Lepší život pro občany Starých Křečan
(projekt reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009771)

Celkové náklady projektu:

4 931 325,00 Kč

Příspěvek Unie:

4 574 126,25 Kč

Národní veřejné zdroje:

538 132,50 Kč

Výše spolufinancování města:

269 066,25 Kč

Doba realizace projektu:

1. 8. 2018 - 31. 07. 2021

Hlavní cíl projektu:
Spoluprací cílové skupiny s pracovnicemi prevence ztráty bydlení zvýšit kompetence těchto osob
spojené s bydlením a tím přispět ke stabilizaci bytové situace a případně odvrátit riziko z nenadálé
ztráty bydlení. Naplnění cíle přispěje k začlenění osob z CS do společnosti, stabilizace situace v oblasti
bydlení je nezbytná i pro úspěšný vstup a udržení se na trhu práce.
K dosažení cíle projektu dojde prostřednictvím níže uvedených kroků a postupů:
1) Realizací prevence ztráty bydlení a odvrácení bezprostředního rizika ztráty bydlení (zadlužení,
technické závady objektu, aj.). U osob z cílové skupiny dojde v rámci prevence ztráty bydlení
dojde ke zlepšení podmínek spojených s bydlením, v krizových situacích dojde k odvrácení
bezprostřední hrozby ztráty bydlení, popř. bude nalezeno nové bydlení či docíleno zlepšení
hygienických podmínek bydlení stávajícího.
2) Zvýšením kompetencí cílové skupiny spojené s udržením bydlení.
3) Dluhovým poradenství, kdy osoby z cílové skupiny budou aktivně řešit svou nepříznivou
finanční situaci ohrožující jejich stávající bydlení.
Klíčové aktivity
KA 01 - Vyhledání, oslovení a výběr CS do projektu
KA 02 - Podpora osob z CS v přístupu k bydlení
KA 03 - Dluhové poradenství
KA 04 - Evaluace

Projekt je hrazen z finančních prostředků ESF prostřednictvím OPZ a SR ČR. Je zaměřen na podporu
osob z cílové skupiny, na řešení problémů v oblasti bydlení a zmírnění dopadů sociálního vyloučení
osob z cílové skupiny, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Obec eviduje dlužníky a snaží se řešit
problém s dlužníky vlastními silami. Nicméně nemá pro kontakt s osobami vyčleněného pracovníka (př.
obesíláním dlužníků). Dlouhodobé dluhy na nájemném zůstávají k tíži obce. Obec nemá zájem tento
problém řešit přeprodáváním pohledávek jiným subjektům a tím ještě více zadlužovat dané osoby.
V rámci projektu bude v obci zřízena dluhová poradna s otvírací dobou přístupnou jak pro osoby
nezaměstnané, tak zaměstnané (dostupnost poradny v dopoledních i odpoledních hodinách), osoby z
CS potýkající se s problémy v dluhové oblasti navíc budou k návštěvě poradny motivovat či je
doprovázet pracovnice prevence ztráty bydlení.
Pracovnice navíc budou spolupracovat s terénními pracovníky ostatních organizací, díky tomu bude
pro CS zajištěna koordinovaná pomoc a její problémy budou řešeny efektivněji.
Vytvořením pozic pracovnic prevence ztráty bydlení bude umožněno posílit preventivní činnost, tj.
podpořit kompetence cílové skupiny v oblasti udržení si stávajícího bydlení a předejít tak krizovým
situacím spojeným s hrozbou ztrátou bydlení.

Kontaktní spojení:
Obec Staré Křečany
Luděk Pešek, e-mail: dotace@krecany.cz

