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Zápis z 1. jednání  

Tematické pracovní skupiny BYDLENÍ 

Lokálního partnerství Liberec 

Liberec, 11. 4. 2016 

Přítomni: 

Pavel Pech – Agentura pro sociální začleňování 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Barbora Halířová – Agentura pro sociální začleňování 

Lukáš Jirotka – SML, manažer SPSZ 

Ivan Langr – SML 

Bronislava Kotková - SML 

Václav Strouhal – Krajský úřad Libereckého kraje 

Lukáš Průcha – Člověk v tísni 

Lucie Plíšková – Advaita 

Veronika Vokálová – Bílý kruh bezpečí 

Barbora Tyllová – D.R.A.K. 

Lenka Schneiderová – Fokus 

Alena Janáčková – Fokus 

Robert Prade – Návrat 

 

Omluveni: 

Jiří Simeth – Most k naději 

 

Nepřítomni: 

… 

 

Úvod:  

P.Pech zahájil jednání Tematické pracovní skupiny pro oblast bydlení, přivítal účastníky a krátce uvedl 

systém spolupráce ASZ a SML. Všichni účastníci byli požádáni o krátké představení. Pavel Pech poté 

prezentoval nástin analýzy potřeb a bariér jako podkladový materiál ke zpracování návrhové části 

Strategického plánu sociálního začleňování. Členové skupiny postupně projednali všechny 

navrhované části analýzy a v diskuzi upravili a doplnili jednotlivé body. Analýza potřeb je součástí 

tohoto zápisu. 

 

Informace a diskuse k jednotlivým bodům:  

Prostupné bydlení 
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I.Langr představil systém fungování prostupného bydlení v Liberci a informoval o zahájení pilotní fáze 

a průběžných úspěších (již 2 úspěšně zařazení klienti). Dále hovořil o možných rizicích (nedostatek 

bytového fondu SML) a potřebnosti rozvoje služby (nutnost zřízení azylového domu pro ženy, 

tréninkového bydlení, apod.). 

Poskytovatelé sociálních služeb informovali o poskytovaných službách v oblasti bydlení a o 

kapacitách jednotlivých zařízení. ASZ dále doplní na základě vlastního analytického šetření a již 

veřejných dat z Analýzy SVL v Liberci. 

V.Vokálová upozornila na potřebu zřízení krizových lůžek, které by mohly NNO či SML vyžívat 

v případě nutnosti (krizové situace, havárie…). 

V.Strouhal upozornil na nutnost většího zapojení odboru majetkové správy. V diskusi bylo ostatními 

účastníky potvrzeno (dlouhá čekací lhůta na předání klíčů, opravy v bytech apod.). 

I.Langr dále informoval o probíhajících jednáních s majiteli ubytoven o zařazení do projektu 

Společensky zodpovědná ubytovna a o vytipovaném objektu (bývalá MŠ v Ruprechticích) pro zřízení 

azylového domu pro ženy. Objekt je však cílem zájmu ještě dalšího odbor SML – bude nutné vést 

v této věci jednání. 

Efektivnější vymáhání pohledávek za bydlení u obecních bytů 

I.Langr a B.Kotková potvrdili zájem SML o tuto problematiku a informovali o výši pohledávek SML - 

Cca 12 mil celková pohledávka; 9 mil. vymahatelných, 6 mil. vymáhaných; V minulosti amnestie – 

odpuštěno cca 31 mil v roce 2009. SML umožňuje splátkové kalendáře – navrhuje humanitní komise, 

projednává rada a schvaluje zastupitelstvo.  

Dále informovali o záměru na projekt vybudování Sociálního informačního centra, které by 

propojovalo problematiku bydlení a navázanost na další soc.služby. Zástupci NNO a poskytovatelů 

soc. služeb potvrzují skutečnost, že bydlení patří mezi nejčastější zakázky (dále následuje dluhové 

poradenství a zaměstnávání). 

Zamezit obchodu s chudobou 

I.Langr potvrdil záměr SML o uzávěru na vznik nových ubytoven a také upozornil na možná rizika 

(pravidla pro další ubytovací zařízení jako hostely apod.).  

Dále byla diskutována možnost rozvoje komunitní práce a domovnictví a také možnosti podněcování 

kontrol (TP Kontakt). 

Zkvalitnění prostředí v bydlištích a jejich okolí bydlišť 

V návaznosti na předchozí diskusi bylo upozorněno na nesoudržnost komunit a chybějící nebo 

nevytipované místní autority. Bylo však potvrzeno pravidelné působení NNO a TP v SVL. 

P.Pech upozornil v případě zájmu o financování aktivit z MVČR (např. dětská hřiště) na nutnost jejich 

zavedení do plánu prevence kriminality. 

 

Závěrem byl stanoven termín dalšího jednání PS Bydlení na  6.5.2016. 
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Zapsali: Miroslav Hampl, Pavel Pech 

12.4.2016 

kontakty:  

Pavel Pech – pech.pavel@vlada.cz, tel. 702129837 

Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz 

mailto:hampl.miroslav@vlada.cz

