ZPRAVODAJ
č. 1 / 2018

Rozhovor vznikl při příležitosti workshopu, který
se uskutečnil 30. listopadu 2017 v Pardubicích
a byl pořádán v rámci projektu Podpora
sociálního bydlení. Celý workshop pojednával
právě o tématu energetické chudoby a stavu této
problematiky primárně v České republice.
Aktuální číslo Zpravodaje dále pokračuje v cyklu
rozhovorů s obcemi, zapojenými do projektu
Podpora sociálního bydlení a pilotujícími systém
sociálního bydlení v České republice. V tomto
čísle Vás se svou situací seznámí obce
Pardubice, Brno a Křižánky.
K nahlédnutí Vás dále čeká soubor několika
analýz, věnujících se předně tématům jako jsou
rodiny a děti, zdraví obyvatel v azylových
domech a hospodaření s energiemi. Mimo jiné
zde také zveřejňujeme materiál, který byl vydán
Sítí ekologických poraden STEP. Jedná se
o publikaci s názvem “Úspory v domácnosti –
rady, jak zdravě bydlet a ušetřit“ a jako taková je
určena nejen přímo znevýhodněným lidem,
ale i široké veřejnosti.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jsem
velmi
potěšen,
že
Vás
mohu
prostřednictvím třetího vydání Zpravodaje
sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních
věcí přivítat v novém roce 2018 a popřát Vám
do něj mnoho úspěchů, pohody a hlavně zdraví.

Na závěr mi dovolte popřát Vám příjemné
a obohacující čtení. Doufám, že informace
z oblasti sociálního bydlení, obsažené v tomto
Zpravodaji, shledáte zajímavými a přínosnými.
S pozdravem

V nejnovějším čísle Zpravodaje se mimo
jiné seznámíte se zkušenostmi z oblasti
snižování energetické chudoby ve Skotsku,
a to prostřednictvím rozhovoru s Donnou
McLean, expertkou na tuto problematiku.

Mgr. David Pospíšil, Dis.
ředitel odboru sociálních služeb,
sociální práce a sociálního bydlení
Ministerstva práce a sociálních věcí

VÝZVA

Sociální bydlení v České republice: Otázky, výzvy a úskalí (Díl I)
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Podpora sociálního bydlení zveřejňuje
Výzvu pro podávání abstraktů pro publikaci "Sociální bydlení v České republice: Otázky,
výzvy a úskalí (Díl I)“.
Cílem této publikace je nabídnout prostor k dialogu mezi odborníky z různých disciplín,
kteří se zabývají problematikou sociálního bydlení a kteří se chtějí podělit o své výzkumy
a analýzy s širším okruhem čtenářů z řad veřejné správy, obcí, nevládních neziskových
organizací, pomáhajících profesí či zainteresované veřejnosti.
Úplné znění výzvy naleznete zde.

