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Těší nás navázání spolupráce se SFRB a to,
že díky prodloužení našeho projektu budeme
nabízet podporu především v otázkách
sociální
práce
v
sociálním
bydlení
i příjemcům této dotace, podobně jako tomu
je s příjemci dotací na sociální bydlení
v IROP, které jsou aktuálně schvalovány.
Další dobrou zprávou je, že již úspěšně
prošly hodnocením první projekty žadatelů ve
výzvě ESF č. 108 zaměřené na poskytování
bydlení s přístupem Housing First a že náš
projekt s nimi bude intenzivně spolupracovat.
V této výzvě může být projektům rozděleno
až 150 milionů korun a termín pro podání
žádostí byl prodloužen až do konce října,
o čemž se dočtete více v článku níže. Stejně
tak v něm naleznete odkaz na podrobné
podmínky dotace, mezi které patří i povinné
konzultace nebo dodržení principů Housing
First.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Máme pro Vás také ochutnávku z výzkumu
na téma „Sousedské vztahy a postoje
k sociálnímu bydlení“, jehož výsledky
prochází závěrečným zpracováním. Mimo
jiné se ukázalo, že občané ČR z 85 %
podporují vznik zákona, který by se
zaměřoval na oblast sociálního bydlení. Vidí
to stejně jako obce, které v rámci projektu
MPSV pilotují sociální bydlení. V tomto
vydání se seznámíte s dalšími z nich:
s krajským městem Plzeň s více než sto
sedmdesáti
tisíci
obyvateli,
s čtyřicetitisícovou městskou částí Praha 7,
ale i s Veselíčkem, kde žije přibližně devět
set lidí.

nastal čas letních měsíců, které řada lidí
tráví mimo své domovy, někteří pod stany,
někteří zvládnou i pár nocí „pod širákem“.
Jak ukázal průzkum MPSV, o kterém jsme
informovali v minulém čísle, každý den musí
pod širým nebem spát téměř 12 000 lidí v ČR
a skoro stejný počet není na ulici jen díky
fungování pobytových služeb (azylové domy
apod.).
Terénní práce na sčítání lidí bez domova již
byly ukončeny, nyní pokračují práce
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
na vyhodnocení dat, která Vám přineseme
v dalších vydání zpravodaje. Zároveň nyní
pracujeme
na
zadání
podrobnějšího
kvantitativního šetření lidí v bytové nouzi.

Naše zkušenosti z pilotování sociálního
bydlení potvrzuje Plzeň, když ostatním
obcím doporučuje „zpracovat strategický
dokument v oblasti bydlení, který bude
odrážet skutečné potřeby obce v bytové
oblasti.“ Krom tohoto se z medailonků obcí
dozvíte, že první dvě uvedené obce si
v praxi ověřily přínos jednotného kontaktního
místa pro otázky sociálního bydlení.

Nejsou to totiž jenom lidé bez domova, které
bydlení tíží. Jsou to běžné české
domácnosti, pro něž výdaje za bydlení
představují významnou zátěž. Dokonce 10 %
z nich podle nových údajů ČSÚ za rok 2018
vydá za energie a bydlení až polovinu svých
čistých příjmů. Nejvíce tato nepříznivá
situace dopadá na seniory a domácnosti
samoživitelů s dětmi.

Podobně přínos kontaktního centra popisují
další obce, které se účastnily workshopu
k jednotnému kontaktnímu místu na MPSV,
z nějž jsme publikovali prezentace na našich
webových stránkách a píšeme o něm
v samostatném článku zde ve Zpravodaji.
Přinášíme něco i pro ty, které zajímá
nařízení GDPR v souvislosti se souhlasem
klienta při sdílení informací mezi sociálními
pracovníky, ale i mezi jednotlivými odbory na
obcích.

A jak na tom jsou ti, kteří by si chtěli pořídit
bydlení nové? Podle „Indexu cen bytových
nemovitostí (HPI)“ Eurostatu za první
čtvrtletí 2019 opět meziročně rostly ceny
nejstrměji právě v České republice o 9,4 %,
hned po Maďarsku s 11,3 % růstem. Přičemž
průměr pro EU je 4 %. Pořízení vlastního
bydlení se stává nedostupným nejen ve
velkých městech. Podpořit výstavbu či
rekonstrukci nájemních bytů ze strany obcí
se rozhodl stát prostřednictvím dotačního
programu
Výstavba.
Jak
jsme
Vás
informovali bezprostředně po jeho vyhlášení i
níže v textu, spravuje ho Státní fond rozvoje
bydlení a je v něm 650 milionů korun na
dotace pro sociální bydlení a 350 milionů
korun na půjčky pro dostupné bydlení.

Najdete zde, ale i na našich webových
stránkách, mnohem více. Příjemné letní dny
a ať pod širákem spí pouze ti, kteří to sami
chtějí.
S přáním příjemného a přínosného čtení
Barbora Š. Stašková, M.A.
garant Kontaktního centra projektu
Podpora sociálního bydlení

INFORMACE Z MPSV
MPSV poskytne na šíření konceptu Housing First 150 milionů korun
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Zpravodaje, byla otevřena možnost
čerpat prostředky na sociální práci a další v sociálním bydlení, která byla
v květnu prodloužena. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v
Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing
First (Bydlení především) 150 milionů korun. O dotaci se mohou ucházet obce,
organizace zřizované obcemi či neziskové organizace.
Hlavní myšlenka konceptu Housing
First vychází z toho, že lidé
v bytové nouzi nemají bez
pomoci zvenčí prakticky žádnou
možnost, jak získat vlastní
bydlení, ať už městské, nebo
soukromé.
Problém
představuje
kauce,
zaplacení
několika
nájmů
dopředu i status dlužníka. Šance
na to, že zlepší svůj život (zbaví
se závislostí, najdou si legální
práci, napraví vztahy v rodině,
zaměří se na vzdělávání dětí atd.)
tak není příliš velká.
Teprve po zajištění základní potřeby – bydlení – je možné s potřebnými pracovat na tom,
aby dali svůj život do pořádku a začlenili se do většinové společnosti.
Koncept přebralo například město Brno a připojují se další města. Brněnský projekt
Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi – Rapid Re-Housing ukázal, že 96 %
rodin, kterým bylo poskytnuto bydlení, je schopno řádně platit nájem a bydlení si tak
udržet. Projekt byl podpořen z OPZ a získal různá ocenění, např. mezinárodní cenu
SozialMarie pro inovativní projekty v sociální oblasti.

Zájemci o podporu z výzvy č. 108 OPZ „Podpora programu Housing First (Bydlení
především)“ mohou předkládat žádosti až do 31. 10. 2019 do 12:00.
Metodickou a informační podporu těmto příjemcům bude opět poskytovat projekt
MPSV Podpora sociálního bydlení.
Více informací na www.esfcr.cz/vyzva-108-opz.

