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2. setkání sítě Partnerství v Projektu Ukončování bezdomovectví 

21. března 2018, Liberec 



Představení Jarní Výzvy Prahy 7 

„Do 20. 3. 2018 bude 0 dětí s trvalým bydlištěm na P7 na ubytovnách a budou v 
lepším ubytování, kde o nich MČ nebo spolupracující aktéři vědí a můžou jim 

poskytnout pomoc.“

Na počátku pouze nekonkrétní představa o počtu rodin s dětmi na ubytovnách. 



Jak se Výzva podařila 
Zhodnocení Výzvy  

Co nás překvapilo?  
• málo rodin s dětmi na ubytovnách

• Problémy v některých bytech a související nesouhlas některých technických zaměstnanců úřadu MČ s programem

Co jsme se naučili? 
• Užší a aktivnější spolupráci v rámci úřadu; spolupráce s Úřadem práce

Naše ponaučení pro sebe i ostatní? 
• Lepší příprava na vybavení bytu (nábytková banka)

• 7 dětí a 6 dospělých pryč z ubytoven/ulice
• Spojení jedné rozdělené rodiny
• Pomoc dalším rodinám v méně krizové situaci
• Posílení spolupráce se ZŠ, lékaři ad.

• Část ubytovaných zatím v AD



Další kroky / Výhled do října 2018

Popis dalších kroků: 
• Budeme dále pokračovat v pravidelném zjišťování informací o rodinách s dětmi v nouzi a v řešení jejich 

situace.

• Stanovit politické priority ohledně pomoci dlužníkům (kontroverzní; potřeba jasně vymezit, koho držet nad 
vodou i přes dluhy)

Co na tom bude nejtěžší? 
• Práce s velkými dluhy, s dlouhodobými dluhy

Jaké očekáváme výsledky? (počty domácností nově v bydlení)
• Přesné číslo se bude odvíjet od průběžně zjištěných počtů lidí v bytové nouzi



Další kroky mimo Jarní výzvu

• tvorba koncepce bydlení (úpravy pravidel a bodování bytové nouze, 
efektivnější propojení různých programů)

• plný chod kontaktního místa pro bydlení

• pilotní přidělení sociálních bytů v rámci projektu (intenzivní soc. práce 
a tvorba metodiky soc. práce v těchto bytech)

• Právní poradenství

• v budoucnu rozjezd sociální nájemní agentury



Děkujeme za pozornost a Vaše dotazy 
Hezký den všem  


