Tisková zpráva

Praha, 29. září 2017

MPSV otevře Kontaktní centrum sociálního bydlení
Ministerstvo práce a sociálních věcí otevře v říjnu v Praze Kontaktní centrum
sociálního bydlení. Obracet se na něj mohou občané, obce i neziskové organizace
s dotazy a žádostmi o podporu a radu, jak postupovat při budování sociálního
bydlení. V rámci projektu „Podpora sociálního bydlení“ spolupracuje MPSV se
šestnácti obcemi a už více než rok jim poskytuje podporu v oblasti sociálního
bydlení a sociální práce. Tyto služby prostřednictvím kontaktního centra nyní
rozšiřujeme v rámci celé ČR.
„Podporujeme obce ve snaze o zapojení do systému sociálního bydlení a otevření
kontaktního centra je dalším krokem ke zlepšení podmínek pro bydlení a v boji s
nedostatkem nájemních bytů pro potřebné lidi. Musíme podporovat ty nejzranitelnější
skupiny obyvatel, jako jsou například rodiny s dětmi, samoživitelky nebo senioři,“ řekla
ministryně Michaela Marksová.
Projekt „Podpora sociálního bydlení“ je financován ze státního rozpočtu a ESF. V rámci
projektu MPSV otevře Kontaktní centrum sociálního bydlení, které zájemcům poradí, jak
nejlépe zavádět sociální bydlení, jakou formu zvolit, kde je možné získat finanční
prostředky nebo jak efektivně hodnotit bytovou nouzi lidí, kteří žádají o sociální bydlení.
Občané se dozvědí, na koho se obrátit, pokud mají problém s bydlením a co jim nabízí
stát a obce při řešení náročných životních situací, které jsou s bydlením spojené.
K dispozici budou zájemcům i metodické podklady a výsledky analýz v oblasti sociální
politiky a sociálního bydlení. Tyto aktivity jsou v souladu s implementací vládou
schválené Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025.
Díky projektu se budou moct všichni zájemci seznámit s modely sociálního bydlení
a praxí šestnácti zapojených obcí, kterými jsou Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec,
Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí,
Velké Hamry, Veselíčko a Vír. Tyto obce představují 11 procent populace České
republiky.
Kontaktní
centrum
je
možné
oslovit
kdykoliv
na
e-mailové
adrese
socialni.bydleni@mpsv.cz nebo telefonicky na čísle +420 778 455 761,
a to v rámci konzultačních hodin, které jsou vždy v pondělí od 12 do 16 hodin, ve středu
a v pátek od 9 do 13 hodin (viz www.mpsv.cz/cs/26048). Pro případné individuální
konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem. Kontaktní centrum se nachází
v Praze na adrese Na Maninách 876/7 v Holešovicích. Pracovníci kontaktního centra
jsou také připraveni dohodnout se na jednání mimo pražskou kancelář.
Petr Habáň
tiskový mluvčí

Petr Habáň, tiskový mluvčí, tel.: 221 922 359, e-mail: petr.haban@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, www.mpsv.cz,www.esfcr.cz

