Příloha č. 3 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

„Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány“
Realizací projektu se v prvé řádě očekává vytvoření funkční koncepce a systému sociálního bydlení
ve Velkých Hamrech. Jedná se především o komplexní, systematický, dostatečně individuální a
jednotný systém zajišťování sociálního bydlení a sociálních služeb s ním spojených pro hlavní tři
cílové skupiny projektu (osoby ze SVL, rodiče samoživitelé a senioři).
Do této doby ve Velkých Hamrech nebylo poskytováno koncepční sociální bydlení. Město nemělo
vyčleněné byty v této kategorii. Fungoval pouze institut krizového bydlení. Vzhledem k tomu, že
problematika bydlení je vždy nejpalčivější otázkou života obyvatel, kteří žijí na pokraji sociálního
vyloučení, vytvoření kvalitní koncepce a její realizace, bude efektivně řešit tuto základní otázku
života. Vytvořená koncepce sociálního bydlení bude na míru šitá městu Velké Hamry a bude
zohledňovat specifika cílových skupin žijících ve městě.
Přínosem realizace projektu pro cílovou skupinu je pak především možnost získat bydlení za
přijatelných podmínek a na dobré úrovni a zajistit si tak základní lidskou potřebu. Společně se
sociální prací a dalšími aktivitami, které se sociálním začleňováním souvisí a které ve Velkých
Hamrech realizujeme, tak členové cílové skupiny získají komplexní přístup k řešení jejich situace a to
nejen bytové. Navíc v rámci ověřování a evaluace koncepce sociálního bydlení bude docházet k
optimalizaci přístupu k jednotlivým již konkrétním klientům. Přínosem je jistě i to, že se v rámci
koncepce budeme zaměřovat prioritně na tři skupiny obyvatel, které pomoc v našem městě
potřebují nejvíce. Jsou to především Romové, samoživitelé s dětmi a dále senioři. V neposlední řadě
považujeme za velmi přínosné pro cílovou skupinu to, že přístup bude, vzhledem k velikosti města,
dostatečně individuální. Navíc s cílovou skupinou, kterou jsou Romové a senioři, již delší dobu
usilovně pracujeme. Sociální pracovnice obce se zaměřuje především na sociální práci se seniory v
domech s pečovatelskou službou, ale i na další seniory bydlící v obci. Vykonává opatrovnickou
činnost pro nesvéprávné občany. Od roku 2014 ve městě působí terénní pracovnice, která se
zaměřuje především na obyvatele, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, či již v sociálním
vyloučení žijí.
Podle údajů, které máme k dispozici od terénní pracovnice, jde především o Romy. Za dobu svého
působení má velmi dobře zmapované jednotlivé rodiny žijící ve Velkých Hamrech a jejich potřeby.
Ukázalo se především to, že bydlení představuje pro tyto rodiny a další rodiny sociálním vyloučením
ohrožené nejdůležitější otázku života. Velká část žije v domech soukromých majitelů, kde za
nevalnou úroveň bytu platí velmi vysoké nájemné. Toto nájemné je potom hrazeno ze sociálních
dávek formou příspěvku a doplatku na bydlení. Tak je zatěžován i sociální systém státu vyplácením
neúměrně vysokých dávek na bydlení. Zavedení efektivního systému sociálních bytů, které budou
vlastnit obce a kde nájemné bude regulováno na nízké úrovni, bude mít dvojí účinek. Jednak se bude
jednat o kvalitnější, lépe kontrolovatelné bydlení a jednak bude ušetřeno na sociálních dávkách.
Pilotáž pro skupinu osob bez bydlení nebo ohrožených ztrátou bydlení bude mít za výsledek rovněž
zvýšení sociálních kompetencí, zajištění bydlení a snížení pravděpodobnosti ohrožení sociální exkluzí.
Dalším přínosem bude jistě i komplexnost nabízených služeb. Nebude se jednat tedy pouze o bydlení
a sociální práci s ním spojenou.
Z realizace projektu budou mít přínos i další organizace působící v blízkém okolí. Budeme
organizovat lokální partnerství, kde se budou jednotlivé kroky z koncepce projednávat v širším plénu
účastníků z různých oborů (jedná se především o NNO, Úřad práce, pracovníky z krajského úřadu,

zástupce sousedního města Tanvald, sociální pracovnice apod.). Dále přímá spolupráce a výměna
informací s pracovníky projektu Podpory sociálního bydlení MPSV a ostatních obcí i pracovníky na
krajské a národní úrovni přispěje k získání systémových znalostí a poznatků k fungování systému
sociálního bydlení a jeho další implementace na území ČR.
Cílovou skupinou projektu jsou i sociální pracovníci. Především sociální pracovník zařazený do
projektu získá nové kompetence, osvojí si nové přístupy, zdokonalí se v práci s obyvateli ohroženými
sociálním vyloučením. Získá i potřebné kontakty díky spolupráci s terénní pracovnicí, která ve městě
již déle působí. V rámci lokálního partnerství budou výsledky projektu a další postupy komunikovány i
se sociálními pracovnicemi z okolních obcí.
Spolupráce s pracovníky MPSV napomůže identifikaci příkladů dobré praxe, včetně přenosu dobré
praxe ze zahraničí. Příklady adaptované na legislativní, sociální a kulturní prostředí ČR budou
přeneseny na úroveň obce.