Výzkum sousedství
Velice
nás
těší
výsledky
posledního výzkumu veřejného
mínění, které potvrdily, že většina
obyvatel ČR podporuje rozšíření
sociálního
bydlení
i
vznik
souvisejícího
zákona.
Jako
součást
projektu
Podpora
sociálního bydlení totiž proběhlo
v květnu tohoto roku šetření
s názvem „Výzkum sousedských
vztahů a postojů k sociálnímu
bydlení“.
Výzkum realizoval institut INESAN
a bylo využito metody fokusních skupin mezi odbornou i laickou veřejností
a dotazníkového šetření mezi širokou veřejností.
Cílem výzkumu, kombinujícího kvalitativní a kvantitativní přístupy, bylo vytvoření
výzkumné zprávy s doporučeními z terénu pro tvorbu a realizaci sociálního bydlení
na lokální úrovni určené pro místní samosprávy a MPSV.
Výzkum identifikoval postoje k sociálnímu bydlení na obecné i lokální úrovni, reálné
zkušenosti obyvatel se sociálním bydlením a také představy o přijatelné formě
sociálního bydlení pro aktéry na lokální úrovni.
Šetření probíhalo ve všech krajích ČR a bylo dotázáno 1286 respondentů, přičemž
vzorek zahrnuje nad rámec reprezentativního výběru za celou Českou republiku i osoby
žijící v obcích, které realizují sociální bydlení, nebo ve vyloučených lokalitách.

Podrobná výzkumná zpráva se nyní připravuje a detailněji Vás o výsledcích
budeme informovat na webových stránkách i v příštím Zpravodaji.
Jedná se o velmi zajímavá zjištění, mezi která patří např. i to, že 85 % občanů
podporuje vznik zákona, který by se zaměřoval na oblast sociálního
bydlení, přičemž vyšší míra podpory (92 %) je dokonce u těch respondentů, kteří mají
nějakou osobní zkušenost s obyvateli sociálních bytů, než u těch, kteří uvedli, že s ním
osobní zkušenost nemají.

Dalším zajímavým a důležitým zjištěním je, že v souvislosti s potřebností sociálního
bydlení si 93 % respondentů myslí, že zřizování sociálních bytů je potřebné a 79 %
dotázaných je přesvědčeno, že by sociálních bytů mělo být více než nyní (dvě pětiny
v této souvislosti uvedly, že by přímo v jejich čtvrti mělo být více sociálních bytů než je
nyní).

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ČESKÉM PROSTŘEDÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím projektu Podpora sociálního
bydlení působí již více než tři roky 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 tyto obce sdílí své vlastní zkušenosti a
poznatky se zaváděním sociálního bydlení, které vychází z vládou schválené
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025. V tomto čísle
Zpravodaje se o své poznatky podělí Plzeň, Veselíčko a Praha 7.
Všem děkujeme za rozhovor!

Plzni se vyplácí propojení
bytového a sociálního odboru

Statutární město Plzeň, ležící na západě
Čech, čítá přes 170 000 obyvatel.
Jednou ze zásadních novinek je plán
Plzně zřídit kontaktní centrum pro
bydlení, které pomůže občanům řešit
jejich bytovou situaci.
Zájem o problematiku bydlení se díky
dobré spolupráci mezi vedením města
a projektem sociálního bydlení dále
rozrůstá.
Na otázky Zpravodaje odpovídá
Mgr. Karolína Vodičková, MBA
vedoucí Oddělení sociální práce
a metodiky sociálního bydlení

Proč jste vstoupili do projektu?
Město Plzeň dlouhodobě plánuje rozvoj sociálních služeb ve spolupráci s veřejností
a poskytovateli sociálních služeb. Problematika dostupného bydlení dlouhodobě
rezonovala u všech cílových skupin (senioři, zdravotně postižení, mladé rodiny, lidé bez
domova atd.). V roce 2015 vedení města Plzně zadalo Odboru bytovému a Odboru
sociálních služeb Magistrátu města Plzně zpracování koncepčního dokumentu, který by
problematiku bydlení řešil v celé její komplexnosti.
Díky vzájemné spolupráci tak vznikla Koncepce sociálního a dostupného bydlení
statutárního města Plzně na roky 2016–2020, díky níž se ukázala slepá místa jak v oblasti
sociální práce v návaznosti na bydlení, tak v bytové politice města. Zejména pak v rovině
prevence ztráty bydlení, řešení sousedských sporů, zajištění bydlení pro osoby, které
nejsou schopny žít bez dlouhodobé podpory.
Realizací projektu bylo možné koncepci doplnit o důležité studie (zejména Analýzu
prostorové segregace na území města Plzně, Cenovou mapu nájemného) a nové postupy,
např. vznikla Metodika prevence ztráty bydlení, Metodika sociální práce s přímou
implementací v praxi. Pro potřeby projektu bylo z bytového fondu vyčleněno 35 bytových
jednotek, ale konečné číslo je 45 bytů.

Co považujete ve svém systému sociálního bydlení za unikátní?
Za velmi významné považujeme propojení a spolupráci Odboru bytového a Odboru
sociálních služeb MMP při řešení problematiky bydlení pro jednotlivé cílové skupiny:
senioři, zdravotně postižení, mladí opouštějící ústavní výchovu, samoživitelé, mladé
rodiny atd. Tato spolupráce se velmi pozitivně odrazila ve zpracovaném systému prevence
ztráty bydlení – sdílení informací a aktivní nabízení pomoci sociálním pracovníkem.
Během zavádění systému sociálního bydlení se podařilo nastavit systém přednostního
uzavření nájemní smlouvy z důvodu zvláštního zřetele na doporučení sociálních
pracovníků.
Problematiku sociálního bydlení se podařilo zakomponovat do strategických dokumentů
města a interních instrukcí a směrnic. Nastavil se systém spolupráce domácností se
sociálními pracovníky, kteří pomáhají se stabilizací bytové situace a řešením různých
zakázek, např. dluhů, hledáním zaměstnání atd. Jako zásadní pro stabilizaci domácnosti
vnímáme její zabydlení a až následné řešení dalších témat.
Díky vstřícnosti vedení města se problematika bydlení dále rozvíjí a vyvíjí, a to nejen
v oblasti koncepční, ale i v oblasti stavebních investic do bytového fondu (v roce 2014
činily investice do bydlení cca 5 mil. Kč, v roce 2018 to bylo již 63 mil. Kč). Vzrůstají i
výdaje na opravy a rekonstrukce bytového fondu (v roce 2014 byly tyto výdaje ve výši cca
59 mil. Kč a v roce 2018 to již bylo cca 80 mil. Kč).

Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáhnout?
Zastupitelstvo
města
Plzně
dne 18. března 2019 schválilo
novou
Koncepci
sociálního
a
dostupného
bydlení
statutárního města Plzně na
roky 2019–2022, která přináší
velké změny v oblasti bydlení.
Vzniknout by mělo kontaktní
centrum pro bydlení, kam se
budou moci obracet občané
města Plzně o pomoc či radu
při řešení
bytové situace.
V kontaktním místě budou
k dispozici jak pracovníci Odboru bytového MMP, tak i sociální pracovníci. Kontaktní
místo zjednoduší občanům způsob hledání odpovídajícího bydlení. Dojde ke zrušení
standardních žádostí a ke sjednocení systému nájemního bydlení – volné byty na jednom
místě s možností výběru.
Dále se bude realizovat velký projekt s názvem „Revitalizace lokality Zátiší“. Původních
23 domů s 92 byty, které jsou ve velmi nevyhovujícím stavu, bude zbouráno a místo nich
město postaví 18 nových domů s přibližně 183 bytovými jednotkami o velikostech 1+kk
a 2+kk. Cílem je nahradit chátrající bytové domy moderním bydlením a zajistit dostatečný
bytový fond podle definovaného plánu v Koncepci.
Na základě analýz žadatelů o byt, struktury přihlášek o byt, demografických analýz,
strategie města a zároveň ve snaze udržet ve městě, kde je dostatek pracovních
příležitostí, mladé lidi, absolventy škol, se město Plzeň v další výstavbě a rozvoji
bytového fondu zaměří na tyto cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením a
osoby o ně pečující, mladé domácnosti do 35 let, domácnosti s podporou sociálního
pracovníka.

