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Stručný popis projektu:
Projekt řeší problém poskytnutí kvalitního a adekvátního bydlení pro osoby trpící bytovou nouzí. V obci
Kateřinice v současnosti neexistuje žádné sociální bydlení, které by sloužilo pro cílovou skupinu
obyvatel v obci Kateřinice. Díky neexistenci sociálního bydlení obec řeší problémy vyplývající jak z
roztříštěnosti cílové skupiny tak i jejich nedostatečné podpory. Obec je lokalizována v sociálně
vyloučené lokalitě, kdy jakýkoli výpadek příjmu či životní problémy automaticky znamenají kritické
ohrožení ztráty bydlení. Jelikož ovšem v obci neexistuje jiné alternativní bydlení, jsou tyto osoby
odkázány na svépomoc. To velmi často znamená drobnou kriminalitu a chování odporujícímu
veřejnému chování. Projekt taky řeší i problém neexistenci adekvátního místo pro poskytování sociální
práce, zejména odborné poradenství. Jelikož v současnosti neexistují v obci vhodné prostory, byly v
obci sociální služby a sociální práce poskytovaná nahodile a bylo velmi komplikované cíleně vyhledávat
potřebné. Díky novému sociálnímu bydlení pro potřebné se zjednoduší jak poskytovaná sociální práce,
tak i zvýší její efektivnost a cílený dopad.

Cíle projektu:
Cílem projektu je vybudování sociálního bydlení dle podmínek poskytovatele dotace v obci Kateřinice.
Jedná se o tři nové bytové jednotky v budově č.p. 270. Cílem je vytvořit adekvátní bydlení pro cílovou
skupinu, a to v počtu až 6 ubytovaných osob. Díky tomu dojde k rapidnímu snížení osob v bytové nouzi
v obci Kateřinice. Projekt má i sekundární cíl a to celkové zefektivnění sociální práce v obci. Díky
vybudování nového zázemí budou poskytovatelé sociální práce mít možnost vykonávat práci efektivněji
a tím se zlepší dopad na cílové skupiny. Nově vybudované sociální bydlení přispěje i k lepší sociální
inkluzi a příznivě ovlivní společnost v širokém okolí. Cílem projektu je i celkové zatraktivnění území
obce Kateřinice.

