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V minulých letech bylo Brno v celé Evropě oceňováno za řešení problémů bezdomovectví.
Tento stav skončil s nástupem nové koalice vedené ODS.

Brněnský projekt nazvaný Rapid Re-Housing získal v minulých letech několik zahraničních
cen za snahu ukončit bezdomovectví. Prosazoval jej hnutí Žít Brno, které bylo tehdy
součástí vládnoucí brněnské koalice a díky němuž získalo padesát rodin s dětmi v bytové
nouzi byt z městského fondu. Šestačtyřicet z nich nájemní smlouvy po roce obnovilo,
protože byli schopni platit nájem a fungovat jako „normální“ nájemníci.

Společně s projektem Rapid Re-Housing prosadilo hnutí Žít Brno projekt Housing First,
díky němuž měli získat bydlení jednotlivci. Ke konci jejich volebního období tak získalo byt
dalších třicet bezdomovců. V obou případech šlo o pilotní projekty, financované z
evropských dotací, které měly prověřit, zda tento systém funguje. Podle jeho tvůrců se
funkčnost projektu prokázala, což potvrdil i výzkum Ostravské univerzity.

Bezdomovectví nikdy neukončíme, pokud budeme vylučovat lidi, kteří mají různé typy
problémů. Lidé bez domova je prostě mají.

Po komunálních volbách v roce 2018 se však hnutí Žít Brno na brněnskou radnici
nedostalo. K projektu se přihlásili Piráty a po koaličních jednáních v roce 2018 jejich
brněnský lídr Tomáš Koláčný v médiích prohlásil, že spolu s ODS, ČSSD a KDU-ČSL našli
shodu a že „budou v projektu ukončování bezdomovectví rodin s dětmi pokračovat“.

Po včerejším jednání Rady města Brna je však jasné, že dojde k výraznému ořezání tohoto
programu. V projektu plánovaném na období 2020–22 se totiž radní rozhodli uvolnit
pouze dvacet bytů. Podle hnutí Žít Brno žije v tomto městě „ 600 rodin bez domova, na
ulici, na ubytovnách, v zahrádkářských koloniích“. Brno má k dispozici zhruba 1400
prázdných bytů, z nichž asi pět set se nachází v městské části Brno-střed.

Ani za sto let

Změní se také metodika celé akce. „ Je třeba zdůraznit, že městské byty nebudou
poskytovány problémovým osobám, tedy osobám s trestní minulostí, osobám závislým na
drogách, konfliktním v předchozích ubytováních ani lidem nespolupracujícím se
sociálními pracovníky města,“ uvedl v tiskové zprávě brněnského magistrátu náměstek
primátorky Robert Kerndl (ODS).

Autor původního projektu Rapid Re-Housing Martin Freund, který dnes pracuje jako
expert na sociální bydlení v Bratislavě, k tomu na svém facebookovém profilu uvedl: „ N
elze mluvit o ukončování bezdomovectví, pokud dám dvacet bytů na dva roky lidem, kteří
jsou bezproblémoví. (…) To je prostě slovní nonsens, protože nikdy neukončím
bezdomovectví, pokud budu vylučovat lidi, kteří mají různé typy problémů. Lidé bez
domova je prostě mají. (…) S takovými kritérii neukončím bezdomovectví ani za sto let. Je
to prostě mimo. “



Podle Freunda se tak program bude v podstatě týkat jen lidí, kteří by měli šanci i v
normálních pořadnících. Jde o stejný počet bytů, jaké dávala k dispozici brněnská radnice
i v letech 2010–2014, kdy měla ODS stejně jako dnes v Radě města Brna většinu.

Zdroj:
https://a2larm.cz/2019/08/rada-mesta-brna-odmitla-resit-problemy-bezdomovcu-uvolnila-
pro-ne-jen-20-bytu/