Co by obec doporučila jiným obcím dělat a co naopak nedělat?
Zpracovat strategický dokument v oblasti bydlení, který bude odrážet skutečné potřeby
obce v bytové oblasti. Tento dokument by měl být schválen zastupitelstvem a na něj by
měl navazovat akční plán, který bude obsahovat konkrétní kroky, které jsou
definovány SMART (specifické, měřitelné, akceptovatelné, relevantní a termínové). Mít
jasně definované aktéry bydlení včetně externích odborníků na daná témata a zaměřit se
na prevenci ztráty bydlení.

Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR Vás nejvíce inspiruje?
Inspirací pro nás nejsou jen zahraniční praxe, ale zejména zkušenosti ostatních měst,
například Ostravy, Brna, Prahy 7, Pardubic a dalších. V rámci realizace projektu Pilotní
testování koncepce sociálního bydlení v Plzni a díky spolupráci s MPSV ČR měli možnost
zástupci Plzně absolvovat několik zahraničních stáží.
Velkou inspirací může být Finsko, které je jedinou evropskou zemí, které se daří snižovat
počet lidí bez domova. V Marseille jsme si v praxi odzkoušeli, jak funguje Bydlení
především a psychiatrická péče v terénu. Regensburg nás detailně seznámil se systémem
sociálního bydlení, podmínkami pro výběr lidí do sociálních bytů, včetně nabízené podpory
ze strany sociálních pracovníků. Sdílení toho, co se povedlo, ale i toho, co v praxi příliš
nefunguje, je vždy velkým přínosem.

Dluhy na Praze 7
se výrazně snížily

Praha 7 je jedním ze 22 správních
obvodů hlavního města Prahy a žije zde
cca 43 000 obyvatel.
Jako jediná z 16 spolupracujících obcí
v projektu již dva roky provozuje kontaktní
místo pro bydlení.
Dále by se pak Praha 7 ráda posunula
v tématu zabydlování lidí žijících na ulici
ve
spolupráci
s
neziskovými
organizacemi.
Na otázky Zpravodaje odpovídá
Mgr. Matěj Hon
metodik pro oblast sociálního bydlení

Proč jste vstoupili do projektu?
Praha 7 podnikla v posledních letech řadu zásadních kroků v oblasti bytové politiky.
Především se začala intenzivněji zabývat hospodařením se svěřeným bytovým fondem,
opravila desítky prázdných a nevyužívaných bytů a vytvořila nová pravidla pro jejich
obsazování. Všechny tyto změny byly motivovány snahou pomoci potřebným občanům
městské části. Brzy se ale ukázalo, že pokud má být pomoc účinná, je třeba intenzivněji
přemýšlet o sociální práci v bytech, upravit některé procesy, zlepšit spolupráci mezi
jednotlivými složkami úřadu. Za tímto účelem jsme se rozhodli do projektu vstoupit.

Co považujete ve svém systému sociálního bydlení za unikátní?
Ostatní obce se na nás nejčastěji obracejí kvůli kontaktnímu místu pro bydlení. To jsme
zřídili v roce 2017. Jedním z důvodů byla potřeba efektivně propojit bytový odbor, sociální
odbor a bytovou komisi a nastavit jednotnou komunikaci úřadu směrem k lidem v bytové
nouzi.
Souběžně se zavedením kontaktního místa jsme se rozhodli sjednotit různé režimy
využívání bytů – dominantně se byty městské části využívají jako služební bydlení a
jako podporované bydlení, o které mohou žádat i domácnosti v hmotné nouzi. Toto
zjednodušení celého systému se osvědčilo, lidé nejsou mateni složitostí bytové politiky,
vědí, kam se mohou obracet se svými potížemi, a úřad má všechny důležité informace
na jednom místě.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáhnout?
Samozřejmě se nám zatím
nepodařilo dosáhnout stavu, se
kterým bychom byli plně
spokojeni. Někteří naši občané
stále přežívají venku na ulici –
rádi bychom jim ve spolupráci
se sociálními službami umožnili
bydlet. Při sledování tohoto cíle
budeme
muset
postupovat
individuálně.
Zároveň
nám
dochází byty a zvětšuje se
vrstva obyvatel, kteří navzdory
relativně dobrým příjmům mají problém uhradit komerční nájem v tak atraktivní lokalitě,
jakou Praha 7 bezesporu je, ale zároveň vypadávají ze systému bytové politiky. To je
problém, pro který zatím nemáme řešení, ale intenzivně se jím zabýváme.

Co by obec doporučila jiným obcím dělat a co naopak nedělat?
Vedle už zmíněného kontaktního místa pro bydlení je to třeba prevence neúměrného
zadlužení našich nájemců. Velmi se nám osvědčila úzká spolupráce mezi sociálním,
právním a majetkovým odborem, resp. správní firmou. Díky tomu, že se sociální
pracovníci o potížích našich nájemců dozvídají včas, daří se držet dluhy na snesitelné
úrovni. Celkový dluh na nájemném v bytech městské části klesl během čtyř let z 3 321
316 Kč na 1 179 216 Kč, tedy o 64,5 %. Dále určitě stojí za zmínku, že každý nový
nájemce podporovaného bydlení je, přinejmenším v prvních týdnech zabydlování,
doprovázen vybraným pracovníkem našeho úřadu.
A co nedělat? Ideálně nestavět lidem v bytové nouzi zbytečné bariéry pro vstup do
obecního nájemního bydlení; v případě potřeby to například znamená umožnit rozdělit
peněžitou jistotu (kauci) na postupné splátky při uzavírání nájemní smlouvy. Z naší
zkušenosti se ukazuje, že i lidé se závažnými problémy mohou bydlet samostatně
a důstojně. Dokládají to ostatně osudy naprosté většiny klientů podpořených v rámci
projektu.

Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR Vás nejvíce inspiruje?
Aktuálně připravujeme v rámci projektu zahraniční exkurzi do Nizozemska, v minulosti
jsme se byli podívat ve Finsku a v Irsku, kde nás inspirovala spolupráce státního
a neziskového sektoru a možnosti zapojení soukromého sektoru do řešení bytové situace
občanů. Z českých měst jsou rozhodně zásadním zdrojem inspirace v některých
aspektech velmi odvážné brněnské projekty Housing First a Rapid Re-Housing – jak
zkušenosti posbírané sociálními pracovníky při přímé práci s klienty, tak různá
systémová opatření, která musí zabydlování osob v bytové nouzi provázet.

