Sociální bydlení v Plzeňském kraji
Krajská konference a setkání partnerů
regionální tématické sítě západ,
Agentura pro sociální začleňování
KDY: 2. listopad 2017, 10:00–15:30 hod.
KDE: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň, velký sál zastupitelstva
Zveme Vás na 2. krajskou konferenci, kde bychom rádi sdíleli dosavadní zkušenosti
s projektem, jehož cílem je zpracovat modelová řešení sociálního bydlení pro města Rokycany,
Klatovy, Dobřany a Nýrsko a dále zpracovat doporučení pro Plzeňský kraj v oblasti uspořádání
sociálních služeb navazujících na sociální bydlení na krajské úrovni, a poskytli prostor pro
debatu, jak systém sociálního bydlení organizovat. Setkání se koná ve spolupráci s Agenturou
pro sociální začleňování a zúčastní se ho zástupci měst zapojených v tématické síti sdružující
města zabývající se zaváděním systémů sociálního bydlení.

9:30–10:00

Prezence

10:00–10:15

Zahájení
Mgr. Zdeněk Honz, náměstek hejtmana pro sociální věci

10:15–10:45

 avádění sociálního bydlení v Plzni
Z
Mgr. Karolína Vodičková, MBA – Vedoucí oddělení Sociální práce
a metodiky sociálního bydlení Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně

10:45–11:15

Férové bydlení – zapojení soukromých bytů do sociálního bydlení
Bc. Adam Pospíšil, koordinátor férového bydlení, R-mosty, z.s.

11:15–11:30

Rozdělení do souběžně probíhajících diskusních skupin, občerstvení

11:30–13:30

A: Zavádění systémů sociálního bydlení
Moderátor: Štěpán Ripka, Ph. D., předseda Platformy pro sociální bydlení
Rozhodnutí o uvolnění / vytvoření části bytového fondu pro sociální bydlení, zjištění
potřebných kapacit sociálního bydlení, prevence ztráty bydlení, komunikace s veřejností
a s cílovou skupinou, role krizového bydlení v systému (azylové domy,…)
B: Sociální práce vázaná na bydlení
Moderátorka: Mgr. Karolína Vodičková, MBA – Vedoucí oddělení
Sociální práce a metodiky sociálního bydlení, statutární město Plzeň
Jak identifikovat klienta sociálního bydlení a jeho potřeby, jaký obsah sociální práce
je potřeba poskytovat, smluvní zajištění sociální práce, jak probíhá spolupráce
s poskytovateli sociálních služeb, dobrá praxe z ostatních měst mimo krajskou metropoli...
C. Bytový fond potřebný pro sociální bydlení a jeho správa
Moderátor: Roman Matoušek, Agentura pro sociální začleňování
Kde vzít byty pro sociální bydlení, rozmístění bytů, správa sociálních bytů,
smluvní zajištění bydlení,…

13:30–14:30

Shrnutí závěrů z diskusních skupin v plénu

14:30–15:30

Exkurze do rekonstruovaných sociálních bytů v Plzni
(Plachého ulice – možný pěší přesun – cca 15 minut chůze)
Ing. Jan Souček, MBA – Vedoucí oddělení správy Bytového
odboru Magistrátu města Plzně

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 23. 10. 2017 na e-mail: sarka.fremrova@cpkp.cz.
Více informací Vám podá Mgr. Jan Martínek, metodik projektu,
na e-mailu: jan.martinek@cpkp.cz nebo telefonu: 777 793 728.

Akce se uskuteční v rámci projektu „Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji“, který realizuje
Centrum pro komunitní práci západní Čechy a jehož partnerem je Plzeňský kraj. Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF
a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000958.

