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Přílohy
Příloha č. 1: Typologie ETHOS rozšířená o subnárodní kategorie (tabulka)
Koncepční
Kategorie
BEZ STŘECHY

BEZ DOMOVA

Operační kategorie

Forma bydlení

1 Osoby přežívající
Venku

1.1 Veřejné
prostory nebo
venku (na ulici)

2 Osoby v noclehárně

2.1 Noclehárna

3 Osoby v ubytovnách
pro bezdomovce

3.1 Azylový dům

́

pro bezdomovce

3.2 Přechodná
Ubytovna

3.3 Přechodné
Podporované
Ubytování
4 Osoby v pobytových
zařízeních pro ženy

5 Osoby v ubytovnách
pro imigranty

6 Osoby před
opuštěním instituce

7 Uživatelé
dlouhodobější
Podpory

4.1 Pobytové
zařízení pro ženy

5.1 Přechodné
bydlení (azylová
zařízení pro
žadatele o azyl)
5.2 Ubytovny pro
Migrující
Pracovníky
6.1 Věznice a
vazební věznice
6.2 Zdravotnická
Zařízení
6.3 Zařízení pro
Děti

Generická (druhová)
Definice
Osoby přežívající na
ulici nebo ve veřejně
přístupných
prostorách
bez možnosti
ubytování

Národní subkategorie

*

1.1.1 Osoby spící venku (např.
ulice, pod mostem, nádraží, letiště,
veřejné dopravní prostředky,
kanály, jeskyně, odstavené vagony,
stany, garáže, prádelny, sklepy a
půdy domů, vraky aut)

b

Osoby bez obvyklého
bydliště, které
využívají nízkoprahové
noclehárny

2.1.1 Osoby v nízkoprahové
Noclehárně
2.1.2 Osoby sezonně užívající
k přenocování prostory zařízení bez
Lůžek
3.1.1 Muži v azylovém domě
3.1.2 Ženy v azylovém domě
3.1.3 Matky s dětmi v azylovém
Domě
3.1.4 Otcové s dětmi v azylovém
Domě
3.1.5 Úplné rodiny v azylovém
Domě
3.1.6 Osoby v domě na půli cesty
3.2.1 Osoby ve veřejné komerční
ubytovně (nemají jinou možnost
bydlení)
3.2.2 Osoby v přístřeší
po vystěhování z bytu

B

3.3.1 Bydlení s podporou výslovně
určené pro bezdomovce neexistuje

a

4.1.1 Ženy ohrožené domácím
násilím pobývající na skryté adrese
4.1.2 Ženy ohrožené domácím
násilím pobývající v azylovém
Domě
5.1.1 Žadatelé o azyl v azylových
Zařízeních

A

5.2.1 Migrující pracovníci – cizinci
ve veřejné komerční ubytovně
(nemají jinou možnost bydlení)
6.1.1 Osoby před opuštěním
Věznice
6.2.1 Osoby před opuštěním
zdravotnického zařízení
6.3.1 Osoby před opuštěním dětské
Instituce
6.3.2 Osoby před opuštěním
pěstounské péče
7.1.1 Muži a ženy v seniorském
věku nebo invalidé dlouhodobě
ubytovaní v azylovém domě

A

7.2.1 Bydlení s podporou výslovně
určené pro bezdomovce neexistuje

a

Osoby v azylových
Domech
s krátkodobým
ubytováním

Osoby ve veřejných
ubytovnách
s krátkodobým
ubytováním,
které nemají vlastní
Bydlení
Bezdomovci v
přechodném bydlení
se sociální podporou
Ženy ubytované
krátkodobě v zařízení
z důvodu ohrožení
domácím násilím
Imigranti v
přechodných
ubytovnách z důvodu
Imigrace
Osoby v ubytovnách
pro migrující
pracovníky
Bez možnosti bydlení
po propuštění
Zůstává déle z důvodu
absence bydlení
Bez možnosti bydlení