PŘÍSPĚVEK

Agentura pro sociální začleňování pomáhá Liberci
s nastavením sociálního bydlení
Město Liberec se přihlásilo ke konceptu sociálního bydlení už před několika lety. Ačkoli není
zapojeno do pilotního projektu MPSV, snaží se řešit bytovou situaci svých obyvatel stejně
inovativně jako v některých jiných obcích. Spolupracuje při tom s Agenturou pro sociální
začleňování a Platformou pro sociální bydlení.
Sociální bydlení v Liberci v několika bodech
Liberec čelí stejně jako řada dalších měst narůstajícímu počtu lidí bez domova. Bytová nouze se
zdaleka netýká jen „sociálních“ případů. Za bezdomovectvím stojí v mnoha případech nejen
živelná privatizace v 90. letech, obchod s chudobou, který se od té doby rozmohl, ale také ceny
nemovitostí na realitním trhu, které jdou v posledních letech raketově nahoru. Přístup města se
v této problematice v uplynulých letech začal měnit. Liberec zahájil spolupráci s vládní agenturou,
která mu pomáhá v zavádění politik prevence ztráty bydlení a podpoře trvalého bydlení.
1. Už před dvěma lety Liberec vyčlenil svůj bytový fond pro specifické cílové skupiny. Staří
lidé, rodiče samoživitelé nebo rodiny pečující o zdravotně postiženého mohou od té doby
žádat o jeden z 1 200 bytů ve správě města (pouze 7 % z původního bytového fondu).
2. Součástí sociálního bydlení je i tzv. prostupné bydlení, jež je spojeno se souběžným
poskytováním terénních sociálních služeb lidem s nízkými kompetencemi, které jim
znemožňují si za běžných podmínek bydlení udržet.
3. Součástí prostupného bydlení je i bydlení krizové. Ve městě je azylový dům pro muže
a noclehárna. Dále jsou tu dva domy Oblastní charity Liberec zaměřené na matky s dětmi.
Připravuje se rekonstrukce objektu, který bude sloužit jako azylový dům rovněž pro matky
s dětmi.
4. Město má schválenou stavební uzávěru na nové soukromé ubytovny (těch je nyní ve městě
25).
5. V roce 2017 se Liberec rozhodl přistoupit k řešení bezdomovectví a akutní bytové nouze,
a to prostřednictvím projektu Housing First, který v rámci prostupného bydlení představuje
v podstatě opačný přístup.
6. Nyní město dokončuje novou bytovou koncepci, kde všechny tyto přístupy spojuje
a propojuje s rodícím se systémem sociálního bydlení.
7. Kromě systémových opatření jsou připraveny i konkrétní projekty, které pomohou lidem
získat dostupné bydlení a také kompetence potřebné k udržení bydlení, například finanční
gramotnost.
Obec pečující
V Liberci jsou političtí představitelé toho názoru, že je potřeba se o obyvatele města postarat
i v tíživých životních situacích, do kterých se mohou dostat. Chápou to jako projev zodpovědné
samosprávy. Většina obyvatel si jen stěží dokáže představit (mnohdy otřesné) podmínky lidí, kteří
přebývají na ulici či v ubytovnách. Zastupitelé Liberce proto nechtějí, aby tato zkušenost byla
případně praktikována i dalšími obyvateli.
Náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch PhDr. Mgr. Ivan Langr
k tomu uvádí, že sociálním bydlením chce město primárně vyjít vstříc lidem, kteří například nemají
na vysoké vstupní kauce u soukromých pronajímatelů nebo narážejí na předražené nájmy. Někteří
se mohou setkávat i s diskriminací na bytovém trhu.
„Liberec se velmi rozumně snaží diverzifikovat své programy bydlení tak, aby vyhovovaly různým
potřebám různých skupin, které podporu potřebují. S takovým přístupem mohu jen souhlasit,“
hodnotí pokrok města v této oblasti odborník na sociální bydlení Jan Sládek z Agentury
pro sociální začleňování.
„Agentura pro sociální začleňování nám zajímavým postupem pomohla analyzovat a definovat
problémy v oblasti dostupného bydlení. Novou optikou jsme se podívali i na příčiny těchto
problémů, což nám umožňuje nastavovat daleko efektivnější řešení,” hodnotí PhDr. Mgr. Ivan
Langr.
Bydlení především, data především
Z výsledků mapování vyplývá, že v Liberci se nachází přibližně 500 obyvatel, kteří jsou vystaveni
akutní bytové nouzi, přičemž polovinu tvoří děti a mladiství. Na základě losování byla alespoň
vybrána pětice obyvatel, kteří získají – na jeden rok – byt. Nutný předpoklad zde ale představuje
nejen spolupráce se sociální službou či dodržování zásad občanského (sousedského) soužití,
ale zejména souhlas s platbou nájemného z dávek či výplaty, a to na účet města.
„Odborníci na sociologii nyní zpracovávají jednotlivé dotazníky. Věříme, že tak získáme ucelený
přehled o klientech (jejich historii, zdravotním stavu, handicapech, příjmech, dosavadní spolupráci
se sociálními službami apod.),“ vysvětluje na webu města PhDr. Mgr. Ivan Langr. Sociální služby
sbírají dotazníky průběžně dál, nepokryté zůstaly podle odborníků především matky samoživitelky,
na které aktivity města, vedle starých lidí, směřují především.
„Znáte-li rozsah problému a jeho příčiny a víte-li, že jinde se problém daří úspěšně řešit, není pak
pro aktéry složité formulovat opatření i pro jejich město,“ dodal Mgr. Martin Chochola, pracovník
místní pobočky Agentury, který má spolupráci s městem Libercem na starosti. A dodává,
že sociální práce s klienty v bytové nouzi se i díky podpoře ze strategického plánu nebude účastnit
jen jedna nezisková organizace, ale hned devět – a navíc terénní pracovníci města.
Právě strategický plán a jeho dílčí projekty by měly v následujících třech letech situaci zlepšit.
Počítá se například s navýšením kapacity krizového bydlení (azylový dům pro rodiny s dětmi –
doposud v Liberci chybějící), rekonstrukcí azylového domu pro muže, vznikem Domu humanity,
sjednocujícího zázemí pro služby v drogové prevenci a harm reduction. Důraz bude kladen
i na dluhové poradenství. Město může s pomocí Agentury získat až 345 milionů Kč.
Nové byty i nová bytová koncepce
Pozitivní kroky města se projevily již několikrát. V roce 2015 byl přijat tzv. rámec pro bydlení, jehož
obsah spočívá v systému kategorizace bytů, podmínkách jejich zisku do nájmu a také v systému
prostupného bydlení. O rok později, v roce 2016, byla navíc zahájena spolupráce s vládním
odborem pro sociální začleňování. Třebaže byl projekt „bydlení především“ (Housing First)
schválen v roce 2017, bez garance příslušného zákona však stále není nalezeno optimální řešení.
V současné chvíli je ale podle odborníků klíčové vytvořit funkční koncepci sociálního bydlení, která
zahrne jak správu bytového fondu, způsob práce a komunikace s cílovou skupinou, spolupráci
s místními sociálními službami, tak také výhled do budoucna – spolupráci se soukromými majiteli
bytů, rozvoj bytového fondu, a to i mimo evropské dotace. „Je třeba stavět, a to nejen v Liberci,“
dodává Mgr. Martin Chochola.

