V Praze 9. března 2016

Tisková zpráva: Sociální bydlení pomůže všem, nejen sociálně vyloučeným
S nevyhovujícím bydlením se v Česku potýká více skupin obyvatel, než je na první pohled zřejmé.
Podle některých analýz jich může být až 1,5 milionu. Rodiny s dětmi, osamělí senioři a seniorky, děti
opouštějící ústavní péči, oběti domácího násilí, ale i lidé, kteří se potýkají s dluhy. Těm všem může
pomoct kvalitní zákon o sociálním bydlení.
„Podle různých analýz je v České republice ztrátou bydlení ohroženo až 1,5 milionu lidí, z toho významnou
část tvoří osaměle žijící seniorky a senioři nebo rodiny s dětmi. Více jak čtvrt milionu dětí žije v nevyhovujících
bytových podmínkách. Vysoké náklady na bydlení mohou představovat jednu z překážek pro založení rodiny,“
říká socioložka Kateřina Kňapová z organizace Alternativa 50+. „Stát v minulém roce vyplatil na příspěvku a
doplatku na bydlení téměř 13 miliard korun a tyto náklady jsou rok od roku vyšší,“ dodává další z důvodů, proč
je třeba situaci na trhu s bydlením řešit i v kontextu dalších sociálních politik.
„Zajištění důstojného a dostupného bydlení potřebným je jedním ze základních lidských práv. Proto je velkým
problémem, že v České republice jsou zranitelné skupiny osob, jako jsou např. osoby se zdravotním
postižením, senioři, rodiče samoživitelé či etnické menšiny stále častěji ohroženy ztrátou bydlení, dlouhodobě
žijí v nevyhovujících podmínkách nebo zůstávají zbytečně v institucionální péči,“ říká právnička a ředitelka
Lucie Rybová z Českého helsinského výboru a dodává: „Lidé z těchto skupin se na nás také stále častěji
obracejí se žádostí o právní pomoc proto, že jim hrozí ztráta bydlení z důvodu lichvářských praktik, kdy pod
slibem pomoci splacení i poměrně malého dluhu, jsou naši klienti cíleně připraveni o byty či nemovitosti.“
Systém sociálního bydlení by neměl řešit jen situaci lidí, kteří jsou ztrátou bydlení ohroženi, ale také lidí, kteří
už se bez střechy nad hlavou ocitli: „Věříme, že s přijetím zákona o sociálním bydlení se v české praxi začne
více uplatňovat princip „housing first“, tedy to, že pro ukončení bezdomovectví či ohrožení ztrátou bydlení je
třeba těmto lidem nejprve dát důstojné bydlení, aby se mohli rychleji znovu začlenit do „běžného“ života,“ říká
expert Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka s poukazem na zahraniční dobrou praxi: „Například v
Nizozemsku byla úspěšnost programů spojených s principem housing first 97 %, v dalších evropských zemích
kolem 80 %.“
„Až polovina dětí, které vyrůstají v ústavní péči, byla odtržena od rodiny z důvodu absence dostupného
bydlení. Systém sociálního bydlení a jeho vhodné nastavení může nejen významným způsobem přispět
k řešení situace vysokého počtu dětí v ústavních zařízeních, ale zároveň zachránit tisíce mladých lidí, kteří
každoročně tato zařízení opouštějí a čelí hrozbě bezdomovectví,“ říká Michal Ďorď z organizace Vteřina poté,
která usiluje o posilování práv dětí v ústavní a náhradní rodinné péči.
Sociální bydlení může představovat i řešení problémů spojených s domácím násilím: „Z našich zkušeností
víme, že ekonomická závislost na násilném partnerovi či partnerce a nejistota spojená s odchodem od něj pro
oběť představuje velkou překážku. Azylové domy nepředstavují dlouhodobé řešení, ani vyhovující podmínky
pro rodiny jako takové,“ říká Jitka Poláková z organizace proFem, která se tématem domácího násilí
dlouhodobě zabývá.
Podle legislativního plánu vlády by zákon o sociálním bydlení měl zamířit do připomínkového řízení v březnu a
na program jednání vlády by se měl dostat v červnu. Zákon by měl v základních parametrech navazovat na
Koncepci sociálního bydlení v ČR 2015-2025. Neziskové organizace apelují na Ministerstvo práce a sociálních
věcí a vládu, aby v připomínkovém řízení vzaly v potaz i zájmy všech skupin, kterých se bude sociální bydlení
týkat.
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