Jsme tady (nejen) pro seniory
Holešovické kulturně komunitní centrum
v Přístavní 24 zve k návštěvě a posezení.
Pokud hledáte se svými přáteli nějaké místo, kde byste
mohli hrát nejrůznější společenské hry či jinak strávili
společně volný čas, přijďte k nám! Pokud se zrovna
nekoná přednáška, máme u nás volný prostor, který
můžete právě k setkávání a svým oblíbeným aktivitám
využít.
Kromě toho Vás v případě potřeby můžeme propojit s kompetentní osobou z řad našich
lektorů nebo dalších odborníků. Kulturně komunitní centrum je tu pro všechny, kdo
chtějí trávit společně volný čas, něco se dozvědět, nebo potřebují poradit.
Naším cílem je nabídnout lidem z bližšího i vzdálenějšího okolí centrum reflektující
jejich přání a potřeby. Významnou skupinou, která zde nachází širokou nabídku aktivit,
jsou především senioři. Počet seniorů se v hlavním městě Praha dlouhodobě zvyšuje.
Svůj volný čas chtějí senioři trávit aktivně a využívat široké nabídky aktivit, které pro ně
nejrůznější organizace připravují. Máme zkušenost, že senioři jsou velmi vzdělané
publikum, které vyžaduje zkušené lektory a které se chce dále rozvíjet v mnoha
oblastech.
Proto pro ně v komunitním centru
nabízíme pravidelné aktivity, jako
jsou hraní pétanque, scrabble
a dalších deskových her, dále pak
čtenářský klub s půjčováním knih,
promítání
filmů
nebo
třeba
anglickou konverzaci.
Kromě toho dále organizujeme
přednášky nebo workshopy na
nejrůznější
témata,
společné
návštěvy kulturních akcí a výlety.
“Sama bych do divadla nikdy nevyrazila, ale takhle s ostatními chodím moc ráda,
vždycky mě divadlo bavilo a v posledních letech jsem většinou neměla s kým
jít,” vypráví seniorka po návštěvě představení v Divadle pod Palmovkou a popisuje tak
situaci mnoha dalších, kteří vynechávají své oblíbené aktivity jen proto, že zálibu nesdílí
se svými známými. V takové chvíli je skupinová návštěva ideálním řešením, aby se
nikdo neochudil o zajímavé akce.
Naši klienti, kteří sestávají nejen ze seniorů, se na nás také přirozeně obrací s dotazy
ohledně řešení aktuálních životních situací, a proto je součástí naší nabídky i zmíněné
poradenství. Přímo v našich prostorách nabízíme mediaci neboli podporu při
smírném řešení konfliktů, kariérní poradenství (pro rodiče samoživitele)
a psychoterapii.
Dále se na nás naši klienti
obrací také s otázkami co
se týče řešení bytové
situace a s nejrůznějšími
každodenními
záležitostmi.
Díky zázemí organizace
Asociace
občanských
poraden máme možnost
naše návštěvníky odkázat
i na další odborníky, kteří
se věnují poradenské činnosti v oblastech bydlení, oddlužení, pracovní problematiky,
mezilidských vztahů, důchodů, sociálních dávek, sociálních služeb nebo ochrany
spotřebitele.
Klienti, kteří naše KKC navštěvují, jsou většinou sociálně stabilizovaní. To však
neznamená, že nejsou sociálně ohroženou skupinou – potřeba právě sociálního bydlení
se objevuje i v okruhu našich klientů, proto i toto téma bereme za své.
Pro všechny naše klienty i další
obyvatele Prahy nabízíme rovněž
možnost zapojit se do projektu
sousedské
výpomoci,
který
umožňuje efektivní propojení lidí
a jejich potřeb, např. pomoc při
stěhování nábytku, drobné opravy
v bytě či pomoc s nákupem během
nemoci.
Nikdy nevíte, co z vašich
dovedností ostatní rádi využijí
nebo kdy se podobná pomoc
bude hodit Vám.

Dveře kulturně komunitního centra v Praze 7 Holešovicích jsou
pražským seniorům a dalším návštěvníkům otevřeny bezplatně,
a to i o letních prázdninách.
Webové stránky:
www.obcanskeporadny.cz/cs/aktivity/projekty/spolecne-pro-prahu-7
Facebook: Kulturně komunitní centrum AOP
Autory článku jsou pracovníci Kulturně komunitního centra AOP – Praha 7

Sociální pracovník je pro
Veselíčko velkým přínosem

Veselíčko se nachází v Olomouckém
kraji. Žije zde přibližně 900 obyvatel.
Do budoucna má Veselíčko naplánováno
víceetapové rozšíření obecního bydlení,
a to jak pro mladé, tak pro seniory a další
sociálně potřebné osoby.
„Sociální pracovník a sociální bydlení
jsou dobré příklady
i pro další
vesnice,“
podotýká
dále
starosta
Veselíčka Tomáš Šulák.
Na otázky Zpravodaje odpovídá
Tomáš Šulák
starosta obce Veselíčko

Proč jste vstoupili do projektu?
V budově obecního úřadu jsme v minulosti měli jednopokojové sociální byty s kuchyňkou.
Místo nich jsme však obnovili bývalou školní třídu a po třiceti letech zde znovu vytvořili
učebnu, které říkáme komunitní škola. Pořádáme zde přednášky, semináře či zasedání
zastupitelstva, komisí a spolků. Vzhledem k tomu, že vlastníme bytový dům, kde je deset
bytů, chtěli jsme zde rozšířit nabídku právě zrušeného sociálního bydlení v budově radnice
s podporou sociální práce.
Poté, co nám nabídla náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke
Stöcklová na jednání Sdružení místních samospráv v Postřelmově zapojení do projektu
„Pilotní ověření sociálního bydlení“, tak jsme neváhali a zastupitelstvo tento krok schválilo.
Tehdejší místostarostka se stala garantkou projektu, v čemž pokračuje i nyní spolu
s kolegyní z olomoucké vzdělávací firmy Edukol, která nám pomáhá projekt naplňovat.

Co považujete ve svém systému sociálního bydlení za unikátní?
Pro města je to zřejmě zcela běžné, ale za velký přínos považujeme samotnou možnost
zaměstnat sociální pracovnici přímo na vesnici, která nabízí pomoc lidem v mnoha
směrech, od osobních konzultací až po pořádání přednášek pro širší veřejnost. Pro
budoucí rozvoj obce je také zajímavé, že vlastníme bytový dům, kde jsme provedli
podrobnou pasportizaci, a máme navrženo víceetapové rozšíření bydlení – startovací byty
pro mladé, byty pro seniory i sociální byty. Nejprve ve volném prostoru a posléze
v půdních prostorách.
Velmi dobré je také vytvoření sítě obcí zapojených do projektu, které si vyměňují
zkušenosti. V našem případě se jedná o užší spolupráci s obcemi na Vysočině
Křížánkami a Vírem. Navázali jsme také dobrý kontakt se sociálními organizacemi
v našem regionu Moravské brány.

Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáhnout?
Díky koncentraci pozornosti na
sociální bydlení se nám podařilo
získat dotaci na vytvoření čtyř
nových sociálních bytů z dotace
Ministerstva financí. Chceme je
postavit ve stávajícím volném
skladovacím
prostoru
mezi
oběma
bytovými
křídly
v bytovém domě. Půjde vlastně
o jakousi novostavbu ve staré
stavbě. Vzhledem k tomu, že je
obydlí v sousedství zámku –
zapsané kulturní památky, zcela
ponecháme venkovní vzhled
budovy a nová budou jen střešní
okna. A druhou prioritou je
udržení sociálního pracovníka
z nového projektu.

