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V mnohých zemích se musí bezdomovci probít tzv. schodišťovým modelem. autor:
ČTK/AP

Své problémy si vyřeší až ve svém bytě, to je novinka pro finské bezdomovce, která se
ukázala jako velice funkční. Finsko se tak stalo jedinou zemí EU, kde klesá míra
bezdomovectví. Je to hlavně díky tamní iniciativě Housing First, která lidem bez domova
zajišťuje dlouhodobé bydlení, napsal deník Guardian .

Finsko dřív využívalo tzv. schodišťový model. Lidé se pohybovali na různých úrovních
dočasného ubytování, a teprve když se posunuli s řešením svých problémů a s tím i
životní situací, dostali byt. To však, stejně jako v mnohých dalších zemích, nepomáhalo a
lidí žijících na ulici nebo v krátkodobých ubytovnách neubývalo. Tento model nefungoval
z jednoho prostého důvodu, pro člověka bez domova je mnohem náročnější se jakkoliv
posunout, protože ztrácí jednu ze základních životních potřeb, pocit bezpečí ze střechy
nad hlavou.

"Každému bylo jasné, že starý systém nefungoval," řekl deníku Guardian Juha Kaakinen,
ředitel nadace Y, která se zabývá podporováním dostupného bydlení. "Rozhodli jsme se,
že bydlení bude bezpodmínečné. Řekněme, že nemusíte své problémy řešit dříve, než
budete mít domov. Naopak, domov by měl být bezpečným základem, který usnadní
řešení problémů," dodává.

Bezdomovci tedy získají bydlení bezpodmínečně, ale důležité je, že se z nich stávají
nájemci, musí tedy platit měsíční nájemné. To platí buď ze svých financí, nebo v případě
potřeby mohou požádat o příspěvek na bydlení.

Ubytovaní nejdříve prochází tříměsíční zkušební dobou, následně dostávají trvalou
nájemní smlouvu, o bydlení mohou tedy přijít jen v případě porušení pravidel (například
konzumace drog či alkoholu) nebo nezaplacení nájemného. Někteří nájemci se
rozhodnou zůstat i sedm let, jiní odcházejí už po roce do svého.

Housing neznamená jen housing jako takový, ale kompletní servis pro lidi, kteří potřebují,
aby o ně někdo pečoval. "Mnozí bezdomovci, kteří žijí na ulici dlouhodobě, jsou závislí,
trpí psychickými problémy a jejich zdravotní stav vyžaduje neustálou péči. Musíme je
podpořit," říká Jan Vapaavuori, starosta Helsinek.

Finsko samozřejmě muselo do projektu investovat. Nešlo o levnou záležitost, projekt
Housing First stál 250 milionů eur, bylo potřeba zrekonstruovat a koupit nové byty,
zároveň také zaplatit pracovníky, kteří se na projektu podílejí a kterých je přibližně 300.

Nedávná studie ukázala, že stát uspořil na zdravotní péči, sociálních službách a soudnictví
až 15 000 eur ročně za každého bezdomovce v řádně podporovaném bydlení.



Díky těmto vynaloženým prostředkům se Finsko dostalo pod hranici 7000 lidí bez
domova. Nyní žije ve Finsku přibližně 5500 bezdomovců, z nichž většina nežije přímo na
ulici, více než 70 procent přespává u rodiny nebo známých.

"Dlouhodobé bezdomovectví jsme snížili o neuvěřitelné číslo. Musíme ale dělat více, lepší
podporu, lepší prevenci, lepší dialog s obyvateli. Lidé tento projekt skutečně podporují,
ale ne každý chce jednotku ve svém sousedství," říká Vapaavuori .

Podobný projekt se před více než dvěma lety pod názvem Rapid Re-Housing Brno objevil i
v Česku. Prosadilo ho hnutí Žít Brno a jednalo se o pilotní testování přiřazení bydlení
rodinám s dětmi. Bylo vylosováno padesát rodin, které dostaly své samostatné bydlení.
Následně provedla Ostravská univerzita výzkum projektu, srovnala padesát rodin, které
dostaly bydlení, s osmdesáti rodinami, které ho nedostaly, ale rozhodly se do projektu
přesto zapojit. Brněnská verze Housing First byla velmi úspěšná, rodiny získaly vyšší
životní úroveň, sjednotily se a dětem se zlepšila školní docházka. Byt si udrželo 95
procent rodin. Dalším krokem mělo být bydlení pro jednotlivce bez domova. Navzdory
velké úspěšnosti nová koalice projektu neprodloužila platnost, byl prý moc drahý.

Zdroj:
https://zahranicni.ihned.cz/c1-66606480-housing-first-finska-iniciativa-ktera-vitezi-nad-bez
domovectvim-v-zemi-jako-jedine-v-eu-klesa-pocet-lidi-bez-domova?utm_source=mediafed
&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed


