
Tradičně nejohroženější cílové skupiny v oblasti bydlení
a představení úspěšných projektů Housing First (9:45–12:00)

Jak vypadá práce s cílovými skupinami nejohroženějšími bytovou nouzí v praxi?
Své zkušenosti a expertízu na toto téma v dopoledním bloku představí zapojené projekty
z výzvy č. 108 „Podpora programu Housing First (Bydlení především)“, jež pilotovaly
své programy ve spolupráci s projektem Podpora sociálního bydlení. Vybrané projekty
v rámci své prezentace přiblíží lokální kontext, skladbu podporovaných osob a aplikované
nástroje podpory. 

Řečníci:
Renáta Machalová – Metodik pro práci s cílovou skupinou, Brno

Martina Střechová – Terénní sociální pracovník, Brno

Břetislav Jančík – Sociální pracovník pro projekt Housing First, Otrokovice

Eva Nedomová – Koordinátorka projektu Housing First organizace Romodrom, Karviná

Aktuální situace v ČR a její dopady na míru bytové nouze
ohrožených cílových skupin (13:00–14:30)

Bezdomovectví a bytová nouze představují v současnosti akutní problém, který zasahuje
stále širší a širší část populace. I proto tento fenomén přitahuje pozornost výzkumníků, kteří
jej nahlíží z různých perspektiv. V tomto bloku představí poznatky a data sociologové
a výzkumníci, kteří se ve své činnosti danými tématy aktuálně zabývají. Komplexnější kontext
současné situace představí ve své prezentaci Daniel Prokop. Na něj naváže Petra Šobáňová,
která bude prezentovat nejaktuálnější data vycházející ze sčítání osob bez domova. Blok uzavře
Radka Vepřková, ta představí výsledky kvalitativního šetření z oblasti dostupnosti služeb. 

Řečníci:
Daniel Prokop, PAQ Research – Aktuální situace v ČR ovlivňující životní situaci osob v bytové
nouzi a její dopady

Petra Šobáňová, SocioFactor s. r. o. – Výsledky sčítání osob bez domova 2022, charakteristiky
ohrožených skupin dle dotazníkového šetření

Radka Vepřková, ASZ – "Poslední štace?" Mapování ubytovacích zařízení s koncentrací sociálně
vyloučených nesoběstačných osob



Praxe expertů ze zahraničí (14:30-16:30)

Závěrečný tematický blok je vyhrazen prezentaci zkušeností zahraničních výzkumníků, které
by mohly být přenositelné i do české praxe. Lars Benjaminsen představí relevantní data
k situaci bezdomovectví v Dánsku a nástroje využívané v rámci intervencí ke komplexnímu
řešení toho společenského problému. Na něj pak naváže Maëlle Léna, která nastíní praxi
z pohledu sociálních služeb, a to konkrétně v oblasti integrace uprchlíků ve Francii.

Řečníci:
Lars Benjaminsen – Intervence pro lidi bez domova s komplexními potřebami; přenositelnost
dobré praxe z dánského do českého kontextu

Maëlle Léna – Zpětná vazba k osvědčeným postupům a výzvám integrace uprchlíků ve Francii;
rozvoj účinné integrační politiky od podmínek přijetí po přístup k bydlení a zaměstnání


