
Logo NNO Projekt Ukončování bezdomovectví 

Naděje Liberec 
Výsledky Jarní 100 denní Výzvy 

2. setkání sítě Partnerství v Projektu Ukončování bezdomovectví 

21. března 2018, Liberec 



Logo NNO

Představení Jarní Výzvy NNO 
Obsah Jarní Výzvy, jak byla konkretizována po 17. listopadu 2017

•Připravit pracovníky organizace na podporu a doprovázení osob v HF

•Realizovat vzdělávací aktivity – sociální práce, PR, lobbing, medializace tématu k veřejnosti,

•Potenciálně iniciovat vznik podpůrné skupiny osob v HF (potřeba sociálních kontaktů, sdílení, podpora 

svých potřeb a zájmů – nejde o sociální práci, ale sociální systém)

•Vytvořit harmonogram pevných setkání leden

•Mapování lidí v bytové nouzi, vyplnění dotazníků s klienty

Situace Naděje, při vstupu do Jarní Výzvy

• Naše organizace již zapojena do přípravy projektu HF v Liberci

• Účast na přednáškách a školeních k HF

• Klienti organizace zapojeni do systému Prostupného bydlení
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Jak se Výzva podařila 
Zhodnocení Výzvy  

Co se povedlo   /                            Co se nepovedlo  

Zpracování dotazníků Zabydlení klientky v bytě do daného termínu

Účast 3 pracovníků na školeních Vznik podpůrné skupiny

Sběr dat – dotazníky s klienty

Vylosování klientky a navázání kontaktu

Pravidelné schůzky subjektů HF

Co nás překvapilo?  

Nejistota klientky zda o projekt stojí, zdlouhavost procesu přidělení bytu,

Co jsme se naučili? 

Být trpěliví (při čekání na přidělení bytu) a samostatní - zjistit si spoustu důležitých informací 

(např. chyběl jmenný seznam zainteresovaných lidí, včetně uvedeného kontaktu).

Naše ponaučení pro sebe i ostatní? 
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Naše další kroky / Výhled do října 2018 
• Popis dalších kroků: 

Zajištění formalit pro nastěhování kl. do bytu, pomoc se zajištěním nábytku, 
pomoc se zajištěním stěhování, smlouvy s dodavateli energií, vyřízení 
trvalého pobytu, výměna OP,  vyřízení dávek na bydlení

Losování dalších klientů (naše organizace v současnosti max. 2 kl.)

• Co na tom bude nejtěžší? 

Za současného stavu nemohu zatím objektivně posoudit 

(jsme teprve na začátku procesu)

• Jaké očekáváme výsledky?

Klientce bude přidělen byt, bude spolupracovat a setrvá v přiděleném  

bytu.
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Děkujeme za pozornost a Vaše dotazy 
Hezký den všem  

Kontakt: ndc.liberec@nadeje.cz


