Název projektu: Vybudování sociálních bytů ve městě Rotava
Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0002960
Příjemce dotace: Město Rotava
Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na vytvoření 11 nájemních sociálních bytů ve městě Rotava, která je územím se
sociálně vyloučenou lokalitou. Prostřednictvím rekonstrukce stávajících bytů v panelových domech,
které město odkoupilo od dlužníků zpět do svého vlastnictví, dojde k vytvoření nájemního sociálního
bydlení ve městě Rotava (místo realizace 357 01 Rotava, k.ú. Rotava, Sídliště 641, st. parc. č. 730,
Sídliště 642, st. parc. č. 729, , Sídliště 644, st. parc. č. 727, Sídliště 645, st. parc. č. 726, Sídliště 647, st.
parc. č. 724, Sídliště 650, st. parc. č. 752, Sídliště 651, st. parc. č. 751, Sídliště 653, st. parc. č. 749.
Řešení přispěje k lepší integraci cílových skupin do společnosti a zlepšení kvality bydlení cílové
skupiny občanů. Projekt má jednu etapu s předáním stavební prací do 28. 2. 2018.
Cíle projektu:
Tematickým cílem projektu je podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. To
prostřednictvím zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Prostřednictvím
rekonstrukce a adaptace stávajících bytů v panelových domech, dojde k vytvoření nájemního
sociálního bydlení, které zajistí přístup cílových skupin k dlouhodobému standardnímu bydlení a
zároveň přispěje k udržení stálého bydlení těchto cílových skupin. Sociální bydlení bude vytvořeno v
lokalitě, která není segregovaná a je obývaná i obyvateli majoritní společnosti. Tím nedojde k další
segregaci cílových skupin. Sociální byty budou vybudovány v lokalitě, která má dostupnou občanskou
vybavenost. Vytvořením nájemního sociálního bydlení dojde ke zlepšení integrace cílových skupin do
společnosti a zlepšení kvality jejich života, a to prostřednictvím přístupu ke standardnímu bydlení a
také poskytováním komplexní, kvalifikované a individuální podpory prostřednictvím sociálních služeb.
Výsledky projektu:
V rámci projektu Města Rotava je očekáván pokles výskytu osob bez domova, lepší integrace sociálně
znevýhodněných osob do majoritní společnosti, zlepšení životních situací sociálně znevýhodněných
osob prostřednictvím cílené sociální služby. Zároveň je očekáván pokles spekulativních pronájmů
bytů za velmi vysoké ceny. To tím, že dojde k rozšíření možností, jak získat přístup k bydlení pro
osoby sociálně znevýhodněné. Cílená sociální práce s osobami v sociálních bytech bude přispívat ke
snížení výskytu sociálně patologických jevů a snižování napětí mezi majoritní společností a osobami
sociálně vyloučenými, ohroženými sociálním vyloučením či jinak sociálně znevýhodněnými.
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

