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Dnes jsme požádali   
náměstka primátora   
Vratislava Výborného,   
zda by nám mohl přiblížit 
problematiku sociálního  
bydlení v Jihlavě.

Pane náměstku, ani letos se ne-
podařilo přijmout zákon o sociál-
ním bydlení. Řeší Jihlava nějakým 
způsobem tuto palčivou proble-
matiku i bez této velmi očekávané 
právní normy?

Je pravda, že v současné době ne-
existuje žádný právní předpis, který 
by defi noval sociální bydlení, opráv-
něné osoby, které mohou používat 
podporu v sociálním bydlení, nejsou 
jasně vymezena práva a povinnosti 
jednotlivých subjektů realizujících 
sociální bydlení, a rovněž není jasně 
defi nována jejich zodpovědnost. 

Někdy se pojem sociální bydlení 
zaměňuje výrazem sociální byt, ale 
nic takového stavební  zákon nezná.  
Město Jihlava však tuto problema-
tiku nepodceňuje a snaží se ji řešit 
v rámci dostupných možností a pro-
středků.

Jakým způsobem?
Snažíme se čerpat zkušenosti a in-

formace z různých zdrojů a zapojo-
vat do řešení této problematiky další 
subjekty. 

Například 7. listopadu se pod mojí 
záštitou uskutečnil v jihlavském kině 

Dukla „Regionální seminář na téma 
Sociální bydlení“, kterého se zúčast-
nil náměstek ministra pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislati-
vu Mgr. David Beňák, pracovníci 
MPSV a Kraje Vysočina, pracovníci 
magistrátu města Jihlavy,  zástupci 
nestátních neziskových organizací a 
další hosté z řad odborné veřejnosti. 

Kromě zajímavých prezentací a 
příkladů z praxe zde proběhla i věc-
ná diskuze k problematice sociální-
ho bydlení v ČR, i v Jihlavě. Se svým 
příspěvkem vystoupil i náměstek pri-
mátora města Jihlavy Radek Popelka 
a objasnil, jaké činí Jihlava konkrétní 
kroky směřující k pomoci občanům 
ve složité sociální situaci, kteří jsou 
ohroženi ztrátou bydlení. 

Můžete uvést nějaký příklad?
Jihlava nabízí občanům poraden-

ství k řešení této problematiky, pro-
střednictvím sociálních pracovníků 
odboru sociálních věcí magistrátu, 
Vrchlického 16. Dále Město spolu-
pracuje se Střediskem křesťanské 
pomoci Jihlava, které v Jihlavě pro-
vozuje azylové domy pro muže a 
ženy a plánuje rozšíření spolupráce 
s dalšími nestátními neziskovými or-
ganizacemi, které se zabývají danou 
problematikou. 

Sama Jihlava má z bytového fondu 
města vyčleněny byty, které jsou ur-
čené pro osoby v nepříznivé sociální 
nebo životní situaci, spojené se ztrá-

tou bydlení, nebo s nevyhovujícím 
bydlením.

Jak je možné takový byt získat?
O tento byt může požádat oso-

ba v bytové nouzi, která má trvalý 
pobyt na území města a splní pod-
mínky uvedené v Mechanismu hos-
podaření s byty ve vlastnictví města 
Jihlavy, který je přístupný na inter-
netových stránkách města. 

Žadatel musí být rovněž ochoten 
spolupracovat se sociálními pracov-
níky na řešení své situace. Tyto byty 
jsou určeny k řešení momentální si-
tuace občana a jsou přidělovány na 
dobu maximálně jednoho roku.

Kde je možné o přidělení takové-
ho bytu požádat?

Žádost je možné podat na byto-
vém oddělení odboru správy realit 
Čajkovského 5. Po určitém procesu, 
do kterého jsou zapojeni i sociální 
pracovníci odboru sociálních věcí, 
rozhoduje o přidělení bytu pro oso-
by v nepříznivé sociální nebo životní 
situaci, spojené se ztrátou bydlení, 
rada města.

Je tímto dostatečně pokryta po-
třeba sociálního bydlení v Jihlavě?