Autory příspěvku jsou pracovníci Agentury pro sociální začleňování. Příspěvek byl sepsán výhradně
za účelem uveřejnění ve Zpravodaji projektu Podpora sociálního bydlení.

ROZHOVOR

Je třeba lidi naučit, aby energie
využívali efektivněji
Donna McLean, autorka citátu uvedeného
v nadpise, působí ve skotské správní
oblasti Clackmannanshire jako poradkyně
v oblasti energetiky v místní organizaci
Citizens Advice Bureau.
Tato organizace je jedna z 62 poboček
občanských poraden, které po celém
Skotsku poskytují informace, poradenství
a asistenci lidem v obtížných životních
situacích. Jedná se především o situace
spojené
se
zadlužením,
bydlením,
energetickou chudobou, zaměstnáním atd.
Paní
McLean
poskytla
rozhovor
při příležitosti její účasti na pardubickém
workshopu
věnovanému
právě
energetické chudobě. Workshop byl
pořádán v rámci projektu MPSV „Podpora
sociálního bydlení“.

Jak ve Skotsku definujete energetickou chudobu?
„Podle definice skotské vlády se domácnost nachází v energetické chudobě, pokud vynakládá více
než 10 % svých příjmů na dosažení přiměřené úrovně tepla v domácnosti. Doporučená teplota je
21°C v hlavní obývací místnosti, 18°C pak v ostatních pokojích. Pokud na pokrytí těchto potřeb
domácnost vynakládá více jak 20 % svých příjmů, nachází se v extrémní energetické chudobě.
V roce 2014 se ve Skotsku v energetické chudobě nacházelo 34,9 % domácností (okolo 845 000
domácností, pozn.). V roce 2013 to bylo asi 35,8 % domácností (okolo 860 000 domácností,
pozn.).“

Jakou pomoc mohou získat domácnosti, které se nacházejí v energetické chudobě?
„Domácnosti, ve kterých žijí děti mladší pět let, senioři nad 64 let či osoby se zdravotním
postižením, mají automaticky nárok na slevu až 140 liber (cca 4 000 Kč, pozn.) z účtu na energie.
Takové domácnosti zároveň nesmějí být odpojeny od energií ze strany poskytovatele energie.
Pokud bydlí rodina v sociálním bydlení, má nárok na to, aby získala jednou za 10 let nový bojler.
Osoby s příjmem pod 16 000 liber ročně (cca 459 200 Kč – hranice chudoby ve Skotsku, pozn.),
žijící v soukromém bytě, mají nárok na grant od Home Energy Scotland (síť lokálních
poradenských center ve Skotsku, pozn.) za účelem zlepšení energetické situace v domě či bytě,
což může být například pořízení úspornějších spotřebičů, zařízení lepšího vytápění atd. Vždy je
rozhodující příjem domácnosti či jejich životní situace.“

Jak ve Skotsku bojujete s energetickou chudobou?
„Na rozdíl od České republiky se ve Skotsku ceny energií od jednotlivých poskytovatelů opravdu
hodně liší a lidé mohou ušetřit tím, že si dojednají lepší tarif. Jedním z velmi užitečných nástrojů
pro boj s energetickou chudobou jsou proto internetové srovnávače cen energií, kde mohou lidé
zjistit, jaký tarif od jakého poskytovatele je pro ně nejvýhodnější. Existuje celkem deset takových
stránek, které jsou přímo doporučené skotskou vládou.
Ve Skotsku existuje také takzvaný „hardship fund“ (fond pro lidi v obtížné životní situaci, pozn.).
Pokud člověk splňuje podmínky pro poskytnutí podpory z tohoto fondu, například pobírá dávky,
jeho příjem je nižší než 16 000 liber ročně, je zdravotně postižený apod., může získat příspěvek
v rozmezí cca od 100 do 3 000 liber (od 2 880 do 86 400 Kč, pozn.) na pomoc s pokrytím dluhů
za energie.“

