SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ČR: ANALÝZY A VÝZKUMY
SHRNUTÍ KONFERENCE PROJEKTU
Jak už je takřka tradicí, byla i letos na
podzim v rámci tohoto projektu zorganizována konference. Zatímco loňská konference se zaměřila na výstupy z projektů jednotlivých obcí, které s projektem
spolupracovaly, ta letošní se věnovala
výstupům projektu jako takového.
Konference Sociální bydlení v ČR: Analýzy a výzkumy si kladla za cíl představit
posluchačům jednotlivé práce, které za
dobu působení projektu vznikly. Kvůli
velkému počtu realizovaných výzkumů jich byla část představena pouze
v úvodním vstupu s možností nahlédnutí do několika připravených kopií či
je získat v elektronické podobě.
V tomto úvodním přehledu zazněly příspěvky projektů nejen Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i Agentury pro
sociální začleňování a Podpory sociálního bydlení. Důvod je nasnadě: žádná jednotlivá organizace není schopna

podchytit a prozkoumat všechny aspekty problematiky a je žádoucí představit
posluchačům celou paletu výzkumů,
nezávisle na původu.
Hlouběji byly na konferenci zmíněny
jen stěžejní výzkumy. Takový prostor
dostalo Sčítání populace bez domova
od Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, práce kolem Metodiky
identifikace lokalit rezidenční segregace týmu Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy pod vedením profesora Luďka Sýkory a Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení zpracovaný společností
INESAN. Neopominutelný byl také
vstup Ostravské univerzity jakožto
zpracovatele evaluací celého projektu
podpory sociálního bydlení.
Posluchačům bylo navíc umožněno již
před akcí zhlédnout webinář, který je
uvedl do problematiky a umožnil tak

věnovat čas na konferenci vybraným
nejzajímavějším výzkumům a diskusi.
Na konferenci zavítalo osobně přes
osmdesát posluchačů a další se připojili prostřednictvím přímého přenosu
expertně zajištěného organizací Romea. Celkově se tak den odehrál, přes
nezbytná hygienická opatření, v příjemné a diskusní atmosféře.
Záznam z celé akce je dostupný na YouTube kanálu projektu. Prezentace všech
přednášejících, stejně jako zmíněné výzkumy a materiály, jsou pak k dispozici na webových stránkách projektu:
www.socialnibydleni.mpsv.cz.
V případě dotazů či zájmu o fyzickou
kopii libovolného materiálu se neváhejte obrátit na e-mail martin.hrabal@
mpsv.cz.
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V JIHLAVĚ SE USKUTEČNILA PRVNÍ KONFERENCE
K HOUSING FIRST V ČESKÉ REPUBLICE
Ve dnech 30. září a 1. října proběhla v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina (a pod jeho záštitou) konference „Housing First v Jihlavě“. První den byly představeny výsledky projektu „Bydlení především: Testování konceptu Housing First
v Jihlavě“, druhý den se programu ujala Platforma pro sociální bydlení a věnovala ho tématu „Rozvoj Housing First v ČR“.
Před vlastní konferencí byla uspořádána tisková konference k projektu
Housing First v Jihlavě, samotná konference byla zahájena přivítáním od
zástupců Kraje Vysočina, statutárního
města Jihlavy, Oblastní charity Jihlava, Platformy pro sociální bydlení
a Ministerstva práce a sociálních věcí
(dále MPSV). Zároveň bylo předáno
poděkování celému týmu od MPSV
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za realizaci pilotního projektu Housing First v Jihlavě.
První příspěvek konference se věnoval
vizím uplatňování přístupu Housing
First (Bydlení především). Barbora
Špicarová Stašková, hlavní garantka
projektu MPSV „Podpora sociálního bydlení“, zde představila aktivity
a dosavadní výstupy tohoto systémo-

vého projektu a sdělila, že ačkoli ještě
nebyly pilotní projekty Housing Fist,
které vznikly v rámci výzvy č. 108 Operačního programu Zaměstnanost (OPZ),
zcela vyhodnoceny, průběžné výsledky
ukazují, že přístup Housing First při řešení bytové nouze funguje nejen v zahraničí, ale i v České republice. Proto
řídicí orgán ESF připravuje novou výzvu k sociálnímu bydlení a Housing
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