V současné době zde citelně chy-
bí noclehárna a nízkoprahové denní 
centrum pro pomoc občanům bez 
přístřeší. Tento poznatek vychází 
z Komunitního plánu sociálních slu-

žeb města, který byl schválen v roce 
2016, a je pravidelně vždy jednou 
ročně aktualizován. 

Město má vytvořenou Komisi pro 
neziskovou a sociální oblast, jako ini-
ciativní a poradní orgán Rady města 
Jihlavy. Komise řeší především otáz-
ky celkového systému v oblasti ne-
ziskového sektoru, sociální oblasti a 
prevence v sociální oblasti v Jihlavě a 
navrhuje vize, priority, aktivity a opat-
ření, které mohou být součástí Ko-
munitního plánu sociálních služeb.

Problematika občanů v bytové 
nouzi je rovněž obsažena ve Strate-
gickém plánu rozvoje města, který 
bude zastupitelstvo města schvalo-
vat ještě v tomto roce. 

Dále město průběžně zjišťuje po-
třeby občanů i prostřednictvím 
akcí pořádaných v rámci projektu 
„Zdravé město“.  Na základě takto 
získaných poznatků se budeme do 
budoucna intenzivně věnovat pro-
blematice možností zajištění přecho-
du občanů z bytů pro osoby v nepří-
znivé sociální nebo životní situaci, 
spojené se ztrátou bydlení, do „kla-
sických“ nájemních bytů, s podpo-
rou sociálních pracovníků.

Na závěr bych chtěl opět zdůraznit, 
že dlouhodobě postrádáme kvalitní 
zákon o sociálním bydlení, který by 
jasně defi noval standardy a podmín-
ky pro přidělování sociálních bytů a 
zajistil koncepční řešení celé proble-
matiky. -tz-

Sociální bydlení v Jihlavě
  Máte sociální problémy? Co s tím…

Někdejší sídlo Správy měst-
ských lesů radnice přizpůsobi-
la potřebám klientů ICSS

Denní stacionář Integrova-
ného centra sociálních služeb 
je dočasně nastěhovaný do ně-
kdejšího sídla Správy městských 
lesů, na adrese Pod Rozhlednou 
8. Centrum potřebuje náhradní 
prostory po dobu rekonstrukce 
svého sídla v Žižkově ulici 106. 

Než bylo možné někdejší ředi-
telství „lesů“ využít pro potřeby 
denního stacionáře, bylo nutné 
v budově provést několik úprav. 
„Nechali jsme doplnit sociální za-
řízení, upravit podlahy, opravit 

část omítek, a vymalovat. Součástí 
jsou i bezbariérové úpravy u vstu-
pu a úpravy chodníku,“ popsal zá-
sahy v celkové hodnotě 268 tisíc 
korun náměstek primátora pro 
správu městských realit Radek 
Popelka. 

„Nebylo úplně snadné najít ná-
hradní prostory, které budou vy-
hovující pro poskytování služeb 
ICSS. Jsem rád, že se nakonec na-
šlo řešení vyhovující aktuálnímu 
požadavku, provedené úpravy zá-
roveň přispěly k udržení budovy 
v dobrém stavu pro další využití,“ 
uvedl náměstek primátora pro 
oblast sociálních věcí Vratislav 
Výborný.

Někdejší sídlo Správy měst-
ských lesů nyní bude užívat de-
vět klientů a čtyři zaměstnanci 
do doby ukončení rekonstrukce 
sídla ICSS v Žižkově ulici v srp-
nu 2018. Městská společnost 
Správa městských lesů, s.r.o., vy-
užívala objekt do roku 2015, kdy 
se přestěhovala do nových pro-
stor v Rantířovské ulici.

ICSS na dobu rekonstruk-
ce přesunula i další část svých 
služeb, pobytové odlehčovací 
služby jsou nyní v objektu DPS 
v ulici Za Prachárnou 1a, ostat-
ní provozy centra zůstávají beze 
změny v Brtnické ulici. -tz-

Bývalé „lesy“ - centrum sociálních služeb

O Vánocích nikdo nemá být sám. Ale co když 
nemá nikoho, s kým by mohl být? 