7.1 Pobytová péče
pro starší
Bezdomovce

Senioři a osoby
invalidní dlouhodobě
ubytované v azylovém
Domě

7.2 Podporované
bydlení pro
Bývalé
Bezdomovce

Dlouhodobé bydlení s
podporou pro bývalé
bezdomovce

B

b
b
b
b

B

B

A

a

a
A
a
a
B

NEJISTÉ
BYDLENÍ

8 Osoby žijící v
nejistém bydlení

9 Osoby ohrožené
vystěhováním

10 Osoby ohrožené
domácím násilím

NEVYHOVUJÍCÍ
BYDLENÍ

11 Osoby žijící v
Provizorních
a v neobvyklých
Stavbách

8.1 Přechodné
bydlení u
příbuzných nebo
Přátel

Přechodné bydlení u
příbuzných
nebo přátel

8.2 Bydlení bez
právního nároku

Bydlení bez právního
nároku,
nezákonné obsazení
Budovy

8.1.1 Osoby přechodně bydlící u
příbuzných nebo přátel (nemají
jinou možnost bydlení)
8.1.2 Osoby v podnájmu (nemají
jinou možnost bydlení)
8.2.1 Osoby bydlící v bytě bez
právního důvodu
8.2.2 Osoby v nezákonně obsazené
Budově

A

A
A

B

8.3 Nezákonné
Obsazení
Pozemku

Nezákonné obsazení
Pozemku

8.3.1 Osoby na nezákonně
obsazeném pozemku
(zahrádkářské kolonie, zemnice)

B

9.1 Výpověď z
nájemního bytu
9.2 Ztráta
vlastnictví bytu
10.1 Policejně
Zaznamenané
domácí násilí

Výpověď z nájemního
Bytu
Ztráta vlastnictví bytu

9.1.1 Osoby, které dostaly výpověď
z nájemního bytu
9.2.1 Osoby ohrožené
vystěhováním z vlastního bytu
10.1.1 Osoby ohrožené domácím
násilím – policejně zaznamenané
Případy
– oběti
11.1.1 Osoby žijící v mobilním
obydlí, např. maringotka, karavan,
Hausbót
(nemají jinou možnost bydlení)
11.2.1 Osoby žijící v budově, která
není určena k bydlení, např. osoby
žijící na pracovišti, v zahradních
chatkách se souhlasem majitele
11.3.1 Osoby žijící v provizorních
stavbách nebo v budovách např.
bez kolaudace
12.1.1 Osoby žijící v nevhodném
objektu – obydlí se stalo
nezpůsobilým k obývání (dříve
mohlo být obyvatelné)

A

13.1.1 Osoby žijící v přelidněných
Bytech

A

11.1 Mobilní
Obydlí

Případy, kdy policie
zasáhla k zajištění
bezpečí oběti
domácího násilí
Mobilní obydlí, které
není určené pro
obvyklé bydlení

11.2 Neobvyklá
Stavba

Nouzový přístřešek,
bouda, chatrč, barák

11.3 Provizorní
Stavba

Provizorní stavba

12 Osoby žijící v
nevhodném bydlení

12.1 Obydlené
Neobyvatelné
Byty

13 Osoby žijící v
Přelidněném
Bytě

13.1 Nejvyšší
národní norma
Definující
Přelidnění

Bydlení v objektu
označeném podle
národní legislativy
jako nevhodné k
Bydlení
Definované jako
překračující nejvyšší
normu podle rozměru
nebo počtu místností

Zdroj: Hradecký a kol., 2007

A
A

A

A

A

A

Příloha č. 2: Prioritní skupiny domácností mající přednost pro stanovené formy bydlení
(tabulka)
„Jako prioritní skupiny pro získání formy dostupného bytu byly stanoveny tyto
skupiny:
•

senioři, zdravotně postižení a rodiny s dětmi (...),

•

oběti domácího násilí,

•

osoby opouštějící instituce (např. děti odcházející z dětských domovů),

•

ohrožené domácnosti s dětmi nebo tam, kde je nutné zajistit sloučení rodiny.
Jako prioritní skupina pro získání formy sociálního bytu byla stanovena tato
skupina:

•

rodiny s dětmi a osoby přežívající venku.
Jako prioritní skupina pro získání krizového bydlení byla stanovena tato
skupina:

•

osoby, u kterých je výrazné riziko ohrožení na zdraví či
životě.“

Zdroj: Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025

