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Souhrn problematiky

Tato příručka funguje jako průvodce řešením bytové nouze obyvatel a je vhodná zejména pro větší města a
obce s rozšířenou působností, kde míra bytové nouze představuje výrazný sociální problém, který není možné
vyřešit relativně snadnou intervencí, a kde míra bytové nouze roste, stejně jako rostou dluhy na nájemném, a kde se
nedaří zbavit se ani obchodu s chudobou, ani špatných adres v obci

Základním mottem příručky je, že řešení bytové nouze má pozitivní dopady na řadu dalších oblastí, jejichž
zlepšení přináší úspory veřejných zdrojů a vede k větší spokojenosti obyvatel. Kromě postupného snížení
bezdomovectví ve všech jeho formách vzniknou nové potřebné sociální služby, opraví se a postaví nové bytové
domy, sníží se dluh na nájemném, podaří se navíc uzavřít ubytovny a pozemky odkoupit k jinému využití. Zlepší se
tak sousedské vztahy a zkvalitní život lidí v celé čtvrti, známé dosud jako špatná adresa. Pro mnoho lidí přinese
stabilizace jejich životní situace zlepšení duševního zdraví, školních výsledků jejich dětí a vyšší schopnost řešit další
životní problémy.

Příručka  doporučuje změny,  které obec či  město mohou udělat,  aby řešily  bytovou nouzi  a  snížily
bezdomovectví, a přináší praktické odpovědi na následující otázky:

Jak zmapovat počet a potřeby lidí v bytové nouzi na území obce
Jak zajistit lepší koordinaci podpory pro ty, kteří to budou potře-bovat, a jak tuto podporu optimalizovat
Jak vytvořit z mozaiky programů zainteresovaných institucí a organizací jednotný městský systém, přehledný
pro občany i pracovníky města
Jak pracovat v kontextu jednotlivých případů a jak pracovat v kontextu celkového koncepčního řešení
Jak sledovat výsledky vaší snahy (např. snižování bytové nouze, míru zadlužení) a plánovat další zlepšení
Jak pracovat na prevenci ztráty bydlení
Jak prezentovat výsledky nově zavedeného systému médiím a veřejnosti
Jak komunikovat o bytové nouzi, respektive bezdomovectví, s veřejností.

Příručka obsahuje rovněž návody a doporučení, příklady dobré praxe a další praktické informace.

Přílohy

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/bytovanouze/beta/uploads/2020/041.
/TOOLKIT_WEB.pdf

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/bytovanouze/beta/uploads/2020/04/TOOLKIT_WEB.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/bytovanouze/beta/uploads/2020/04/TOOLKIT_WEB.pdf