Jaké postupy pro potírání energetické chudoby byste doporučila pro ČR?
„Pozitivní zkušenosti máme s takzvaným regulátorem cen (Ofgem - The Office of Gas
and Electricity Markets je úřad, který chrání zájmy spotřebitelů v energetické sféře. Primárně
se stará o dohlížení na ceny za energie, dohlíží na udržitelnost a zabezpečení dodávek energií
odběratelům, kontroluje trh a konkurenci atd., pozn.), který ve Skotsku přispěl ke zlepšení situace
v oblasti energetické chudoby právě samotnou regulací cen za energie.
Dále je pak dobré, aby pracovníci pomáhající klientům se zajištěním bydlení aktivně vyhledávali
potenciálně zranitelné osoby a identifikovali faktory, které k jejich tíživé životní situaci přispívají.
Většinou jde o lidi s nízkým příjmem či pobírající vysoké sociální dávky, tzn. o přímo ohrožené
osoby (nejen) energetickou chudobou. S těmito lidmi je potřeba pracovat a podchytit problémy
týkající se energetické chudoby již v počátcích a snažit se jim předcházet. Sociální pracovníci
provádějí takzvané energetické posouzení, které pomáhá klientům pochopit vyúčtování za energie
a kontrolovat, zda jde uspořit peníze například tím, že odběratel přejde k jinému, výhodnějšímu
dodavateli energií. Ve Skotsku je 73 dodavatelů energií, z nichž jeden dokáže nabízet až 140
různých tarifů a je velice snadné se v nabídce ztratit.
Ovšem nepopiratelně jednou z nejdůležitějších složek boje proti energetické chudobě je chování
spotřebitelů. Je třeba lidi naučit, aby energie využívali efektivněji a zbytečně neplýtvali – lidi
nechávají zapnuté spotřebiče na takzvaný „standby“ mód nebo zapojené v zásuvkách, vytápějí
na vysoké teploty a tak dále.“

Jaká je strategie do budoucna, co se týče energetické chudoby ve Skotsku?
„Do roku 2020 se plánuje zavádění takzvaných „smart meters“ (chytrých elektroměrů/měřidel
pozn.). Tato zařízení jsou novým typem měřidel plynu a elektřiny, která budou v průběhu příštích
několika let dodávána všem britským domácnostem. Inteligentní měřidlo může automaticky posílat
odečety z měřidla dodavateli energie, díky čemuž může dodavatel posílat přesnější účet za energii
a ruční odečety měřidel, účtování na základě odhadu a zpětné doměření se tudíž stanou
minulostí.“

Jak vyplývá z rozhovoru, energetická chudoba je problém, který se týká velkého počtu lidí
a je řešen také v jiných evropských zemích. Řešené situace jsou často velmi podobného
rázu, ať už ve Skotsku či v České republice.
Zahraniční zkušenosti ukazují, že existuje široké spektrum nástrojů, jak energetickou
chudobu řešit, nebo jí předcházet. Některé z těchto nástrojů by jistě našly uplatnění také
v podmínkách České republiky.
Věříme, že tento rozhovor může být inspirací pro hledání nových cest k zajištění
dostupných cen energií pro občany.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ČESKÉM PROSTŘEDÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím projektu „Sociální bydlení
– metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend” působí již déle
než rok v šestnácti obcích. Těmi jsou Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec,
Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha
14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko, Vír.
Ve Zpravodaji sociálního bydlení budou tyto obce sdílet své vlastní zkušenosti
a poznatky se zaváděním sociálního bydlení, které vychází z vládou schválené
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025.
Jako další se o své poznatky podělí Pardubice, Křižánky a Brno.

Pardubice zlepšují
sociální bydlení
Statutární město Pardubice se nachází
na východě Čech v Pardubickém kraji. Žije
zde přes 90 000 obyvatel.
Pardubice se problematikou sociálního
bydlení zabývají již několik let. Na základě
svých zkušeností by se Pardubice rády staly
jednou z obcí předávající dobrou praxi
ostatním.
Jejich dosavadním doporučením je samotné
otevření diskuze v daném městě nad otázkou
sociálního bydlení a s tím souvisejících
problémů občanů.

Na otázky Zpravodaje odpovídá Mgr. Branislav
Štefanča, hlavní garant projektu „Pilotní ověření
systému sociálního bydlení na lokální úrovni
v obci Pardubice“.

