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Městský obvod Hrabová
• Počet obyvatel: 3 870
• Rozloha: 9,2 km2
• Venkovský charakter – hodně
zeleně, cyklostezky

Zdroj: www.mapy.cz

Sociální oblast – cílová skupina a
problémové oblasti
• Sociální oblast – městský obvod má celkem 102 klientů:
– 1/3 senioři;
– 1/3 pečující rodina a pečující osoby včetně opatrovnictví; anonymní klienti
s různými problémy;
– 1/3 osoby nezaměstnané, osoby neschopné splácet své závazky a pohledávky,
osoby ohrožené rizikovým způsobem života (propuštěné z výkonu trestu
nebo ústavní péče, z dětských domovů či výchovných ústavů), osoby, které se
nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení a osoby bez přístřeší.

• Nárůst počtu osob hlášených k trvalému pobytu na obci
• Řešené oblasti – vhodné bydlení; lidé nemají zaměstnání; dluhy
a pohledávky, které nejsou schopni splácet (insolvence) –
zadluženost a přenes z generace na generaci

Sociální oblast – možnosti řešení
• Pomoc sociální pracovnice na obci – poskytnutí základního
a odborného sociálního poradenství
– Předání kontaktů na azylové domy, noclehárny; ubytovny
– Kontakty na pronájmy a podnájmy – problémem je ale kauce, na kterou lidé
nemají finanční prostředky

 reagujeme na problémy obyvatel obvodu
• Zapojení se do projektu sociálního bydlení

Obecní bytový fond
• Celkem 241 obecních bytů
• Veliký zájem o obecní byty
• Občanská vybavenost – školka, škola, lékař; hodně
zeleně
• Rodinný charakter zástavby, předzahrádky

Sociální bydlení
• Možnost pomoci a podpory domácností v bytové nouzi
• Pomoc lidem na ubytovnách nebo ve výkonu trestu
– Možnost návratu do městského obvodu – trvalé bydliště

• Spolu s bydlením nabídnuta pomoc při hledání zaměstnání, řešení
zadlužení, řešení tíživé životní situace
• Zapojení do projektu 2 byty – 1+1 a 2+1
– Byt 1+1 již uvolněn a aktuálně probíhá rekonstrukce

• Zájem obce o zajištění sociálního bydlení a pomoc občanům v jejich
nepříznivé životní situaci
– Možnost nastartovat svůj život k lepší cestě
– Každý by měl mít možnost začít znovu

• I když jsme nabídli do programu jen 2 byty, tak doufáme, že budou
správnou motivací pro kvalitnější život klientů, kterým budou
přiděleny.
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