Proměna mezigeneračních vztahů za posledních 
třicet let způsobila, že ačkoliv staří lidé mají vnou-
čata či příbuzné, mohou se cítit osamělí. Z posled-
ního sčítání domů, lidí a bytů jasně plyne, že více 
než 650 000 lidí starších šedesáti let žije v samo-
statných domácnostech. Pocit osamělosti má ne-
gativní dopad nejen na psychiku jedince, ale i na 
jeho fyzické zdraví. Právě z toho důvodu je v době 
vánočních svátků dostupná Linka seniorů 800 
200 007, linka důvěry, která může od tíživé samo-
ty ulevit.

Odchodem do důchodu se změní sociální sta-
tut jedince, člověk přijde o mnoho ze svých do-
savadních sociálních kontaktů, které považoval za 
samozřejmé.  Senioři o své blízké vztahy obvykle 
dále přicházejí kvůli vysoké míře úmrtnosti osob 
nad 68 let, či stále častější migraci mladé genera-
ce. Téměř polovina domácností seniorů jsou do-
mácnosti jednotlivců.

Pocit osamělosti ale nemá dopad jen na psychi-
ku, projevuje se i na fyzickém zdraví. Vědci z Uni-
verzity v Utahu přišli v roce 2015 s tvrzením, že 
osamělost má pro jedince závažnější zdravotní 
rizika, než je například celoživotní kouření, nebo 
obezita. U osob starších 65 let zvyšuje osamělost 
riziko předčasné smrti až dvojnásobně, oproti 
těm, kteří mají dostatek sociálních kontaktů. 

Ze statistik Linky seniorů vyplývá, že v období 
listopadu a prosince rapidně narůstá počet vola-
jících, kteří se svěřují s tématem samoty či pocitu 
osamělosti. „Ti, kteří svou samotu vnímají jako pro-
hru, či selhání, pak Vánoce prožívají spíše jako stres, 
či marnost,“ říká Kateřina Bohatá, vedoucí Linky 
seniorů.  Prožít Vánoce jako naplněný čas je pro 
každého osamělého člověka výzvou. Nejvíce po-
máhá důvěrný hovor s někým, kdo je ochotný na-

Šťastné a veselé... i osamělým seniorům
slouchat a sdílet obyčejné, a zároveň hluboké lid-
ské city a úvahy. Ať už je tím člověkem přítel, člen 
rodiny, či odborník z krizové linky.   

Linka seniorů je tu pro vás
Linka seniorů je  krizovou linkou a linkou dů-

věry speciálně pro seniory.  Na telefonním čísle 
800 200 007 jsou bezplatně k dispozici odborní-
ci, a to každý den, včetně víkendů a svátků, od 
8.00 do 20.00 hodin. 

Příběhy Štědrého dne z Linky seniorů
- Osamělý muž volá kolem čtvrté hodiny. Cítí se 

zklamaný, celý život se snažil, a vždy to přišlo v ni-
več – rodina, práce, všechno. Nemá to smysl, a i 
teď je sám. Samota je zlá. Postupně se s pracovní-

kem dostává  i k tomu, co vše zvládl, co dokázal, 
co se povedlo. Nečekaně se muž loučí vtipem, kte-
rému se smějí oba – pracovník i volající. 

- Žena volá už dlouho po setmění. Stará se o pána 
(90 let), udělala mu salát, rybu, koupila ponožky, 
udělalo jí to radost, ale teď je sama. Má syna, ale 
ten ji týral, vykázala ho z bytu, proto je sama. Neví, 
jestli to bylo dobře, možná by bylo lepší ho v bytě 
nechat, aspoň by nebyla sama. Vánoce nemá ráda. 
Pracovník je s ní, společně hledají cestu k sobě, ke 
svým Vánocům, k tomu, jak sobě udělat dobře. 
Takhle s ní už dlouho nikdo nemluvil. Je vděčná 
a smířená. Loučí se s pracovníkem s přáním krás-
ných Vánoc.

Zavolat na Linku seniorů může každý. Je tu 
i pro vás, či vaše blízké, v době, kdy to nejvíce 
potřebujete. -tz-