Proč Pardubice vstoupily do projektu?
Pardubice mají s různými formami sociálního bydlení řadu let intenzivní a praktické zkušenosti.
V roce 2015 vznikl, na základě změny ve vedení radnice, úkol zpracovat novou koncepci, která
by problematiku bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí dále rozvíjela. Podařilo se nám
ve spolupráci s neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi, ale i státními institucemi,
navíc napříč odbory magistrátu, zpracovat dokument, který upravuje celý systém sociálního
bydlení v Pardubicích.
Projekt nám umožňuje v praxi intenzivně ověřovat opatření, které jsme si v koncepci definovali.
Díky spolupráci s MPSV i finančním prostředkům na různé analýzy věříme, že se nám systém
sociálního bydlení v Pardubicích bude dařit dále zlepšovat a že i díky zkušenostem z jiných obcí
zapojených do projektu vytvoříme řadu příkladů dobré praxe, kterou se budou moci inspirovat
i další obce v ČR.

Co považujete ve svém vznikajícím systému sociálního bydlení za unikátní?
Za unikátní považuji v současné době míru shody napříč vedením města a odbory magistrátu
nad tím, že sociální bydlení má smysl. Unikátní je i spolupráce s neziskovými organizacemi
v Pardubicích, které pracují s nejrůznějšími typy klientů potýkajícími se s bytovou nouzí.

Jakého cíle by Pardubice chtěly dosáhnout?
Primárním cílem je dlouhodobé snižování počtu osob, které se potýkají s bytovou nouzí.
V dohledné době si troufám tvrdit, že se v Pardubicích musí otevřít diskuse nad tím, jak
dlouhodobě, udržitelně s potenciálem případného rozvoje pečovat o svůj bytový fond a vytvářet tím
dostatečné kapacity pro další rozvoj celkové bytové politiky města, která nesouvisí pouze se
sociálním bydlením. Doufám, že i ze strany státu budou vyslyšeny potřeby obcí a že se stát bude
snažit hledat efektivní cesty jak obce motivovat k tomu, aby svůj bytový fond spíše rozvíjely,
než aby se ho zbavovaly.

Co by Pardubice doporučily jiným obcím dělat a co naopak nedělat?
Dávat doporučení přímo jednotlivým obcím bez znalosti souvislostí je velmi složité. Každá obec má
jiné prostředí, jiný počet bytů ve vlastnictví, jiné problémy i celkové počty osob, které se potýkají
s problémy v bydlení. Pokud bych ale jednu radu mohl dát, určitě bych se snažil vyvolat diskusi
v obci nad otázkou finančně dostupného obecního bydlení pro své občany a snažil bych se
zástupcům obce argumentovat, že účinné řešení problémů spojených s bytovou nouzí vlastních
občanů má svoji nezastupitelnou roli a že to pro obce může být skutečně velmi efektivní prostředek
řešení sociálních problémů místních občanů.

Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR vás nejvíce inspiruje?
Zatím jsme se nesetkali s dostatečným množstvím dobrých příkladů v zahraniční praxi, abych mohl
vybrat jeden jediný. V červnu jsme se zúčastnili společně s náměstkem primátora zahraniční stáže
ve Finsku, což je příklad země, která má jasnou vizi a dlouhodobou strategii jak řešit
bezdomovectví a problémy lidí v bytové nouzi. Ohromilo nás, jakou pozornost ze strany státu téma
sociálního či finančně dostupného bydlení ve Finsku, a to i z hlediska investičních prostředků, má.
V ČR nás inspiruje každá obec, která k sociálnímu bydlení přistupuje aktivně.

Křižánky chtějí zabránit
vylidňování
Křižánky jsou obcí nacházející se v kraji
Vysočina. V obci žije necelých 400 obyvatel.
I přes fakt, že jsou Křižánky obcí s nejmenším
počtem obyvatel, co se týče projektu, vlastní
specifické krizové bydlení.
Zdokonalení systému sociálního bydlení
v obci poslouží nejen jako pomoc potřebným
lidem, ale také k zabránění odlivu občanů
z obce, především však mladých rodin.
Na otázky Zpravodaje odpovídá Mgr. Renata
Basovníková, hlavní garantka projektu „Pilotní
ověření
implementace
systému
sociálního
bydlení“.

Proč jste se zapojili do projektu?
Do projektu jsme se zapojili, protože v obci již delší dobu roste poptávka po dostupném bydlení.
V obci úplně chybí komerční nabídka nájemních bytů, většina obyvatel bydlí ve vlastním domě.
Ceny nemovitostí jsou však vzhledem k atraktivní lokalitě poměrně vysoké. O nájemní bydlení mají
v obci zájem zejména občané s nižšími příjmy. Ti, kteří si nemohou dovolit postavit vlastní dům,
často z obce odcházejí. V rámci sociálního bydlení plánujeme také výstavbu domu pro seniory,
protože ze strany místních občanů je o takové bydlení velký zájem, jak se každoročně ukazuje
například při veřejných fórech.