Co by obec doporučila jiným obcím dělat a co naopak nedělat?
Myslím si, že se pro větší obec vyplatí sociální pracovník. V menších obcích by mohl být
sdílený pro více vesnic. Nicméně tato práce by mohla být samostatně financována od
státu, stejně jako by mělo být konečně vyřešeno dlouhodobější financování sociálních
služeb, aby tyto „nežebraly“ od státu či krajů každoročně o pomoc. Podobně jako na tom
jsou například učitelé.
Na samostatnou sociální práci obce nemají peníze. Ledaže by se zvedlo rozpočtové
určení daní a obce by mohly sociální pracovníky financovat samostatně. Už nyní totiž
například Sdružení místních samospráv navrhuje, aby se ve vzorci propočtu RUD
zohlednil počet seniorů, čímž by se posílily vesnice mírně na úkor pěti největších měst.
Ale řešení je jistě více. Určitě bych nedoporučoval stavbu nových obrovských domovů
důchodců, ale stát by měl podpořit výstavbu či rekonstrukce malých domečků přímo ve
vesnicích.

Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR Vás nejvíce inspiruje?
Kolegyně z projektu Alžběta Panáková, Pavlína Trpáková a Eva Masná říkají, že se jim
líbil skotský systém. Opravdu by bylo skvělé mít sociální bydlení jako Skotsko. Co
bychom rádi přenesli z tohoto systému k nám? Především nadšení a samozřejmost,
s jakou je pomoc poskytována. Prostřednictvím řady neziskových organizací, spolků a
dobrovolníků je osobám, kterým hrozí ztráta bydlení, poskytována pomoc bez zbytečných
překážek, je rychlá a komplexní. Zahrnuje doprovod při soudních projednáváních,
energetické poradenství nebo podporu v oblasti digitální a finanční gramotnosti.
V oblasti bydlení je inspirující kvalita sociálních bytů, která musí splňovat nastavené
standardy. Nájemníci sociálních bytů jsou postupně zapojováni do místních komunit. Jsou
to však i drobnosti jako například povinná péče o okolí sociálního bytu, tedy
o předzahrádky. Základem však je podporující legislativa státu.

V návaznosti na rozhovor se starostou obce Veselíčko Vám přinášíme
rozhovor s panem Honzou, obyvatelem jejich obecního sociálního bytu.

Půjčku už si nikdy
nevezmu…
Slunečné
nedělní
odpoledne.
Sedíme s panem Honzou na zápraží
obecního bytu, který je již přes čtyři
roky jeho domovem. Byt o ploše
48 m², který má dva pokoje, vznikl
mj. i díky jeho přispění při
přestavbě bývalé prodejny. Větší
pokoj, jak Honza sám říká, je tři
v jednom, tedy jídelna, obývací
pokoj i ložnice.
„Mám zde dvoulůžko, stoleček
a dvě křesla, skříně a hlavně
televizi. Stoleček jsem si z palet
vyrobil sám...“ Součástí bytu je dále kuchyně, samostatné WC, sprchový kout a také malý
sklep. Byt je dle něj dostačující.
Honzovi je 50 let. Před lety si vzal půjčku, aby rodičům pomohl opravit střechu na domku,
kde s nimi celý život bydlel, poslední roky již jen s matkou. Půjčku však nebyl bez pomoci
rodičů schopen splácet. Problémy vrcholily okamžikem, když Honza přišel o práci
a současně vážně onemocněla i jeho maminka. Dluh díky penále narostl až na
půlmiliónovou výši. Jak jeho příběh pokračoval se ho zeptala garantka projektu sociálního
bydlení ve Veselíčku...

Jak jsi svou situaci řešil?
Firmu na oddlužení jsem si našel sám, díky náhodě. Letáček s adresou jsem uviděl ve
výloze obchodního domu, kde firma sídlila. Díky ní jsem šel do insolvence a začal
spolupracovat s insolvenčním správcem.

Proč jsi nakonec přišel i o dům, i když jsi začal s oddlužením?
V krátké době moje matka zemřela a já byl jediný dědic. Zdědil jsem majetek a ten při
insolvenci musí být dán k prodeji. Finance získané z prodeje šly naštěstí k umoření dluhu.
Díky tomu jsem však splatil 45 % z celé dlužné částky.

Jak jsi řešil blížící se problém ztráty bydlení?
Měl jsem domluveno, že se musím odstěhovat do měsíce po zaplacení novým majitelem.
Ještě týden před vystěhováním jsem nevěděl, kam půjdu. Dostal jsem nabídku z obce
(pozn. řešil
starosta, ekonomka, zastupitelstvo, schválilo okamžitý pronájem
z naléhavého důvodu), abych se nastěhoval do malého bytu, který byl v minulosti
obchodem.

Kdo Ti pomáhal se stěhováním?
Bral jsem jen věci, které se mi do bytu vešly. S převozem mi pomohl kamarád Milan.

Jak jsi vnímal nabízené řešení?
Hlavně to bylo řešení a v pravý čas. Zůstal jsem v obci, kde to znám.

Jak se situace vyvíjela dále?
Spolupracoval jsem s insolvenčním správcem, hlásil jsem hlavně změny zaměstnavatele,
neboť jsem nemohl najít stálé zaměstnání. Správce mi každého půl roku hlásil úspěšnost
splácení.

Jak se Ti dařilo získávat práci?
Podařilo se mi opakovaně pracovat pro obec. Dvakrát jako VPP. Další dva roky jsem byl
zaměstnancem obce po dobu sezónních prací, na zimu jsem zůstával bez práce.

Jak jsi vycházel s financemi?
Částka, která mi zůstávala, nebylo ani minimum. V tu dobu mi pomohli kamarádi a místní
lidi. Pomáhal jsem jim na stavbách za oběd a svačinu. Výdělek nebyl možný.

Kdy jsi měl konečně pocit, že se situace lepší?
Díky tomu, že bydlím v obecním
bytě s minimálním nájmem, byla
a je situace snesitelná. Mám zde
svůj klid. Ale nejhorší pro mne byly
poslední dva měsíce, než přišlo
vyrozumění soudu, zda jsem splnil
nebo nesplnil podmínky.
Po konečném rozhodnutí mi spadl
těžký kámen ze srdce. Cítil jsem
obrovskou úlevu. Uzavřel jsem
jednu životní kapitolu. Půjčku už
nikdy nechci.

Jak Tvá situace vypadá dnes?
Nyní jsem zaměstnán v Přerově u soukromé firmy pečující o zeleň. Dělám to samé, co
předtím na obci. Po výplatě vždy zaplatím všechny náklady a pak musím vyjít s tím, co
mi zbyde. Až když peníze ušetřím, koupím si něco nového. Teď si plánuji vylepšit vstupní
dveře. Stěhovat se nechci. Jsem tady spokojený, mám tady kamarády.

Je to konečně změna...
Mám přítelkyni, která bydlí v Čechách. Díky jejím dětem a vnoučatům jsem už i nepravý
dědeček. Já sám mám osmadvacetiletého syna, se kterým se vídáme jednou za rok,
většinou na Vánoce.

Co bys doporučil těm, kteří se ocitnou v podobné situaci?
Na nic nečekat a hlavně komunikovat s věřitelem, s bankou. Neřešit problém sám, ale
oslovit odborníka. Je nutné doložit řadu dokladů, člověk neví vše. Často si ani neuvědomí,
jestli má i jiné dluhy nebo další majetek. Výborná zkušenost pro mne byl lidský přístup
přiděleného insolvenčního správce.

