PROJEKT „DOMOV JE ZÁKLAD“ POKRAČUJE!
DOMOV JE ZÁKLAD II. je pokračováním pilotního projektu DOMOV JE ZÁKLAD, do
kterého se během tří let zapojilo 170 osob. Znamená to tedy, že zmíněný projekt má
smysl a jeho realizace je potřebná, nicméně těšit nás to může jen stěží. Dané číslo
totiž zároveň znamená, že na území Mikroregionu Žulovska je stále dost lidí, kteří se
ocitli v nelehké životní situaci a potřebují ji nějak řešit. Že u této pomoci stojí náš tým,
nás u srdce zahřát snad může.
Problematika bydlení byla z 30 % doprovázena dluhovým poradenstvím a
finanční stabilizací osob, z 15 % pak podporou při čerpání hmotné nouze a
vyřizování dávek sociální podpory. Tématem bylo také bezdomovectví a potřeba
zajištění sociálního bydlení. Více jak 80 % osob, zapojených do projektu a
ohrožených ztrátou bydlení, se podařilo v bydlení udržet. Celkem 26 %
podpořených osob se v průběhu projektu podařilo zlepšit kvalitu bydlení a téměř 12
% se podařilo zajistit dočasné ubytování. Realizací projektu také došlo k zajištění
chybějícího vybavení některých domácností anebo k řešení hygienicky
nevyhovujícího bydlení (případně zajistit změnu podmínek z nevyhovujícího bydlení
na bydlení vhodné).
Mezi klienty, kteří se na preventistky v průběhu realizace projektu obraceli,
evidujeme 62,4 % žen a 37,6 % mužů ve věku od 21 do 82 let. Nejčastějšími
klienty byly osoby nad 50 let (celkem 43 %) a osoby v ekonomicky aktivním věku, tj.
30 až 50 let (celkem 39,5 %). Mladí jedinci do 30 let tvoří celkem 17,5 % klientů
projektu. Nejvíce osob si byt/dům pronajímá (68,5 %), zhruba 24 % žije ve vlastním
bytě/domě. Zbylých 7,5 % tvoří bezdomovci či osoby přespávajících u známých nebo
na ubytovnách. U 94 % podpořených osob byla zakázka úplně či částečně
splněna.
Preventistky ztráty bydlení budou i návazném projektu pomáhat s tvorbou rodinných
rozpočtů, mapovat pohledávky a zpracovávat splátkové kalendáře, stejně jako
spolupracovaly se starosty, poskytovateli sociálních a veřejných služeb i úřady v
oblasti sociálního bydlení. Minimalizace rizik ztráty bydlení bude realizována formou
koordinované mezioborové spolupráce, zajištěním dostupného a cíleného dluhového
poradenství a realizací doprovodných preventivních akcí. V rámci projektu bude
nadále v provozu poradna prevence ztráty bydlení v Žulové, fungující jako veřejně
prospěšná služba. Mimo to bude iniciován proces ukotvení sociálního bydlení na
Žulovsku, v rámci kterého vznikne platforma sociálního bydlení a bude zpracována
koncepce bydlení pro obce Mikroregionu Žulovska a obec Vlčice.
Web projektu: - https://domovjezaklad.webnode.cz
Facebook projektu: https://www.facebook.com/domovjezaklad
Projekt DOMOV JE ZÁKLAD II., číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015990, je
realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, Svazku obcí Mikroregionu Žulovska a obce Vlčice.