Co považujete ve svém vznikajícím systému sociálního bydlení za unikátní?
S necelými čtyřmi sty obyvateli jsme nejmenší obec, která se do projektu zapojila. Náš systém
sociálního bydlení tedy bude moci posloužit dalším podobně velkým obcím. Systém sociálního
bydlení by zároveň v naší obci mohl fungovat jako jeden z prvků, který by zabraňoval vylidňování.
Pro sociální bydlení se snažíme využít stávající zástavbu. Předcházíme tak prostorové segregaci
a také efektivně využíváme existující budovy. Obec se nachází v Chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy a dvě třetiny obce pokrývá vesnická památková rezervace, proto je velmi oblíbeným
místem pro turisty a chalupáře. Pokud je v obci nějaká nemovitost nabídnuta k prodeji, téměř vždy
je zakoupena za účelem individuální rekreace. Obec několik takových domů zakoupila
a rekonstruuje je na domy s obvykle třemi až čtyřmi menšími byty. V současné době obec vlastní
čtyři takové domy.
Za unikátní v projektu považujeme také zřízení krizového bydlení, které ve většině malých obcí
chybí. Místní občané, kteří se ocitnou v opravdu kritické životní situaci, mají možnost dočasně
využít turistickou ubytovnu v budově obecního úřadu. Přestože jsme si nebyli jisti, zda bude
krizové bydlení někdy využito, už jím prošel jeden klient, který na ubytovně týden bydlel, než byly
dokončeny úpravy sociálního bytu, do kterého se následně přestěhoval.

Jakého cíle byste chtěli v nejbližší době dosáhnout?
Naším cílem je, aby mladí lidé a mladé rodiny neodcházeli z obce kvůli situaci s bydlením. Také
chceme dosáhnout toho, aby všichni místní občané, kteří se nacházejí v bytové nouzi, měli
možnost získat sociální či dostupný byt. Obec v současné době pronajímá osm bytů, v dohledné
době zrekonstruuje dalších pět bytů. Všechny obecní byty pojímáme jako sociální či dostupné,
takže celkový bytový fond, který bude sloužit k sociálnímu bydlení, bude sestávat z 13 bytů.
Výhledově počítáme také s výstavbou domu pro seniory, jednat se bude o bezbariérový dům
s přibližně 18 malými byty.

Jakým směrem by podle vás měli směřovat jiné obce?
Zatím u nás velmi dobře fungují domy s malým počtem bytů (tři až čtyři bytové jednotky v domě),
které jsou v původní zástavbě obce. V těchto domech jsou namíchány jak dostupné, tak sociální
byty.
I když jsme si zpočátku nebyli jistí, zda obec naší velikosti potřebuje sociálního pracovníka,
postupně zjišťujeme, že několika rodinám a jednotlivcům poskytuje velkou podporu. Dobrou
zkušenost máme i s krizovým bydlením v turistické ubytovně. Klient, který ubytování využil, neměl
opravdu žádnou jinou možnost bydlení.
Důraz klademe i na komunikaci s místními občany, kdy jim sociální bydlení v obci představujeme
jako systém, který je určen zejména pro ně samotné, pokud se ocitnou ve složité sociální situaci.

Jaký příklad z ČR nebo ze zahraničí vás nejvíce inspiruje?
Ze zahraniční cesty do Bruselu jsme si dovezli vizi propojení veřejného prostoru s obyvateli obce
a uživateli sociálního bydlení. Líbí se nám myšlenka, že se lidé mohou vzájemně pozitivně
ovlivňovat a sdílet své zkušenosti.
Inspiraci čerpáme také od ostatních obcí zapojených do projektu, které sdílí svoje zkušenosti.
Protože jsme na úplném začátku nastavování systému sociálního bydlení, velice nám pomáhá
konzultovat zkušenosti s ostatními.

Brno se snaží
o sociální inovace
Město Brno leží v jihovýchodní části České
republiky a je druhým největším městem
České republiky. Ve městě žije zhruba
380 000 obyvatel.
Ve městě dochází ke sjednocování systému
sociálního bydlení, a to v rámci projektu
„Pilotní testování koncepce sociálního bydlení
v Brně“, fungujícího za podpory Ministerstva
práce a sociálních věcí.
Brno
nabádá
k
aktivnímu
přístupu
v problematice bytové nouze a sociálního
vyloučení. Praxi by pak podle města měly
obce čerpat jak z ČR, tak ze zahraničí.

Na otázky Zpravodaje odpovídá Mgr. Renata
Haráková, hlavní garantka projektu „Pilotní
testování koncepce sociálního bydlení v Brně“.