Co říkáš na přítomnost sociálního pracovníka na obci?
Několikrát jsem se s pracovnicí sešel, bylo dobré vědět, že se můžu na někoho obrátit.
Problém jsem už ale naštěstí řešil. Byl jsem i na přednášce o dluzích a exekuci, ale téměř
vše jsem už díky nechtěné zkušenosti věděl.
Autorkou rozhovoru je Alžběta Panáková
garantka projektu sociálního bydlení v obci Veselíčko

MATERIÁLY Z PROJEKTU
PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
Metodika sociální práce v sociálním bydlení
V rámci metodické podpory našeho projektu bychom Vám chtěli představit dlouho
očekávanou „Metodiku sociální práce v sociálním bydlení“. Jedná se o první ucelený
materiál, který se zaměřuje na celý proces sociální práce v sociálním bydlení, tedy od
vyhledání osob ohrožených ztrátou bydlení, podporou před a při vstupu do sociálního
bydlení, až po ukončení spolupráce s klientem.
Cílem tohoto dokumentu je poskytnout sociálním pracovníkům na obecních
úřadech, v sociálních a dalších institucích, kteří pracují nebo budou pracovat
s klienty v sociálním bydlení, ucelený přehled hlavních témat, která se problematiky
sociálního bydlení týkají. Při její přípravě jsme kladli důraz zejména na praktickou
využitelnost pro pracovníky v přímém kontaktu s cílovými skupinami sociálního bydlení,
k postupnému sjednocování praxe sociální práce na obecních úřadech a poskytnutí
návodu k její praktické realizaci v místech, kde se sociálnímu bydlení obce začínají
systematičtěji věnovat.
Materiál vznikl jako společné
dílo
širokého
autorského
kolektivu,
připomínkujících
subjektů i oponentů. Metodiku jsme
se
rozhodli,
pro
její
lepší
přehlednost, rozdělit do několika
brožur, z nichž každá se věnuje
jednotlivým okruhům témat. Pevně
věříme, že Vám metodika bude
nápomocna při Vaší náročné
profesi.
Zároveň avizujeme vydání dalšího
materiálu s názvem „Metodika
nevyhovující bydlení a možnosti
jeho řešení“ (dále jen „Metodika
nevyhovujícího bydlení“).
Metodika má za cíl poskytnout expertům z oblasti bytové politiky, zástupcům obcí
a sociálním pracovníkům možnosti řešení problematiky nevyhovujícího bydlení lidí
v bytové nouzi. Dívá se na téma optikou provázání sociální a bytové politiky, které
doplňují o efektivní nástroje v rámci současné legislativy.
Materiál se zaměřuje na tři problémové okruhy a to na vztah bydlení a sociálních dávek,
technické a hygienické standardy bytů či budov určených k bydlení a na
problematiku spolupráce obcí v rámci lokálních politik bydlení.

Veškeré materiály naleznete v dohledné době na našem webu
www.socialnibydleni.mpsv.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.
Pro více informací sledujte náš web nebo nás neváhejte kontaktovat
prostřednictvím e-mailové adresy socialni.bydleni@mpsv.cz.

Předávání informací o klientech
Ochrana osobních údajů byla a je velkým tématem i v oblasti sociální práce.
Úspěšné řešení prevence ztráty bydlení a dalších nepříznivých sociálních situací klientů
vyžaduje mnohdy spolupráci více subjektů.
V praxi však často panuje nejistota, ve kterých situacích je či není nutný souhlas
klienta k předání osobních údajů a informací, a někdy tak z této obavy nedochází
k efektivní spolupráci při řešení těchto situací.
Tématu se věnoval na MPSV tým
z
oddělení
sociálního
bydlení
a sociálního začleňování spolu
s oddělením koncepce sociální práce
a vzdělávání.
Přinášíme Vám přehled situací, kdy
a mezi jakými aktéry lze za určitých
podmínek předávat informace bez
souhlasu klienta a ve kterých
situacích už souhlas nutný je.
Existují
totiž
odlišné
úrovně,
v závislosti na spolupráci mezi
různými odbory uvnitř obecního úřadu,
sociálními pracovníky v sociálních službách či v dalších institucích, jako je i Úřad práce
ČR.
Celý článek na toto téma je dostupný na webových stránkách časopisu „Sociální
práce“ www.socialniprace.cz (odkaz přímo na článek zde).

Podrobnější informace, včetně vzorů, naleznete na webu projektu Podpora
sociálního bydlení v sekci „Dokumenty z praxe“:
www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/dokumenty-z-praxe.

V červnu tohoto roku jsme na webových stránkách časopisu Sociální práce
publikovali článek ke sdílení informací o klientech.
Časopis je velmi přínosný pro sociální pracovníky a je možné v recenzním řízení
publikovat zajímavé akademické i praktické poznatky.

DOTACE
Program Výstavba pro obce
Dne 20. května 2019 byl nařízením vlády č. 1/112/2019 (dotace) a č. 2/112/2019 (úvěry)
vyhlášen program Výstavba pro obce. Celková výše rozpočtu programu Výstavba pro
rok 2019 je 1 mld. Kč. Uvedený rozpočet je rozdělený na čerpání prostřednictvím:
dotačních titulů s max. rozpočtem 650 mil. Kč
úvěrů s max. rozpočtem 350 mil. Kč

Program Výstavba je výzva určená pro pořízení obecních sociálních
a dostupných bytů nebo sociálních, smíšených a dostupných domů
prostřednictvím použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení.
Pro co lze použít dotaci a pro co
úvěr? Věcné zaměření investiční
dotace
umožňuje
financovat
pořízení
sociálních
bytů,
sociálních domů nebo sociálních
bytů
ve
smíšením
domě.
Domácnosti, které budou žádat
o
sociální
byty,
musí
mít
prokazatelně nízké příjmy a žít
v nevyhovujícím bydlení.
Věcné zaměření zvýhodněného
úvěru pak umožňuje financovat
dostupné byty, dostupné domy
nebo dostupné byty ve smíšeném
domě.
Přijetí a vyhodnocování žádostí, do Programu Výstavba, o přidělení žádosti o dotaci a
úvěr probíhá průběžně. Žádosti o dotaci či úvěr lze podávat od 20. května 2019, termín
ukončení příjmu žádostí není stanoven, resp. je možné žádat do vyčerpání alokovaných
prostředků. Dle aktuálních informací k tomu dosud nedošlo.

Více informací se dočtete na webových stránkách: www.sfrb.cz
nebo se můžete obrátit na kontaktní osobu Bc. Michala Vintera,
tel. č.: 221 771 637, e-mail: vinter.michal@sfrb.cz.

