Anotace tematických bloků
10:20–11:30

11:30–12:35

Financování a pořizování sociálních
bytů

Nastavení systému a přidělování
sociálních bytů

(SFPI–MMR, MPSV, Chomutov, Plzeň)

(MV, Otrokovice, Ostrava, Jindřichův
Hradec)

Zástupce SFPI–MMR pohovoří o způsobech,
kterými je možné získat finance na výstavbu či
rekonstrukci bytového fondu a souvisejících
podmínkách. Zástupkyně MPSV představí
podmínky čerpání financí z ESF na sociální
práci. Plzeň bude referovat o zkušenostech
s programem IROP, jeho podmínkami
a související administrací. Chomutov pohovoří
o tématu výkupu bytů a navazování
spolupráce s dalšími aktéry, díky kterým se
daří rozšiřovat bytový fond obce.

V rámci tohoto bloku přednese zástupce
Ministerstva vnitra základní zásady a možná
pochybení při stanovování pravidel
přidělování sociálních bytů tak, aby
neodporovala zásadám nediskriminace
a desegregace. Ministerstvo vnitra vykonává
kontrolní a konzultační činnost, aby obce,
které poskytují sociální bydlení, měly
nastaveny pravidla a celý proces výběru
nájemníků a následného přidělování bytů byl
transparentní. Se svými zkušenostmi vystoupí
Otrokovice, Ostrava a Jindřichův Hradec,
kterým se podařilo nastavit fungující systém.

Tato akce je součástí projektu „Podpora sociálního
bydlení“, jehož cílem je rozvoj systému sociálního bydlení
v ČR. Více informací na www.socialnibydleni.mpsv.cz.

13:20–14:45

Sál 1

13:20–14:45

Sál 2

Mapování bytových potřeb
a možností v dané lokalitě

Kdo potřebuje sociální bydlení?
Cílové skupiny: plán vs. realita

(Veselíčko, Ostrava, Křižánky, Velké
Hamry)

(Křižánky, Pardubice, Chomutov,
Praha 14)

Při tvorbě svých lokálních koncepcí využily
obce poznatků z analýz, které se zaměřovaly
na kapacitu, stav a umístění bytového fondu,
ale také na mapování potřeb těch skupin
obyvatel, které jsou v daném místě bytovou
nouzí nejvíce postiženy nebo ohroženy. Svoje
zkušenosti s vytvářením koncepce sociálního
bydlení popíší zástupci ostravského projektu.
Zástupci Křižánek představí dokumenty
zaměřené zejména na místní demografickou
situaci. Projekt ve Velkých Hamrech se věnoval
analýze ekonomické situace obyvatel.
Veselíčko analyzovalo kromě sociální situace
obyvatel také technické nároky sociálního
bydlení.

V počátcích svých projektů si obce nechávaly
zpracovat mimo jiné také analýzy cílových
skupin na daném území. V některých
případech se výsledky těchto analýz
neshodovaly s odhady a předpoklady
zástupců obcí. Jak s tímto zjištěním pracovat,
jak správně stanovit cílovou skupinu na svém
území a jak pracovat s proměnou cílových
skupin v obci pohovoří zástupci Křižánek,
Pardubic, Chomutova a Prahy 14.

Tato akce je součástí projektu „Podpora sociálního
bydlení“, jehož cílem je rozvoj systému sociálního bydlení
v ČR. Více informací na www.socialnibydleni.mpsv.cz.

15:00–16:20

Sál 1

Kontaktní místo pro bydlení – jak
na něj?

15:00–16:20

Sál 2

Nejčastější oblasti podpory klientů

(Praha 7, Plzeň, Liberec)

(Jindřichův Hradec, Otrokovice, Most,
Štětí)

Ve snaze komplexně řešit bytovou situaci
svých občanů přistoupila řada měst ke zřízení
tzv. kontaktního místa pro bydlení. Zástupci
Prahy 7, Plzně a Liberce představí důvody
a procesy vzniku kontaktních míst, jejich
financování, agendu, personální obsazení či
spolupráci s odbory napříč úřadem. Seznámí
posluchače s cílovými skupinami, které se
na kontaktní místa obracejí, a jejich typickými
problémy s bydlením.

Sociální pracovníci z obcí Jindřichův Hradec,
Otrokovice, Most a Štětí představí
nejpočetnější cílové skupiny na svém území
a oblasti, ve kterých je těmto klientům
poskytována nejvyšší míra podpory nejen
bezprostředně po zabydlení, ale i dále
v průběhu bydlení. Řečníci dále představí
faktory, které u zmiňovaných skupin nejvíce
ohrožují udržení bydlení a možnosti, jak ztrátě
bydlení zabránit.

Tato akce je součástí projektu „Podpora sociálního
bydlení“, jehož cílem je rozvoj systému sociálního bydlení
v ČR. Více informací na www.socialnibydleni.mpsv.cz.

