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Projekt OPZ uspěl v evropské soutěži
Ve finále soutěže RegioStars Awards o nejlepší projekty podpořené z
evropských peněz zabodoval projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve
městě Ostrava. Český zástupce zvítězil v kategorii „Lepší přístup k veřejným
službám”, když porazil konkurenty z dalších čtyř zemí. Odborná porota ocenila
především to, že jde o systémové řešení. Projekt je financován z Operačního
programu Zaměstnanost (OPZ).
Cílem projektu, na který získal ostravský magistrát dotaci 15 milionů korun, je
vytvořit ve městě fungující systém sociálního bydlení. V Ostravě žije v sociálně
vyloučených lokalitách přes šest tisíc lidí, dalších zhruba šest tisíc lidí na
ubytovnách. Dávky na bydlení pobírá většina z nich. Bez pomoci zvenčí prakticky
nemohou získat bydlení, ať už městské nebo soukromé - problém představuje
kauce, zaplacení několika nájmů dopředu i status dlužníka.
Hlavní myšlenkou projektu je zajištění základní potřeby, tedy bydlení. Díky tomu a
intenzivní práci s rodinami je větší šance na zlepšení jejich současného života a
začlenění se do většinové společnosti (zbavit se dluhů, alkoholismu, napravit vztahy
v rodině apod.).
Podobný projekt funguje také v Brně (Pilotní testování rychlého zabydlení rodin
s dětmi – Rapid Re-Housing). Vybraným rodinám byly poskytnuty městské byty a
zároveň se s rodinami pracovalo; pokud řádně platily nájem, docházelo k
postupnému prodlužování nájemních smluv. Ukázalo se, že 96 procent rodin je
schopno si bydlení udržet. I tento projekt je financován z OPZ a v minulosti získal
různá ocenění, např. mezinárodní cenu SozialMarie pro inovativní projekty v sociální
oblasti.
Ceny RegioStars uděluje Evropská komise od roku 2008. Letos soutěžily projekty
zaměřené na transformaci průmyslu, nízkouhlíkové technologie, veřejné služby,
migraci a kulturní dědictví. Přihlásilo se 102 projektů, z nichž porota vybrala 21
finalistů.
MPSV plánuje v prosinci vyhlásit výzvu č. 108 OPZ Pilotní rozšíření konceptu
Housing first (bydlení především) do dalších obcí s alokací sto milionů korun. Obce
mohou předkládat projektové žádosti dle podmínek výzvy do 1. 10. 2019.
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