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Novela zákona omezí byznys s chudobou v obcích
Novela zákona o hmotné nouzi přijde k 1. lednu 2015 s některými novými prvky s cílem omezit
zneužívání situace lidí při zajištění bydlení. Odborníci a poskytovatelé služeb se v Českých
Budějovicích sešli u kulatého stolu nad problémy sociálního bydlení.
Novela mimo jiné stanoví standard pro ubytovny a způsob jejich kontroly, změnu způsobu výpočtu
příspěvku na bydlení a jeho omezení pro ubytovny. Zavede informační povinnost obcí, které budou
muset zahájit sociální práci za účelem řešení bytové situace. Nově budou obce úřadům práce udílet
souhlas k výplatě doplatku na ubytovnu.
Podle Romana Janouška z Agentury pro sociální začleňování dnes probíhá diskuse mezi dvěma
přístupy k sociálnímu bydlení: prostupným (Housing ready), kdy uživatel prochází přípravou v různých
stupních, lišících se komfortem, mírou dohledu a obsahem sociální práce. Druhým přístupem je tzv.
„Housing first“ – bydlení především, v rámci kterého uživatel získává bydlení v bytě s povinností
doprovodné sociální práce.
„V praxi dochází ke kombinaci obou modelů. Různé domácnosti potřebují odlišnou intenzitu a
charakter podpory pro udržení nebo získání standardního bydlení. Jednotlivé stupně se neliší kvalitou
bydlení, ale intenzitou podpory. Současně zde platí, že krizové bydlení je využíváno pouze pro
nezbytně nutnou dobu“, řekl Roman Matoušek.
Pomohou místní zkušenosti
Kateřina Jechová co by místostarostka městské části Praha 2 řešila bydlení domácností starobních
důchodců a nízkopříjmových skupin obyvatel. Tvrdí, že všudypřítomné ubytovny neřeší dlouhodobé
bydlení. „Takové bydlení je demotivující a nevhodné zejména pro děti, které zde vyrůstají“, uvedla
Jechová.
Městská část řeší zajištění sociálního bydlení dvěma způsoby: „Definovali jsme kritéria pro pronájem
bytů seniorům, zdravotně postiženým, sociálně potřebným obyvatelům a mladým rodinám, a to podle
jejich aktuální životní situace. Další způsob je pronájem neziskovým organizacím za účelem
chráněného tréninkového bydlení“, dodala Kateřina Jechová.
Podporované bydlení i v Českých Budějovicích
Lidem, kteří mají práci, nejsou zadluženi a jsou schopni svojí situaci řešit s podporou, pomáhá
v Českých Budějovicích společnost Mezi proudy o.p.s.
„V rámci sociální rehabilitace pracujeme s klientem, který je motivován k bydlení. Důraz klademe na
schopnost platit nájemné, udržet si bydlení a nepokračovat v jednání, které vedlo ke ztrátě bydlení“,
vysvětlil František Kaiseršot ze sdružení Mezi proudy o.p.s. Programem k samostatnému bydlení od
roku 2012 úspěšně prošlo šest klientů.
Mezistupeň mezi sociální službou a vlastním bydlení představuje projekt „Sdílené bydlení mezi
proudy“. „V podstatě se jedná o samostatné bydlení, kdy v rámci velkého bytu pronajatého od města
uživatelé bydlí samostatně, jako v běžném nájmu“, řekl Kaiseršot.
Kulatý stůl se uskutečnil v rámci plánování sociálních služeb města České Budějovice.
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