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Platforma pro sociální bydlení 

- Květen 2012: Národní setkání lidí žijících v sociálních bytech

- Skupina 7 organizací a 2 jednotlivců připravilo ustavující 
prohlášení, 21. 5. 2013 vyhlásila PSB v Ostravě Přednádraží 
svoji činnost.

- V červnu 2014 se PSB transformovala do spolku a z 
neformální sítě se stala samostatnou organizací postavenou 
na širokém základě členských organizací a jednotlivců 

- V současnosti má PSB 54 členů sdružených za cílem 
prosazení kvalitní legislativy sociálního bydlení a jeho 
praktického fungování.



Proč participativně 

- Věříme, že důstojné bydlení je základní právo, které si lidé v 
bytové nouzi musí vydobýt, PSB vznikla jako nástroj 
prosazení tohoto práva.

- PSB staví na široké členské základně, do níž postupně zve 
kromě organizací a expertů i angažované lidi v bytové nouzi.

- Zajištění práva na důstojné bydlení by mělo být na základě 
individuálních potřeb podpořeno kvalitní a adekvátní 
sociální službou, která pomáhá k udržení bydlení = tyto 
potřeby musí definovat sami lidé bez domova

- Pro prosazení změn legislativy a praxe je nutná dlouhodobá 
široká podpora a angažovanost lidí bez domova.  



Jak Konkrétně 

- V rámci základního grantu OSI RIO je participace jednou ze 
základních os.

- 3 participativní skupiny: Ostrava, Praha, Brno

- Ostrava: AsLiDo  

- Brno: IQ Roma servis – Romská skupina 

- Praha: skupina angažovaných lidí PSB

- Jednou za půl roku Národní setkání 



Národní setkání lidí žijících v bytové nouzi 

- Zástupci jednotlivých skupin se jednou za půl roku setkávají 
na tzv. NSLŽBN

- Věnováno přípravě akcí většího významu: Konsenzuální 
konference k bezdomovectví 

- Věnováno komentářům ke koncepčním dokumentům PSB



Odkud kam směřujeme 

- 2012: snaha zjistit, jak se lidem žije ve vcelku ojedinělém 
sociálním bydlení, které poskytují výhradně NNO na své 
riziko 

- Ustavení PSB vedlo k ustavení pravidelného poradního hlasu 
skupin lidí bez domova.

- Členové skupin vstupují do PSB.

- Od informovaní k podílu na rozhodování 


