Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Zápis č. 1
Pracovní skupina Bydlení
dne 29. dubna 2015, Magistrát města Brna, Koliště 19
Přítomni:
Bc. Martin Freund, Ing. Vít Lesák, Bc. Pavel Kosorin, Helena Krištofová, Mgr. Jiří Lahoda,
Ing. Jitka Kalášková, Ing. Miroslav Foltýn, Mgr. Tomáš Jurčík, Štěpán Ripka, Ph. D.,
Ing. Lenka Vašková, JUDr. Jitka Tesařová, Mgr. Marie Pařilová, PhDr. Iva Řežábková.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Představení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen ASZ)
Představení plánovaných akcí Platformy pro sociální bydlení
Nastavení harmonogramu a programu Pracovní skupiny Bydlení (dále jen PS)
Jmenování členů PS a rozdělení rolí
Závěr

Ad 1/ Zahájení
Poradu Pracovní skupiny zahájil v 15:00 hod. Ing. Vít Lesák z Agentury pro sociální
začleňování.

Ad 2/ Představení spolupráce s ASZ
2.1

Informovanost účastníků
Zástupce ASZ informoval účastníky o tom, že město Brno přijalo Koordinovaný
přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL) a nastínil principy
spolupráce. Účast v KPSVL je zatím plánována na tři roky. V rámci KPSVL vzniklo
v Brně pět pracovních skupin pro jednotlivé řešené oblasti: bydlení, zaměstnanost,
vzdělávání, sociální služby (sociální práce), prevence sociálně rizikových
jevů/bezpečnost. Ing. Lesák stručně informoval o jejich činnostech a vybraných
zástupcích s tím, že u prvních tří oblastí budou kromě užších, základních skupin
pracovat ještě širší skupiny zainteresovaných osob a odborníků.
Dále Ing. Lesák sdělil, že po konzultaci ASZ s MPSV došlo k posunutí termínu pro
předložení konkrétních projektových záměrů z poloviny června na září 2015, kdy musí
být hotova již ucelená verze.
Hlavními výhodami vstupu města Brna do KPSVL je přednostní možnost čerpání
financí z vybraných operačních programů pro programové období 2014 – 2020 (OP
Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaný regionální operační
program) a garance, že alokované finance budou využity právě na plánované
projektové záměry. Připravené projektové záměry budou přílohami SPSZ
(Strategického plánu sociálního začleňování). Výzvy k předkládání projektových

žádostí do výše uvedených OP budou otevřeny v prosinci 2015 a budou průběžné.
Strategický plán sociálního začleňování se bude připravovat na tři roky, přičemž
během posledního roku budou probíhat revize zařazených projektů.
2.2

Upřesnění záměrů
Vedoucí Bytového odboru MMB Mgr. Lahoda upozornil, že nová výstavba není ve
výše uvedeném časovém horizontu možná, lze se však zaměřit na rekonstrukce
starších objektů. Nicméně i u rekonstrukcí je nutné si uvědomit, že bude zapotřebí
souhlasu příslušných MČ, což bude náročné na osvětu a důkladnou informovanost
tamních obyvatel. Do tří let tak nejsou termínově realizovatelné ani kompletní
rekonstrukce stávajících objektů.

2.3

Sociální bydlení
Na financování sociálního bydlení bude tedy snazší dosáhnout prostřednictvím
ITI (Integrated Territorial Invenstments – integrované územní investice) než
prostřednictvím KPSVL.

Ad 3/ Představení plánovaných akcí Platformy pro sociální bydlení
3.1

„Ukončování bezdomovectví rodin s dětmi“
Štěpán Ripka, Ph.D., zastupující Platformu pro sociální bydlení, představil projekt
„Ukončování bezdomovectví rodin s dětmi“ (Rapid Re-housing), jehož cílem je
poskytnutí standardního bydlení se službami komunitního charakteru. Projekt je
inspirován modelem z USA.

3.2

Spolupráce se zahraničními experty
Dále je plánováno uspořádání dvou seminářů s účastí zahraničních odborníků.
Ve dnech 20. – 22. května 2015 navštíví Brno paní Katherine Gale (U. S. A.), součástí
její návštěvy bude také workshop dne 21. května.
Dne 8. června 2015 se uskuteční workshop za účasti německého odborníka pana
Volker Busch-Geertsemy s podtitulem „Housing First – Bydlení především“.

Ad 4/ Nastavení harmonogramu a programu PS
4.1

Návrh ASZ
Harmonogram a program jednotlivých setkání PS Bydlení představený ASZ byl
přítomnými odsouhlasen. Účastníci setkání obdrželi návrh programu nadcházejících
jednání PS Bydlení.

Ad 5/ Jmenování členů PS a rozdělení rolí
5.1

Členové
Pro oblast bydlení byli navrženi členové na základě nominace 1. náměstkyně
primátora Ing. Kláry Liptákové, politických klubů a ASZ.

Odborným garantem tvorby strategie a konzultace projektových záměrů v oblasti
bydlení bude Mgr. Jan Snopek. OSP MMB musí své konkrétní zástupce pro oblast
bydlení ještě vyjednat.
Tajemnicí skupiny bude PhDr. Iva Řežábková, která bude zajišťovat organizaci
setkání a zápisy z PS. Adresář dalších nominovaných členů je přílohou tohoto zápisu.
5.2

Jednotlivá setkání PS
Na jednotlivá setkání PS Bydlení budou účastníci zváni samostatnou pozvánkou. PS se
budou konat ve středu od 13:00 hod. na Kolišti 19, 4. patro – zasedací místnost nebo
kancelář vedoucího odboru.
Stanovené termíny: 6. května, 13. května (z technických důvodů se uskuteční v budově
Nové radnice), 27. května, 3. června (bude upřesněno), 10. června 2015.

Ad 6/ Závěr
Rozeslání pozvánek na další setkání (6. května) a upřesnění jednotlivých členů PS Bydlení
proběhne nejpozději do pondělí 4. května 2015.
Porada byla ukončena v 16:30 hod.
Zapsal: Mgr. Marie Pařilová
PhDr. Iva Řežábková

