Příloha č. 2 projektu

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni
v obci Velké Hamry

Žadatel:

Město Velké Hamry, IČ 00262595, č.p. 362 Velké Hamry

„Co je cílem projektu“
Cílem projektu je v prvé řadě nastavení koncepce sociálního bydlení a pilotní ověření implementace
systému sociálního bydlení nastaveného dle hlavních principů Koncepce sociálního bydlení ČR 20152025 na lokální úrovni. Na základě průběžných evaluací se koncepce bude upravovat a zdokonalovat
dle aktuálních potřeb.
Konkrétním cílem je nastavit systém sociálního bydlení, který bude vyhovovat a účinně pomáhat
cílovým skupinám. Město bude využívat výhradně vlastní bytový fond. V obci budou zřízeny tři
krizové byty, které budou řešit bydlení v nejkrajnějším případě (např. případ ztráty bydlení). Tyto
byty budou nižší kategorie se společným sociálním zařízením. Dále budou zřízeny dva byty
především pro rodiče samoživitele s dětmi, další dva byty budou vyčleněny pro romské rodiny, kde
minimálně jeden z rodičů má legální zaměstnání a dále deset bytů v domech s pečovatelskou
službou (dále jen „DPS“), které budou určeny pro seniory ohrožené sociálním vyloučením. Bude se
jednat jak o seniory 65+ tak o seniory mladší. Potřebnost sociální práce v oblasti bydlení spatřujeme
u této cílové skupiny především u osob nad 65 let. Do indikátorů nicméně budeme započítávat
pouze osoby mladší 65ti let. V celkovém počtu takto budeme řešit ubytování cca 24 zletilých osob.
Umisťování do bytů, kromě bytů krizových, bude systémem tzv. bytu na zkoušku. Bude se jednat o
byt obvyklé kategorie s regulovaným nájemným umístěný v klasické bytové zástavbě obce. Pokud
nájemník bude plnit podmínky společného bydlení, bude spolupracovat se sociální pracovnicí (a to i
při zvyšování svých sociálních kompetencí společného soužití obyvatel tj. udržování pořádku kolem
svého obydlí) a zapojí se do již probíhajícího systému sociálního začleňování v rámci obce, nájemní
smlouva se mu bude prodlužovat.
Byt na zkoušku je bytem typu, který nejvíce odpovídá konkrétní cílové skupině. Důležitý je citlivý
výběr uchazečů (důchodce umístěn do DPS, pracující Rom do standardního bytu v zástavbě mezi
majoritní populaci) s ohledem na minimalizaci střetů a konfliktů mezi těmito skupinami. Vede nás k
tomu zkušenost v již realizovaných případech. Častá výměna nájemníků na malém městě není
vhodná, soužití je dlouhodobý proces, lidé si na sebe musí zvyknout.
Právě u cílové skupiny romská rodina s dětmi je tento proces začleňování do majoritní společnosti
velmi komplikovaný a je spojen nejen s bydlením ale i vzděláváním a výchovou dětí, legální prací ale
i celkovým chováním rodiny jako celku a s jejich spoluprací s městem skrze sociálního či terénního
pracovníka.
Cílem projektu v případě romské cílové skupiny je také stabilizace migrace těchto obyvatel mezi
obcemi. Důvody jsou jednak v nutnosti odstraňování anonymity těchto osob, nepřenášení dluhů
mezi obcemi, růst důvěry jak na straně cílové skupiny, tak na straně obce, efekty práce s touto
komunitou se projeví pouze při trvalé dlouhodobé práci.
Podstatným cílem projektu je, na základě plnění cílů výše uvedených, postupné zrušení
existujících sociálně vyloučených lokalit.
Cílem projektu je také propojit práci sociálního pracovníka, který bude s rodinami pracovat na
eliminaci dluhových problémů, spolupracovat na správném nakládání s finančními prostředky, řešit
další problémy, které mohou zapříčinit ztrátu bydlení, s další prací, bez které by přístup ke klientovi
nebyl komplexní. Tzn. výchova předškolních dětí, dohled nad školní docházkou a vzděláváním,
spolupráce se školou, správné hygienické návyky, motivace k legální dlouhodobé práci, spolupráce
v oblasti bezpečnosti např. s asistenty prevence kriminality apod. Chceme propojit tento projekt

s projektem, který připravujeme v rámci KPSVL s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci tohoto
projektu bude sociální pracovník pracovat na úvazek 0,75.
Cílem je zajistit v rámci projektu práci sociálního pracovníka vyšší než bagatelní spojenou se
sociálním bydlením minimálně pro 15 osob. Pro tyto klienty bude zpracováván individuální plán.
Zpracování plánu bude jednou z podmínek bydlení v sociálním bytě. Sociální pracovník bude dále
poskytovat služby pro anonymní klienty nebo klienty, u kterých nebude poskytnuta podpora vyšší
než 40 hodin. Bude se jednat minimálně o 20 osob.
Cílem projektu je mimo jiné zajistit sociálnímu pracovníkovi vhodné vzdělávací akce, které zvýší
jeho kompetence. Bude se jednat celkem o 9 vzdělávacích aktivit za dobu realizace projektu.
Témata vzdělávání budou zaměřena především na dluhové poradenství, zvyšování sociálních
kompetencí pracovníka či klientů, akce týkající se problematiky sociálního bydlení, motivační
směrování klienta, školení týkající se tvorby individuálních plánů klientů, přístup k problémovým
klientům.
Cílem projektu je také jeho provázanost s dalšími aktivitami, které realizujeme v rámci sociálního
začleňování dle schváleného Strategického plánu sociálního začleňování Velké Hamry na roky 20162018. Jedná se především o komplexní přístup ke klientovi ve všech oblastech (bydlení, vzdělávání,
zaměstnanost, sociální práce, bezpečnost).

