Zápis z kulatého stolu 23.3.2011
Klub Důchodců, U Kasáren 813
Setkání moderovala Mgr. Kateřina Vicková – místní koordinátor KPSS
1. Přivítání
Moderátorka - přivítala zúčastněné, sdělila časový plán setkání, program, cíl setkání.
-představila mluvčího I.části setkání
2. Část I. – Sociální byty
Místostarostka města Beroun - vstupní informace k tématu, současná situace, kritéria
přidělování soc. bytů dle vládního nařízení č. 146/2003Sb.
Moderátorka- vysvětlila postup při vyplňování tabulek k tématu skupinám u jednotlivých
stolů. Skupiny se mají vyjádřit ke kritériím přidělování sociálních bytů a k podmínkám
dalšího prodloužení nájemní smlouvy v těchto bytech zvláštního určení. Následovala práce
ve skupinách, zapisování nápadů, návrhů.
Poté zapisovatelé jednotlivých skupin výsledky společné práce představili, tyto návrhy byly
moderátorkou zapsány na arch papíru ( viz. Výstup č.1 a 2).
Diskuze zúčastněných k jednotlivým návrhům.
Moderátorka – ukončení diskuze, poděkování zúčastněným za návrhy.
Přestávka v jednání.
3. Část II. – Problematika bezdomovectví
Moderátorka- uvedení tématu, představení mluvčího
Mgr. Soňa Křikavová – vstupní informace k tématu, informace k fungování Denního centra
pro osoby bez přístřeší a programu Pomůžeme vám uspět.
Moderátorka – vysvětlila opět postup při vyplňování tabulek k tématu v jednotlivých
skupinách, skupiny se mají vyjádřit k problematice bezdomovectví v Berouně k problémům,
které přináší a které jsou společností vnímány a návrhy na řešení těchto problémů
v budoucnu.Následovala práce ve skupinách, zapisování návrhů, nápadu a opatření.
Zapisovatelé jednotlivých skupin poté návrhy v tabulkách uvedené představili ostatním
účastníkům, tyto návrhy moderátorka zapsala na arch papíru (viz. Výstup č.3).
Diskuze zúčastněných k jednotlivých návrhům.
Moderátorka – ukončení diskuze
Místostarostka města Beroun – závěrečné slovo, poděkování zúčastněným za účast na
setkání a práci pro město.
Moderátorka - ukončení setkání, pozvání do pracovních skupin
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Návrhy účastníků setkání k jednotlivým tématům:
Ad 2.) Výstup č.1 k tématu Sociální byty
Kritéria přidělování bytů
Kritérium (splněné podmínky k získání bytu)
Riziko
- ztráta zaměstnání
- zkreslené informace o sobě
- nízké příjmy
- ztráta kompetentnosti
- domácí násilí
- ztráta příjmu
- z ústavní výchovy
- závislost na sociálním bydlení
- rodič samoživitel
- sestěhování dalších osob
- kompetence k samostatnému bydlení (na
základě doporučení)
- stabilní příjem
- dlouhodobý uživatel sociálních služeb
- krize
- registrace na ÚP
- motivace k řešení
- splnění daných kritérií dle vl. nařízení
- bezúhonnost
- bezdlužnost vůči městu
- trvalé bydliště v Berouně
- věkové vymezení

Výstup č.2 k tématu Sociální byty
Podmínky pro obnovení smlouvy (+max. délka nájmu)
Podmínka ( splněné podmínky k dalšímu pronájmu
Riziko
bytu)

-

nezlepšení situace posuzované
osoby(osob)
zjišťování přetrvávající potřebnosti
spolupráce se sociálními službami
uhrazené nájemné
snaha k řešení situace (prokazatelné)

-

porušování řádu a pravidel
nehrazení nájemného
nemotivace k dalšímu řešení

Ad 3.) Výstup č.3 k tématu Bezdomovectví
Bezdomovectví
Aktuální situace
Situace za 5 let
- začlenění do společnosti
- obtěžování na veřejnosti
- zneužívání dávek
- začlenění do pracovního procesu
- znečišťování veřejného prostranství
- prevence – programy
- široká nabídka sociálních služeb
- více osob bez přístřeší
- někteří dobrovolně- životní styl
- komplexnost řešení
- neochota řešit situaci
- fungující sociální služby
- požívání alkoholu na veřejnosti
- drobná kriminalita
- přibývání bezdomovců z okolních
měst
- riziko přenosných nemocí
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