
 

 

Flash Report č. 1 

Evaluace k projektu  

„Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Vír“ 

 

Zadavatel:      obec Vír 

Řešitel:           RegioPartner, s.r.o.  

Hodnocené období 

• 04/2018 (zahájení evaluace) – 31. 8. 20181 

Odevzdané výstupy 

• Vstupní zpráva (05/2018) 

Použité metody a postupy 

• Analýza dokumentů 

• Obsahová a komparativní analýza 

• Zpracování teorie změny projektu 

• Konzultace s projektovým týmem 

Popis aktivit 

• V této úvodní etapě se evaluátor zaměřil na rozsáhlou analýzu dostupných dokumentů, a to 
o Dokumentace k žádosti o podporu (žádost včetně příloh) 
o Dokumentace k realizaci projektu (ZoR, výstupy klíčových aktivit, dokumenty 

obce týkající se sociálního bydlení apod.) 
o Strategické dokumenty na národní úrovni (Koncepce sociálního bydlení ČR), 

analýzy, studie (www.sociálníbydlení.mpsv.cz)  

• Zpracování Vstupní zprávy, její prezentace zadavateli a zapracování připomínek zadavatele a 
MPSV 

• Rozbor požadavků na součinnost s MPSV z pohledu realizátora projektu a evaluátora dle 
Jednotné metodiky – data pro systémový projekt MPSV (zpracován samostatný podklad 
včetně harmonogramu pro jednání 13. 9. 2018) 

• Příprava dotazníku pro podpořené domácnosti, které vykazují časový nesoulad podpory dle 
Jednotné metodiky (již nastěhované domácnosti) – podklad pro jednání 13. 9. 2018 

• Analýza teorie změny sociálního bydlení (systémový projekt) a teorie změny projektu obce 
Vír (zpracován podklad pro jednání 13. 9. 2018) 

• Verifikace dat pro systémový projekt MPSV (soubor tabulek 1 Charakteristika lokálního 
systému sociálního bydlení)  

Komunikace se zadavatelem  

• Elektronická komunikace 

• Telefonická komunikace 

• Osobní komunikace (u příležitosti prezentace Vstupní zprávy dne 3. 5. 2018)   

Komunikace s ostatními subjekty 

• Účast na workshopu MPSV k Jednotné metodice (03/2018) 

                                                           
1 Dle dohody se zadavatelem budou Flash Reporty termínově kopírovat monitorovací období projektu 



 

 

• Komunikace s dalšími obcemi zapojenými v projektu a jejich evaluátory (přenos know-how, 
dobré praxe ….) 

Aktivity plánované na příští období (09/2018 – 02/2018) 

• Verifikace dat vložených do tabulek 1.1 až 1.4, 1.6 a 1.7 (stavové veličiny), jejich analýza a 
diskuse s realizačním týmem 

• Verifikace dat vložených do tabulek 1.1.1 a 1.1.2 (trendové tabulky), jejich analýza a diskuse 
s realizačním týmem 

• Provedení šetření a vyplnění dotazníků 2.1 s novými nájemci sociálních bytů 

• Provedení šetření a vyplnění doplňkového dotazníku pro evaluaci se současnými nájemci 
sociálních bytů (před ukončením nájmu nebo v 01/2019) 

• Analýza promítnutí Koncepce SB obce Vír a Metodik do sociální práce s uživateli sociálního 
bydlení (fungování v praxi, zkušenosti) 

• Průběžné konzultace s projektovým týmem, MPSV a dalšími 

• Účast na mezinárodní konferenci Sociální bydlení (11/2018) 

• Příprava struktury Průběžné zprávy 

• Zpracování podkladů a analýz pro Průběžnou zprávu 

• Předání návrhu Průběžné zprávy zadavateli (do 1. 3. 2019) 

Identifikované problémy 

• Ve sledovaném období se nevyskytnul žádný zásadní problém. 

 


