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Projekt zabydlování rodin s dětmi bez střechy nad hlavou v Brně skončil. Díky takzvanému
Rapid Rehousingu jich našlo bydlení padesát. Brněnské zastupitelstvo schválilo tento
týden závěrečnou zprávu projektu.

Zastupitelé chtějí nadále dohlížet třeba na soužití ubytovaných rodin se sousedy. Úředníci
odboru sociální péče jim proto každého půl roku předloží informační zprávu. „Budeme
sledovat, jestli jsou mezi nimi nějaké problémy, kolik nájemců v bytech získaných v
projektu zůstává a například jestli nedochází k vandalismu,“ vysvětlil náměstek pro
sociální oblast Robert Kerndl.

Pokud se ubytovaní lidé podobných věcí dopustí, nájemní smlouva jim končí.
„Monitorovací zprávy budou důležité také pro rozhodování zastupitelů o podobných
projektech,“ uvedl.

Projekt zabydlování rodin s dětmi Rapid Rehousing hodnotí pozitivně vedoucí výzkumné
skupiny Ostravské univerzity Štěpána Ripky. „Děti v podpořených rodinách nemusely díky
projektu strávit 3900 dní v náhradní rodinné péči. Zlepšil se také zdravotní stav jich i
rodičů,“ popsal.

S přijetím závěrečné zprávy nesouhlasili někteří opoziční zastupitelé. „Neznáme dopady
na nedobrovolné účastníky projektu – ty, kteří bydlí v blízkosti bytů, kde rodiny žijí. Třeba
v Jabloňové ulici byla ze strany místních velká nespokojenost,“ kritizoval zastupitel za
Svobodu a přímou demokracii Ivan Fencl.

Už nyní plánují brněnští radní na projekt zabydlování dospělých i dětí bez domova
navázat „Budeme se zabývat výzvami Ministerstva práce a sociálních věcí, které umožňují
i zabydlování rodin s dětmi,“ zmínil Kerndl.

Rapid Rehousing

- projekt: bydlení získalo padesát náhodně vybraných sociální slabých rodin

- rodiny: většinou samoživitelky či lidé pečující o svěřené děti, například prarodiče

- kdy: od roku 2016 do roku 2018

- úspěch: bez dluhů si bydlení udrželo asi čtyřicet rodin, podle průzkumu se zlepšilo zdraví
dětí i rodičů

- budoucnost: odbor sociální péče brněnského magistrátu bude zpracovávat každého půl
roku informační zprávu o rodinách

- pokračování: výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí, i k zabydlování rodin s dětmi

Zdroj:
https://www.denik.cz/regiony/projekt-bydleni-bezdomovcu-konci-mesto-uz-ma-plany-na-d
alsi-20190414.html