DOBRÁ PRAXE
Příklady dobré praxe v Kutné Hoře
Ze zkušeností z poskytování sociálního
poradenství
víme,
že
pokud
se
s konkrétními skupinami obyvatel (osoby s
nízkým či žádným příjmem, osoby vracející
se z výkonu trestu odnětí svobody, osoby
bez přístřeší, mladiství, matky samoživitelky
atd.) intenzivně nepracuje, tak mnohdy
vyvstane velký
společenský
problém
v oblasti negativních jevů.
Tato pomoc
by
však
neměla být
poskytována jednostranně a nárazově, ale komplexně v koordinaci různých
zainteresovaných subjektů. Potřeba bydlení u každé skupiny potřebných je jiná,
proto i pomoc by měla být cílená na konkrétní skupinu obyvatel.
V tomto ohledu hraje velmi důležitou roli komplexní pohled na klienta a jeho rodinu.
Hlavním posláním Úřadu práce ČR je, jak už ostatně z jeho názvu vyplývá,
zprostředkování vhodného zaměstnání. Stěžejní je tedy provazba agend zaměstnanosti
a nepojistných sociálních dávek.
Jinak řečeno, pokud se klient ocitne ve složité životní situaci, je ÚP ČR schopen
poskytnout mu pomoc nejen v podobě dávek (při splnění zákonných podmínek), ale
také mimo jiné v podobě poradenství, zprostředkování zaměstnání, zařazení do
konkrétního projektu, rekvalifikace, podporou práce na zkrácený úvazek nebo třeba
poskytnutím informací o tom, zdali zaměstnavatel provozuje dětskou skupinu.
A to je jen krátký výčet z širokého portfolia služeb. ÚP ČR se zaměřuje na všechny
skupiny uchazečů o zaměstnání, kterým je třeba věnovat zvýšenou péči, včetně
příjemců nepojistných sociálních dávek. Cílem je pomoci jim při získání práce a tím
zajistit pravidelný příjem. Právě ten je podstatný pro to, aby si klient či rodina získali a
udrželi důstojné bydlení.
Kontaktní pracoviště Úřadu práce
ČR v Kutné Hoře se snaží v rámci
spolupráce s různými institucemi
takovouto
pomoc
poskytovat.
Aktivně se účastní různých akcí,
které mají za cíl tuto pomoc
konkretizovat a poté aplikovat.
Například se pracovníci z oddělení
nepojistných
sociálních
dávek
zúčastnili fokusních skupin ve
výzkumném
projektu,
který
organizoval Městský úřad v Kutné Hoře.
Tento projekt měl za cíl zmapovat potřebu a četnost sociálních služeb v kutné Hoře.
Při zpracování výstupů vyvstala potřeba zajistit bydlení pro osoby vracející se z výkonu
trestu odnětí svobody a mladistvé bez rodinného zázemí nebo pro důchodce, kterým
nevznikl nárok na výplatu starobního důchodu. Ze strany starostů obcí zazněla i potřeba
zajistit svým občanům informace týkající se sociální problematiky a nepojistných
sociálních dávek.
Dalším příkladem dobré praxe bylo konání tzv. kulatého stolu, který přivedl právě
k jednomu stolu různorodé aktéry. Zorganizovalo ho Kontaktní pracoviště ÚP ČR
v Kutné Hoře, oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze
za aktivní účasti zástupců Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami a dalších pracovníků
z oddělení zprostředkování. Jednání se zúčastnili dále zástupci měst Kutná Hora a Zruč
nad Sázavou, Probační a mediační služby, strážníci Městské policie v Kutné
Hoře aěstnanosti a dále zástupci neziskových organizací, které poskytují sociální
služby. Zásadním výstupem z jednání tohoto kulatého stolu bylo konstatování, že je
nutné určit konkrétní potřeby a stanovit priority v poskytování cílené pomoci lidem
v sociální nouzi.
Došlo zde také ke shodě,
že nejpalčivějším problémem je
zajištění bydlení pro potřebné
občany. Úřad práce ČR disponuje
zákonnými nástroji jak tuto pomoc
podpořit, a to především výplatou
nepojistných
sociálních
dávek
podle zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi. Mezi tyto
dávky
patří:
příspěvek
na
živobytí, doplatek na bydlení
a mimořádná okamžitá pomoc. Žádosti o kteroukoli z dávek posuzuje ÚP ČR vždy
individuálně a s ohledem na konkrétní situaci klienta. Pokud tyto dávky budou
poskytovány těm, kteří to potřebují a splní zákonné podmínky, pomůže jim to udržet si
bydlení.
Další dávkou, kterou Úřad práce ČR administruje, je příspěvek na bydlení podle zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Tato dávka je oproti dávce na bydlení ze
systému hmotné nouze určena pouze těm občanům, kteří mají trvalý pobyt v bytě,
na který nejsou schopni bez pomoci státu hradit náklady spojené s užíváním bytu.
Je možný i souběh obou uvedených dávek, což v praxi znamená, že osobám s nízkým
příjmem je stát schopen poskytnout pomoc tak, že pak nejsou ohroženi ztrátou
bydlení. Velkou úlohu mají především sociální pracovníci obcí, kteří jsou schopni svoji
depistážní činností tyto potřebné osoby zachytit a nabídnout jim konkrétní řešení jejich
nepříznivé sociální situace.
Tím by mělo být dosaženo cíle, který byl při jednání vytyčen. Z jednání také vyplynula
potřeba pomoci konkrétní osobě. Této rodině pak bylo následně pomoženo formou
sociální intervence, která vedla k zajištění bydlení. Neméně důležité bylo
konstatování, že pomoc musí být poskytována do doby, dokud bude
potřeba existovat.
Také byla diskutována otázka
sociálního bydlení a absence
zákonné normy, která by sociální
bydlení
upravovala,
úlohy
a možnosti úřadů v problematice
dostupného bydlení, role sociálních
pracovníků či potřeby občanů.
Došlo ke vzájemné shodě, že je
nutné se touto problematikou
nadále zabývat a řešit konkrétní
potřeby občanů. Dále bylo řečeno, že koordinační roli pro poskytování sociálních služeb
mají obce, důraz by měl být také kladen na informovanost.
A závěrem; každému občanu v ČR by měl být umožněn přístup k sociálním
službám, a to jak z hlediska finanční, tak i fyzické dostupnosti. To ve skutečnosti
znamená, že by v regionu Kutnohorska měly být k dispozici všechny základní typy
sociálních služeb, včetně služeb k řešení bydlení.
Velmi mne těší, že Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Kutné Hoře se aktivně
zapojuje do činností, které vedou k zajištění základních životních potřeb občanů,
a chce v této činnosti nadále pokračovat.
Autorkou článku je Mgr. Jitka Černá, MSc
vedoucí oddělení státní sociální podpory,
dávek pěstounské péče a hmotné nouze
ÚP ČR KoP Kutná Hora

AKCE PROJEKTU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
Workshop – Jednotné
kontaktní místo
Workshop na téma „Jednotné
kontaktní místo pro bydlení“,
který pořádalo MPSV v rámci
projektu Podpora sociálního bydlení
ve spolupráci s Platformou pro
sociální bydlení, se odehrál dne
27. května 2019 v Praze.
Příspěvky se zaměřily na téma
Kontaktního místa pro bydlení
a konkrétní zkušenosti obcí ČR.
O své zkušenosti s jeho zaváděním se podělili zástupci městských částí Praha 7, Praha
10 a měst Liberce a Písku.
Přítomné obce se shodly, že jednotné kontaktní místo představuje efektivní nástroj
řešení otázek lidí v bytové nouzi, protože se v něm občané dozvědí informace
související s řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě a nemusí
obcházet jednotlivé odbory obecního úřadu. V kontaktním místě pro tyto účely působí
pracovník (popř. tým pracovníků), který lidem poskytuje poradenství ohledně bydlení,
pomoc při řešení sociálních problémů či podporu při vyplňování žádostí o bydlení. Jsou
zde ale také předávány informace o nabídce obecních bytů, bytů neziskových organizací
i bytů na volném trhu.
Obce, jako jsou Praha 7 a Liberec,
navíc využívají kontaktního místa
jako
jednotného
vstupu
do
evidence a systému pomoci lidem
v
bytové
nouzi.
Díky
vypracovaným
jednotným
postupům
jsou tak
schopny
zhodnotit bytovou nouzi občana.
V případě, že se občan nachází
v bytové nouzi, je mu nabídnuta
pomoc
multidisciplinárního
týmu, který jej minimálně navede
vhodným
směrem
k
řešení
problému s bydlením. Těmito
činnostmi kontaktní místo navíc generuje obci základní statistická data o rozsahu
bytové nouze v daném území.
Nejsou to však pouze tyto čtyři obce, které vidí v kontaktním místě efektivně
fungující samosprávu – jsou a budou to i další, např. Plzeň.

