Velký brněnský úspěch Rapid Re-housing dosáhl svého cíle
Brno.cz, 21.3.2018
V březnu bylo schváleno prodloužení nájemní smlouvy čtyřicáté rodině, která se účastní
projektu Rapid Re-Housing. S jistotou tak bude překonána 80% úspěšnost v udržení
bydlení, kterou si město před začátkem projektu stanovilo jako cíl. Dá se navíc očekávat,
že v následujících měsících budou nájemní smlouvy prodlouženy i dalším rodinám.
Radnice díky dobrým zkušenostem s projektem podniká kroky k úplnému ukončení
bezdomovectví rodin s dětmi v Brně.
„Podobné projekty, jako je brněnský Rapid Re-Housing, už byly několikrát s úspěchem
odzkoušeny v zahraničí. V Česku je Brno průkopníkem a úspěch předčil všechna
očekávání. Věřím, že pozitivní zkušenosti inspirují i další města v boji proti bezdomovectví
a obchodování s chudobou,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.
Padesát brněnských rodin v bytové nouzi dostalo díky projektu v roce 2016 možnost stát
se nájemníky v městských bytech. Město vyčlenilo 50 bytů ze svého bytového fondu,
který celkem čítá téměř 28 000 bytů, aby ve spolupráci s dalšími partnery – Platformou
pro sociální bydlení, IQ Roma Servis a Ostravskou univerzitou – inovativní přístup
otestovalo. Na základě zahraničních zkušeností předpokládalo, že pokud u rodin dojde ke
stabilizaci bydlení a bude jim poskytnuta podpora sociálních pracovníků, zlepší se i další
ukazatele jako například zdravotní stav rodičů a dětí, kvalita života rodin, návrat dětí z
ústavní péče, pravidelná školní docházka. Zároveň se sníží veřejné výdaje na tyto rodiny.
Pro úspěšnost projektu je klíčový tým sociálních pracovníků organizace IQ Roma Servis. Ti
byli vyškoleni v poskytování služby zaměřené na podporu a rozvoj silných stránek klientů
holandskou organizací HVO Querido, která model Housing first provozovala jako první v
Evropě již od roku 2006. Model, který byl v Amsterdamu používán pro osoby bez
přístřeší, pracovníci adaptovali na české podmínky.
„Poskytujeme klientům podporu místo kontroly, respektujeme jejich volbu a pracujeme
na minimalizaci rizik a nepříznivých dopadů špatných rozhodnutí. Naší společnou
zakázkou je udržení bydlení a veškeré další zájmy a cíle si určuje pouze klient. Současně
však použitím motivačních rozhovorů nastiňujeme důležité změny a přinášíme do
spolupráce nová témata,” vysvětlil sociální pracovník Jan Milota.
Na rodiny byly přitom kladeny přísné podmínky – musely intenzivně spolupracovat se
sociálními pracovníky, nemít při prodlužování smlouvy žádné dluhy na nájemném ani
energiích a neporušovat podmínky nájemní smlouvy.
„Nastěhovali jsme se před rokem a našli jsme po dlouhé době domov. Ten jsme na
ubytovně prostě neměli. Dcery mají kousek od domu školku, ve které jsou šťastné, a
máme konečně čas věnovat se rodině,” řekla Agáta Oláhová, jedna z nájemnic projektu
Rapid Re-Housing.
Projekt přináší i nemalé veřejné úspory. Z ústavní péče se díky němu domů vrátily dvě
děti, další čtyři se pak vrátily z náhradní rodinné péče. Deset dětí, kterým akutně hrozilo

odebrání, se podařilo ve spolupráci s OSPODem v rodině udržet. Sociální pracovníci
spolupracují s rodiči na umisťování dětí do běžných nesegregovaných mateřských a
základních škol (aktuálně jde již o 13 dětí) a sledují výrazné zlepšení přípravy dětí na
školu.
Na základě úspěchu projektu Rapid Re-Housing se současná koalice rozhodla realizovat
plán úplného ukončení bezdomovectví rodin s dětmi v Brně. Pracovní skupina v dohledné
době předloží vedení města akční plán s konkrétními termíny přidělování bytů, tak aby se
první rodiny mohly zabydlovat již v tomto volebním období. V horizontu několika let by
tak v Brně mohlo zcela zaniknout bezdomovectví rodin s dětmi a obchod s chudobou.
„Zkrátka jsme ukázali, že to jde a že rodiny v nouzi zvládnou bez problémů bydlet a platit
nájem. Dokázali jsme, že byznys s chudobou nemusí existovat a žádné dítě v Česku dnes
nemusí vyrůstat v nezdravém a nedůstojném prostředí. Ukázalo se, že téměř všechny
rodiny v bytové nouzi mají kompetence pro bydlení v bytě, pokud je jim poskytnuta
správná podpora. Pro nás je to jednoznačná zpráva, že Brno se může úplně zbavit
bezdomovectví rodin – už víme, jak na to,” vysvětlil uvolněný zastupitel pro sociální
začleňování Martin Freund.
Brněnský projekt Rapid Re-Housing je mezinárodní odbornou veřejností považován za
úspěšné využití konceptu Housing First. Již v průběhu trvání projektu získal cenu Evropské
federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova (FEANTSA) jako nejlepší
projekt řešení bytové nouze v Evropě.
Zdroj:
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/brnensky-rapid-re-housing-dosahlsveho-cile-a-je-velmi-uspesny/