Proč jste vstoupili do projektu?
Město Brno aktivně přistupuje k situaci občanů na svém území. Tím, že v současnosti přibývá lidí
v bytové nouzi, se vedení města rozhodlo na situaci reagovat větším zpřístupněním obecního
bytového fondu právě lidem bytovou nouzí ohroženým. Město tak rovněž reaguje na zvyšující se
ceny nájmů, které vedou k tomu, že si stále větší počet osob nemůže dovolit hypotéku ani nájemní
bydlení. Jedná se zejména o rodiče samoživitele, osaměle žijící seniory, osoby zdravotně
znevýhodněné, začínající mladé rodiny a další. Efektem je snížení veřejných nákladů na sociální
bydlení, zejména co se týče ubytoven, a tím zvýšení bezpečnosti a kvality života ve městě.

Co považuje Brno ve svém vznikajícím systému sociálního bydlení za unikátní?
Unikátní je jednak to, že město jde cestou sociálních inovací a využívá v západních zemích
prověřenou metodu Housing First. Jedná o poskytnutí bydlení a sociální pomoci lidem bez potřeby
předešlé přípravy tak, aby se klienti mohli co nejrychleji nastěhovat do bytu. V něm budou moci
zůstat neomezeně dlouho, budou-li dodržovat předem stanovené podmínky (tedy řádně dodržovat
nájemní smlouvu za současné intenzivní sociální podpory).
Dalším pozitivem je, že díky realizaci projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení
v Brně“, který probíhá ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, vzniká ucelený
systém sociálního bydlení v Brně. Jeho cílem je nastavení mechanismu přidělování různých typů
sociálních bytů (krizové bydlení, sociální byty pro lidi s potřebou komplexní sociální podpory
a bez potřeby této podpory a další) systémově, tedy dlouhodobě a bez ohledu na omezený čas
daný realizací projektů.

Jakého cíle byste chtěli dosáhnout?
Poskytovat důstojné bydlení co největšímu počtu lidí.

Jaká jsou vaše doporučení?
Nejpodstatnější je veřejně tematizovat problematiku bytové nouze a sociálního vyloučení, postavit
se aktivně k hledání řešení a cesty, která se zdá v dané obci jako nejvhodnější vzhledem
ke specifické situaci lidí v bytové nouzi, velikosti obecního bytového fondu a politickému postoji
při pomoci takto ohroženým lidem. Příklady dobré praxe a způsoby optimálního provedení se pak
dají čerpat ze zkušeností úředníků a sociálních pracovníků, práce poskytovatelů sociálních služeb,
v jiných obcích ČR a také ze zahraničí.

Jaký příklad vás nejvíce inspiruje?
Týmy Housing First školila nizozemská organizace Querido
desetiletou zkušenost a více než 90% úspěšnost. V ověření a
bydlení je pro nás významná ministerstvem zprostředkovaná
obdobné velikosti v ČR (Ostrava, Plzeň, Praha 7) a odborná
sociálního bydlení.

Discus, která má s metodou
nastavení koncepce sociálního
spolupráce s dalšími obcemi
podpora pracovníků Platformy

INFORMACE Z MPSV

Tisková zpráva –
Co se mění v roce 2018?

Sociální bydlení v Koncepci
sociálního bydlení ČR 2015–2025

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo
dne 28. prosince 2017 tiskovou zprávu.

V rámci projektu „Podpora sociálního
bydlení“, jehož realizátorem je Ministerstvo
práce a sociálních věcí, vznikl dokument
s názvem „Sociální bydlení v Koncepci
sociálního bydlení ČR 2015–2025“. Jedná
se o shrnutí k definici sociálního bydlení
v rámci zmíněné koncepce.

Zpráva pojednává o novinkách a změnách
v oblasti práce a sociálních věcí. Některé
změny či novinky vstupují v platnost
již od 1. ledna 2018. Další část pak
nabude platnosti v průběhu téhož roku.
Obsah tiskové zprávy se týká témat jako
jsou důchody, mzdy, čerpání rodičovského
příspěvku,
nemocenské
pojištění,
otcovské dávky, dlouhodobé ošetřovné,
pojistné
na
sociální
zabezpečení,
příspěvek
na
mobilitu,
příspěvek
na zvláštní pomůcku, platy pro zdravotníky
či cestovní náhrady.

Dokument zmiňuje několik konkrétních
pojmů, jako je například sociální bydlení,
sociální byt, uživatelé sociálního bydlení,
prioritní cílové skupiny či principy
sociálního bydlení a nabízí konkrétní popis
a definici těchto bodů.
Definice by měla sloužit především
k
vyjasnění
jednotlivých
pojmů
a zodpovězení případných otázek na téma
sociálního bydlení. V neposlední řadě by
měla přispět k řešení otázky pomoci
cílovým skupinám.

