6. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO BYDLENÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ
LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
17. března 2014, Velké Hamry
Účastníci:
MěÚ Velké Hamry: Jaroslav Najman, Martina Vacková, Lucie Jírová, Markéta Horneková
Agentura pro soc. začleňování: Štěpán Bolf
Krajský úřad Libereckého kraje: Václav Strouhal
Omluveni:
Úřad práce
Průběh setkání:
Pan Bolf přivítal přítomné na setkání pracovní skupiny pro bydlení a zaměstnávání a
představil hlavní bod jednání – „ bydlení na zkoušku“, které je jedním z opatření schváleného
Strategického plánu pro Velké Hamry.
Pan Bolf stručně nastínil současnou situaci v bydlení ve Velkých Hamrech. Dvě až tři nové
početné rodiny jsou přestěhované do Panského domu, což vyvolává problémy mezi
obyvateli Panského domu i problémy s okolím. Řešení je v jednání, majitelka přislíbila
vystěhování rodin do konce dubna, přičemž jedna z rodin by se měla stěhovat do domu „Za
betonárkou“. S rodinami je v kontaktu TP. Obec jasně a opakovaně deklaruje potřebu migraci
stabilizovat.
Info p. starosta Najman: Z bytového fondu byl přidělen byt pí. Virágové, která je zaměstnána
na VPP.
KRITÉRIA PŘIDĚLENÍ ZKUŠEBNÍHO BYDLENÍ
Nejedná se o formu krizového bydlení. Byt na zkoušku je určen dlouhodobě žijícím a
spolupracujícím klientům bydlícím v SVL v obci Velké Hamry (spolupráce s TP formou
individuálního plánování). Do budoucna se počítá s vyčleněním dalších takových bytů
z bytového fondu města.
P.starosta Najman: Rozhodné slovo k přidělení bytu má Rada města.
www.socialni-zaclenovani.cz

S klienty
bude
sepsána
„SMLOUVA
O
SPOLUPRÁCI“ a musí se určit doba sledování a
posuzování klienta (konkrétní termíny budou
dohodnuty v rámci definování kritérií).
Kritéria se zatím podařilo definovat takto:
1. Hlavním kritériem je faktické dlouhodobé pobývání (minimálně 2 roky?) v obci
(resp. ve zdejší sociálně vyloučené lokalitě).
Upřednostněno je trvalé bydlení, ovšem není to 100% požadavek. Jsou zohledněny
důvody přerušení bydlení (zaměstnání mimo obec apod.), současně osoby někde
hlášené dlouhodobě k trvalému pobytu zde nemusí ve skutečnosti bydlet.
2. Zaměstnání (včetně VPP) minimálně u jednoho člena rodiny, která o byt žádá.
3. Zaplacení veškerých dluhů obci (odpady a další poplatky)
4. Přestupky + trestní stíhání – je to důležité kritérium (ale Š.Bolf: nelze u této cílové
skupiny předpokládat absolutní bezproblémovost – kritérium nutno nastavit tak, aby
se zohledňovala závažnost přestupku, také zda šlo o opakovaný přestupek atd. Trestní
stíhání někdy v minulosti jako faktor žadatele zcela vylučující by bylo také v podstatě
diskriminující - nutno znát názor PČR a dále tuto věc diskutovat. Klíčové je, jak se
žadatelé osvědčují při spolupráci s obcí)
5. Dlouhodobá spolupráce s terénní pracovnicí a to nejen při řešení finanční
problematiky (dluhy, exekuce) v rámci individuálního plánování.
6. Aktivní spolupráce na vzdělávání dětí - s MŠ nebo ZŠ (pravidelná docházka a
připravenost dětí do školy, přiměřený zájem rodičů, účast na třídních schůzkách nebo
individuálních schůzkách s učitelem apod.)
7. Příprava dětí na školní docházku v rámci předškolního vzdělávání (děti v MŠ, pí.
Kořínková-Maxík, SAS….
8. Účast na projektech školy, obce a dalších organizací – například volnočasové
aktivity (výhledově NZDM….)
Rodina získá byt na zkušební dobu 3 měsíců (zřejmě od 1.prosince 2014), poté opakovaně
prodlužována při plnění podmínek užívání bytu.
Kritéria je nutno dopracovat (stanovit termíny + dopracovat sporná témata), současně
definovat všechna možná rizika.

www.socialni-zaclenovani.cz

Žádáme členy LP o písemné připomínky
k výše uvedeným kritériím do 10.4.2014 na
mail: lucie.jirova@velke-hamry.cz
Následně po diskuzi s vedením obce, budou Kritéria zkušebního bydlení předložena Radě
obce na jejím jednání nejpozději v květnu 2014.
Současně začnou práce na vytipování prvního vhodného bytu k zařazení do tzv. programu
zkušebního bydlení.

Zapsala: Lucie Jírová
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
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www.socialni-zaclenovani.cz

