Tisková zpráva 04/2019
Projekt DOMOV JE ZÁKLAD již třetím rokem nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli
v nelehké životní situaci a hrozí jim ztráta bydlení (případně o bydlení již přišli). Tým
preventistek ztráty bydlení se zabývá důvody, proč k dané situaci došlo, a snaží se
najít co nejlepší řešení. Pomáhají tak nejenom konkrétním osobám v nouzi, kterých je
za dobu realizace projektu na 150, ale také starostům obcí Mikroregionu Žulovska,
kteří problematiku ztráty bydlení svých obyvatel museli řešit osobně, což bylo velmi
zdlouhavé a vyčerpávající.
Ocitnout se těsně před vystěhováním z místa, ve kterém jste mnohdy prožili celý svůj život,
nemusí být tak těžké. Stačí vážnější zdravotní komplikace, ztráta zaměstnání anebo
nečekané výdaje spojené s nějakou mimořádnou událostí, a exekutor vám už klepe na
dveře. Můžete sice řádně platit nájemné i poplatky za služby spojené s bydlením, ale
nezbude vám již na zaplacení vysokých nedoplatků po ročním vyúčtování, splátku vaší
hypotéky či věcí běžné spotřeby, bez kterých se vaše rodina neobejde.
Podobná situace potkala jednoho z našich klientů. Po rozvodu se od něj odstěhovala
partnerka a matka pěti dětí, které tak zůstali v péči otce. Bylo třeba nastartovat dávky na
bydlení a dávky hmotné nouze, vyřešit splacení dluhu, který po rozvodu zůstal a samozřejmě
zajistit prodloužení nájemní smlouvy, aby rodina mohla zůstat ve svém domově. Otci, který
sám pobírá invalidní důchod, byla nabídnuta potravinová pomoc a tým preventistek napnul
veškeré své síly, aby v dostatečně krátké době pomohl zajistit rodině veškeré její potřeby,
včetně střechy nad hlavou. Příběh měl naštěstí dobrý konec, včetně toho, že se ke svému
bývalému partnerovi vrátila jeho ex-manželka a matka dětí, nicméně bez přímé pomoci
preventistek projektu by se tak jistě nestalo.
Preventistky ztráty bydlení denně pomáhají tvořit rodinné rozpočty, mapovat pohledávky
a zpracovávat splátkové kalendáře, stejně jako spolupracují se starosty, poskytovateli
sociálních a veřejných služeb i úřady. Svým klientům pomáhají řešit svou aktuální bytovou
situaci, a pokud je to nutné, pomáhají při komunikaci s pronajímateli bytů a hlídají korektnost
nájemních smluv. „Za takto vzniklý tým jsme velmi rádi – je spolehlivý, pracovitý a má tah na
branku. Vědomi si toho jsou i starostové jednotlivých obcí a proto již nyní hledají možnosti,
jak činnost týmu financovat i po skončení projektu. Věříme, že se to podaří,“ pochválila
MOBITÝM Martina Fafílková, která se o průběh projektu od jeho počátku stará.
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