
 

 
veřejná ochránkyně práv 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

Obecní bydlení z pohledu práva na rovné zacházení 

a sociální práce s klienty v bytové nouzi 

která se koná dne 10. února 2020 

ve velkém konferenčním sále Otakara Motejla 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 

Přes 50 000 domácností se v České republice ocitá v bytové nouzi. Úroveň bydlení má přitom 
zásadní vliv na kvalitu života a bytová nouze se negativně projevuje v dalších oblastech, jako je 
pracovní uplatnění, školní výsledky dětí nebo přístup ke zdravotní péči. 

Jedním z faktorů, které mohou k tomuto stavu přispívat, je omezený přístup k obecnímu bydlení. 
Veřejná ochránkyně práv proto realizovala výzkum, který se věnoval dostupnosti obecního bydlení 
a vyhodnocení pravidel pro přidělování obecních bytů z pohledu práva na rovné zacházení. S jeho 
výsledky účastníky konference seznámíme. 

Bytová nouze současně představuje nepříznivou životní situaci. Při jejím řešení hrají důležitou roli 
sociální pracovníci. Co se v sociální práci při řešení bytové nouze osvědčuje? S jakými překážkami 
se sociální pracovníci a jejich klienti potýkají? Jak bytové nouzi prostřednictvím sociální práce 
předcházet? A může vůbec sama sociální práce bytovou nouzi vyřešit? I odpovědi na tyto otázky 
zazní na konferenci. 

Konference je určena zejména zástupcům měst a obcí, obecních a krajských úřadů, sociálním 
pracovníkům, zástupcům orgánů státní správy a expertům, kteří se zabývají sociální prací.   

Účast na konferenci je bezplatná, kapacita je však omezená, a proto Vás prosíme o přihlášení 
maximálně dvou osob za jednu organizaci. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pondělí 3. února 2020. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 
Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Jana Mikulčická (tel. 542 542 302, 
mikulcicka@ochrance.cz). 

Občerstvení zajištěno.  

                                                        
1  Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

10. února 2020 
 

09:30–10:00 Prezence účastnic a účastníků 

10:00–10:15 Přivítání účastnic a účastníků 

Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové 

10:15–11:30 Právo na rovné zacházení a obecní bydlení – poznatky z výzkumu  

Jana Mikulčická, Kancelář veřejného ochránce práv 

Magdalena Konečná, Kancelář veřejného ochránce práv 

Dozor nad pravidly pro přidělování obecních bytů 

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (bude 
potvrzeno) 

Náklady veřejných rozpočtů vyvolané bezdomovectvím 

Magdalena Opletalová, Agentura pro sociální začleňování (bude potvrzeno) 

Otázky a odpovědi 

11:30–12:15 Přestávka 

12:15–13:45 Bytová nouze a role sociálních pracovníků  

Petra Zdražilová, Kancelář veřejného ochránce práv 

Jana Mikulčická, Kancelář veřejného ochránce práv 

Sociální práce v procesu reintegrace do bydlení 

Eliška Černá, katedra Sociální práce, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních 
studií 

Otázky a odpovědi 

13:45–14:00 Přestávka 

14:00–15:30 Sociální práce při řešení bytové nouze (panelová diskuse) 

Jakub Majzel, sociální pracovník projektu sociální bydlení, Úřad městské části 
Praha 14 

Kristýna Fuchsová, právnička, Drom, romské středisko 

Renata Haráková, oddělení sociálního začleňování, Magistrát města Brna 

Adam Fialík, vedoucí programu pro dospělé, IQ Roma servis 

Karolína Vodičková, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky sociálního 
bydlení, Magistrát města Plzně 

15:30–16:00 Závěrečné shrnutí 

 


