uvědomujeme si jeho výhody i nedostatky. 
Významnou překážkou jsou nedostatečné příjmy klientů, bez jejich zvýšení je další posun 
velmi obtížný. 
 
NADĚJE nabízí svým klientům 343 míst v azylových domech, 124 lůžek v noclehárnách 
a dalších přibližně 100 lůžek v zimních noclehárnách a zařízeních krizové pomoci. Sociální 
bydlení podporuje v 36 bytech velikosti 1+0 až 3+1, jak pro rodiny s dětmi, tak formou 
samostatného bydlení nebo spolubydlení pro bývalé bezdomovce, a to v modelu 
prostupného bydlení. Nižším integračním stupněm, který nepokládáme za standardní, ale 
je vynucen místními podmínkami, je 32 ubytovacích místností se společným 
příslušenstvím.  
 
Vedle toho NADĚJE poskytuje pro lidi se zdravotním postižením službu chráněného 
bydlení v 17 bytech, částečně formou spolubydlení, nabízí dva byty pro pěstounské 
rodiny a další tři byty pro rodiny se zdravotně postiženým členem.  
 
Jsme si vědomi svých omezených možností, při své práci vycházíme ze soudobé reality, 
působíme v různých městech, která mají často odlišné politické zacílení. Z toho vyplývá 
rozdílný přístup měst k lidem bez domova a k lidem žijícím v nevyhovujících podmínkách, 
např. ve vyloučených lokalitách. Vycházíme z reality, ale naším zacílením je běžné 
nájemní bydlení pro domácnosti žijící v nedůstojných podmínkách a pro lidi bez domova. 
 

 
Schváleno Ředitelskou radou dne 11. března v Brně 