Odkaz na dokument

Odkaz na dokument

AKCE A UDÁLOSTI

Workshop Rezidenční segregace

Stalo se
Dne
30.
listopadu
2017
proběhl
v
administrativním
centru
Vinice
v Pardubicích již šestý ze série krajských
workshopů pořádaných v rámci projektu
Podpora sociálního bydlení, tentokrát
na téma Energetická chudoba. Účastníky
na workshopu přivítal mimo jiné náměstek
primátora
města
Pardubice,
Jakub
Rychtecký, a svůj projekt sociálního
bydlení podporovaný z ESF zde
představilo město Pardubice.
Další
informace
a
prezentace
z tohoto workshopu můžete najít
na webovém odkazu níže:
Workshop - Energetická chudoba
Místo konání: Pardubice
Datum: 30. listopadu 2017

Ve dnech 22. února a 22. března 2018
proběhne workshop na téma "Rezidenční
segregace". První z nich se uskuteční
v Mostě, druhý pak v Olomouci.
V obou případech tématem provede
prof. Luděk Sýkora z Přírodovědecké
fakulty
Univerzity
Karlovy.
Během
programu bude představena i nová
analýza rezidenční segregace, která
vznikla v rámci projektu Podpora
sociálního bydlení (podrobný program
bude ještě upřesněn).
Na druhý z těchto
workshopů se
můžete
přihlásit
na
adrese
jan.jiricek@mpsv.cz nejpozději do 9. 3.

https://www.mpsv.cz/cs/32387

Pozvánka k workshopu zde.

PUBLIKACE

Úspory v domácnosti
Síť ekologických poraden (STEP) vydala v prosinci minulého
roku publikaci s názvem "Úspory v domácnosti - rady, jak
zdravě bydlet a ušetřit".
Tento informační materiál je určen jak přímo znevýhodněným
občanům, tak i obecné veřejnosti. Úkolem této publikace je
jednoduše a srozumitelně informovat o možnostech, jak se
v domácnosti chovat ekologicky a také ušetřit.
Publikace se zabývá tématy, jako například: topení, voda,
energie, větrání atd. Čtenář zde nalezne také adresář všech
poraden STEP a seznam dalších subjektů, které poskytují
poradenství v rámci dříve zmíněných oblastí.

Zdraví obyvatel azylových domů
V rámci této práce probíhalo šetření, které si kladlo
následující cíle: Analyzovat a popsat vnímané působení
bezdomovectví na zdraví obyvatel azylových domů,
analyzovat a popsat vnímané působení prostředí azylového
domu na zdraví jeho obyvatel a sestavit doporučení
pro azylové domy vyplývající z výzkumného šetření.
Co se týče analýzy, byly zmapovány přínosy i možné
rozvojové oblasti ve vztahu mezi zdravím obyvatel azylových
domů, situací bezdomovectví a pobytem v azylovém domě.
Výzkumná zpráva byla zhotovena v rámci projektu Rozvoj
služeb pro osoby bez domova pod střechou, jehož
realizátorem je Sdružení azylových domů v ČR z.s.
Zhotovitelem byla pak Ostravská univerzita, Fakulta
sociálních studií.

Analýza dopadů implementace evropských směrnic
EPBD II, EED, zákona o hospodaření energií
a vyhlášky o energetické náročnosti budov
Předkládaná studie obsahuje čtyři analýzy evropských
směrnic a národních právních předpisů. Analýzy jsou
zaměřeny na pozitivní a negativní dopady implementace
směrnic a zákona o hospodaření energií na sektor
domácností, respektive na výdaje domácností na bydlení
z pohledu investičních a provozních výdajů.
Dokument zahrnuje i přehled historického vývoje
a současného stavu právních předpisů v oblasti energetické
účinnosti.
Autorem analýzy je společnost SEVEn Energy s.r.o. Analýza
byla zpracována na základě žádosti Ministerstva pro místní
rozvoj ČR a je úkol 8.2 Koncepce bydlení ČR do roku 2020
(revidovaná), která je schválena usnesením vlády ČR ze dne
27. 7. 2016 č. 673.

Analýza inovativních postupů a služeb
pro rodiny a děti v České republice
Analýza popisuje systém služeb pro ohrožené rodiny a děti
v ČR v kontextu jejich možného rozvoje a inovací a přináší
také příklady inovativních služeb ze zahraničí.
Cílem analýzy bylo detailní zmapování služeb a postupů,
které lze ve vztahu ke stávající praxi a právní úpravě
poskytování služeb pro cílovou skupinu dětí a jejich rodin
označit za inovativní.
Analýza byla zpracována v rámci projektu Ministerstva práce
a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí“.
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