Více informací a materiály ke stažení na:
www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/akce/workshop-jednotnekontaktni-misto-pro-bydleni

Regionální workshopy
spolupráce
V druhém čtvrtletí letošního roku
začal projekt realizovat dlouho
připravovanou sérii regionálních
workshopů. V první vlně se podařilo
realizovat celkem tři workshopy –
v
Plzni,
Ostravě
a
Mostě. Výstupy z nich naleznete
zde.
Celý koncept těchto regionálních
workshopů vznikl
mimo jiné
i díky zpětné vazbě účastníků
předchozích workshopů a seminářů, kteří si přáli, aby se workshopy, kromě odborných
témat a prezentací, více zaměřily také na místně aktuální témata a síťování účastníků.
Oč tedy jde konkrétně? Celkem proběhne 14 setkání, každé v jednom z krajů ČR, na
který se také dané setkání zaměřuje. Setkají se na nich zástupci obcí, kraje i
poskytovatelé sociálních a dalších služeb z regionu a v komornější atmosféře menších
skupin si vyzkouší nastínit svou lokální koncepci řešení sociálního bydlení. To znamená,
že pro vybranou cílovou skupinu identifikují její hlavní potřeby, zmapují možnosti
podpory, které v místě jsou, a pokusí se přijít s návrhem jejich zlepšení se
zaměřením na komunikaci a provázání jednotlivých aktérů. Celou akcí pak provází a
moderuje skupina expertů v problematice a facilitátorů, kteří rádi poradí či poskytnou
zpětnou vazbu a pomohou jednotlivými kroky projít. Mimo jiné to jsou Jakub Čihák a Bob
Kartous.
Projekt si od těchto akcí slibuje
jednak posílení tolik potřebného
propojení jednotlivých lokálních
aktérů, ale také ukázku, že i bez
zákona o sociálním bydlení se
dá potřebným osobám pomáhat
systematicky. A pokud si účastníci
odnesou inspiraci či konkrétní
nápady na zlepšení reálné situace,
je to ideální.
Pokud Vás představa účasti na
takovémto
setkání
oslovila,
budeme moc rádi, pokud se
zúčastníte. Informace o datech,
programu a přihlašování na jednotlivá setkání se budou průběžně objevovat na webových
stránkách projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz i na Facebooku „Sociální bydlení
v ČR“.

Nadcházející akce v projektu
Asi největší nadcházející akcí je
plánovaná konference na téma
„Trauma a domácí násilí“, která
se odehraje 7. listopadu tohoto
roku.
Po velkém úspěchu, se kterým se
setkaly příspěvky zahraničních
hostů na loňské mezinárodní
konferenci k sociálnímu bydlení,
jsme se rozhodli opět pozvat
i zahraniční experty. Samozřejmě
neopomeneme ani odborníky z ČR.

S potěšením můžeme oznámit, že svou účast prozatím přislíbili velmi zajímaví řečníci –
jedná se například o profesora Radka Ptáčka z Univerzity Karlovy, doktora Dermota
Kavanagha z irské Cork Simon Community nebo doktora Robina Johnsona, zakladatele
PIE (Psychologically Informed Environments – jednoho ze stěžejních přístupů k léčbě
traumatu).
Doktor Johnson projevil zájem setrvat v ČR několik dní kolem konference, kdy by
rád nabídl svou účast na přednáškách a workshopech i dalším aktérům. Pokud by
tedy Vaše organizace měla zájem uspořádat začátkem listopadu akci související
s tématem traumatu, je toto jedinečná příležitost, jak zajistit účast této kapacity
v oboru. V případě zájmu se neváhejte ozvat buď přímo doktoru Johnsonovi, nebo
nám, abychom komunikaci zprostředkovali (socialni.bydleni@mpsv.cz).
Kromě podzimní konference budou v rámci projektu Podpora sociálního bydlení probíhat
i další workshopy na rozličná témata. O jejich přesných termínech a tematickém
zaměření bude projekt vždy informovat prostřednictvím rozesílaných novinek i
webových a facebookových stránek. Zajímavostí je, že vzhledem k velkému zájmu o
témata „Pravidla přidělování sociálního bydlení“ a „Jednotné kontaktní místo pro
bydlení“ se zvažuje i možnost opakovat workshopy na tato témata.

ANALÝZA

Ohrožené děti a jejich rodiny trápí nedostupnost bydlení,
ukázaly lokální analýzy
Jak by měla vypadat optimální síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny?
Na jaké potřeby dětí a rodin by měla reagovat? A kdo a jak je schopen tyto potřeby
v obci naplnit? V rámci projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí zpracovali tzv. lokální síťaři pro více než 80
spolupracujících obcí dokument s názvem Analýza místní sítě služeb a návrh její
optimální podoby, který na výše uvedené otázky reaguje.

Mezi často zmiňovanými potřebami
pojmenovanými místními aktéry se
objevovala i potřeba dostupného,
resp. sociálního bydlení, protože
kvalita bydlení má na život dětí
a fungování celé rodiny zásadní
vliv. Omezené možnosti řešení
situace rodin právě v oblasti bydlení
odpovídajícího jejich potřebám jsou
faktorem, který ohrožení rodin
s dětmi významně prohlubuje
a ovlivňuje negativně jejich život
i v mnoha dalších sférách.
Někteří lokální síťaři se na toto téma více zaměřovali a podíleli se společně s místními
partnery např. na koncepci dostupného bydlení pro území konkrétní obce
s rozšířenou působností. Spolu s tím organizovali k tématu mezioborová jednání
s aktéry místní sítě, vnášeli téma potřebnosti dostupného bydlení do koncepčních
materiálů na úrovni obcí i krajů atd. Shrnutí jejich činnosti je v analýzách taktéž obsaženo.
Kromě teoretického rámce, jak je možné nahlížet na naplňování potřeb dětí, obsahují
analýzy také konkrétní zjištění a doporučení pro rozvoj sítě od samotných síťařů.
„Rádi bychom, aby doporučení
pro rozvoj sítě a celkově materiály
posloužily například zástupcům
samosprávy pro plánování služeb
v území a přispěly k rozvoji
spolupráce pracovníků OSPOD,
sociálních
služeb,
školství,
volného
času,
bezpečnosti
a dalších,“ uvádí Kristýna Jůzová
Kotalová,
vedoucí
oddělení
transformace služeb pro rodiny
s dětmi (MPSV).
Analýzy byly prezentovány odborné
veřejnosti z řad obecní i krajské
samosprávy, neziskových organizací, škol i řady dalších subjektů na 11 seminářích,
které probíhaly v průběhu listopadu a prosince 2018 v krajských městech všech krajů
zapojených do projektu.

Všechny analýzy jsou dostupné na www.pravonadetstvi.cz v sekci
„Dokumenty“.
Na problematiku dostupného bydlení se více zaměřují analýzy zpracované např.
pro ORP Polička, Pelhřimov, Jeseník, Konice či Votice.
Autory článku jsou pracovníci projektu
Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí MPSV
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