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Název projektu:  Moderované setkání odborníků a poskytovatelů odborného sociálního 
poradenství nad palčivými tématy bydlení 

Realizátor projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ 

26077540 

Projekt byl zaměřen na výměnu a srovnání zkušeností a příkladů dobré praxe, vzdělávání 

pracovníků poskytujících odborné sociální poradenství, organizaci kulatých stolů a vytvoření 

metodického materiálu, který by obsahoval veškeré výstupy jednání u kulatého stolu a sloužil tak, 

jako studijní materiál či jako podklad pro případné legislativní změny. 

Cílem projektu bylo zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizace poskytujících 

odborné sociální poradenství v oblasti bydlení a identifikace konkrétních palčivých témat, která jsou 

nejasná a dělají poradcům největší problémy. Dále následné vyjasnění těchto témat za pomoci 

přizvaných odborníků. 

V rámci projektu jsme zrealizovali celkem 4 jednání odborníků na bydlení a bytové právo 

s poskytovateli odborného sociálního poradenství z ORP České Budějovice u kulatého stolu. 

Jednotlivé kulaté stoly byly pojmenovány dle ročních období. Vzhledem k financím a pozdějším 

informacím o tom, že můžeme projekt realizovat, jsme nejprve uskutečnili Jarní kulatý stůl v červnu, 

následně Letní kulatý stůl v září, Podzimní kulatý stůl v říjnu a Zimní kulatý stůl v listopadu. Každý 

kulatý stůl trval minimálně 3 hodiny.  

Před realizací kulatých stolů proběhlo oslovení poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství s nabídkou účasti v projektu. Současně s touto aktivitou proběhlo i sbírání témat 

k diskusi. Následně byla identifikována nejpalčivější témata v oblasti bydlení. Sebraná témata byla 

rozdělena do 4 logických celků, kdy každé téma bylo projednáváno na jiném kulatém stole.  

Jarní kulatý stůl byl zaměřen na „Nájemní bydlení“, tématem Letního kulatého stolu bylo 

„Družstevní bydlení, při jednání u Podzimního kulatého stolu jsme diskutovali o „Společenství 

vlastníků jednotek a Zimní kulatý stůl měl otevřené téma, to znamená, že účastníci měli prostor 

diskutovat nad dalšími podněty v oblasti bydlení. 

U každého jednání byli vždy přítomni realizátor projektu, odborný garant (právník), facilitátor 

a zapisovatelka. Realizátor projektu společně s koordinátorem zajišťoval výběr témat k diskusi 

a připravoval veškeré podklady pro účastníky kulatých stolů (desky s poznámkovým blokem 
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a základními informacemi o průběhu setkání. Odborný garant (právník) zodpovídal za faktickou 

správnost výstupů z jednání, za doplnění témat k diskusi a za zpracování metodického výstupu 

z každého jednání. Facilitátor pak zabezpečoval efektivní průběh diskuze a odpovídal za průběh 

jednotlivých jednání tak, aby výsledek diskuze byl co nejpřínosnější a nedošlo k odklonu od tématu 

a byl zároveň dodržen časový rámec a harmonogram. 

Koordinátor společně s realizátorem projektu a garantem kvality vždy konzultovali termín, 

obsah, dokumentaci a harmonogram k jednotlivým kulatých stolů ať už osobně nebo při telefonické 

konzultaci. Následně byl na každý kulatý stůl vytvořen harmonogram a pozvánka k účasti, které byly 

vždy distribuovány jednotlivým účastníkům.  

Před realizací jednotlivých kulatých stolů byla vždy zajištěna technika (počítač a projektor) 

a prostory. Marketing také vždy informoval na webových stránkách a facebooku občanské poradny 

o termínu jednání jednotlivých kulatých stolů.  

 Při každém jednání se prostřednictvím přizvaných odborníků a sdílení zkušeností s ostatními 

poskytovateli odborného sociálního poradenství objasňovala vybraná palčivá témata a z obsahu 

jednání byl vytvořen zápis (Metodický materiál) zapisovatelem a garantem kvality (právníkem).  

Metodický materiál, který svým názvem korespondoval s tématy projednávanými na 

konkrétním kulatém stole, vždy prošel ještě jazykovou a grafickou korekturou prostřednictvím 

marketingového oddělení. Následně byl distribuován všem účastníkům a vyvěšen na web Jihočeské 

rozvojové o.p.s. Účelem tohoto materiálu bylo šířit výstupy z kulatého stolu, které mohou sloužit jako 

podněty k legislativním změnám a vytvořit studijní materiál pro nové i stávající pracovníky poskytující 

odborné sociální poradenství.   

Pozvání na kulaté stoly přijali odborní sociální pracovníci z Městské charity Sasanky, Poradny 

Eva, Jihočeské růže, Fokus České Budějovice, Sdružení ochrany nájemníků Český Krumlov a České 

Budějovice, Thei – krizové centrum, Mezi proudy a Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. 

Na Jarním a Letním kulatému stolu bylo přítomno vždy 11 účastníků, na Podzimním kulatém stolu 8 

účastníků a na Zimním kulatém stolu celkem 9 účastníků.  

Cíl projektu byl naplněn a všechny aktivity byly splněny. 

 


