DOMOV JE ZÁKLAD II. je pokračováním úspěšně realizovaného projektu, díky
kterému bylo během let 2016 až 2019 podpořeno 170 osob. Preventistky ztráty
bydlení tak již čtvrtým rokem nabízejí pomoc lidem, kteří se ocitli v nelehké
životní situaci a hrozí jim ztráta bydlení (případně o bydlení již přišli). Zabývají
se důvody, kvůli kterým dochází ke konkrétním situacím, a ve spolupráci s
obcemi, neziskovými organizacemi a institucemi soukromého i veřejného
sektoru se snaží najít co nejlepší řešení. Pomáhají tak nejenom konkrétním
osobám v nouzi, ale také starostům obcí Mikroregionu Žulovska a přilehlé obce
Vlčice, kteří problematiku ztráty bydlení svých obyvatel museli řešit osobně,
což bylo velmi zdlouhavé a vyčerpávající.
Ocitnout se těsně před vystěhováním z místa, ve kterém jste mnohdy prožili celý svůj
život, nemusí být tak těžké. Stačí vážnější zdravotní komplikace, ztráta zaměstnání
anebo nečekané výdaje spojené s nějakou mimořádnou životní událostí, a exekutor
vám už klepe na dveře. Můžete sice řádně platit nájemné i poplatky za služby
spojené s bydlením, ale nezbude vám již na zaplacení vysokých nedoplatků po
ročním vyúčtování, splátky vaší hypotéky či věcí běžné spotřeby, bez kterých se vaše
rodina neobejde.
Preventistky ztráty bydlení tak denně pomáhají tvořit rodinné rozpočty, mapovat
pohledávky a zpracovávat splátkové kalendáře, stejně jako spolupracují se starosty,
poskytovateli sociálních a veřejných služeb i úřady. Svým klientům, kterých je od
začátku zahájení realizace projektu (tedy března 2020) již na 30, pomáhají řešit
aktuální bytovou situaci, a pokud je to nutné, pomáhají při komunikaci s pronajímateli
bytů a hlídají korektnost nájemních smluv. "Tým preventistek ztráty bydlení vznikl
v pilotním projektu a jsme velmi rádi, že může ve stejné sestavě pokračovat i v tom
aktuálním. Je totiž spolehlivý, pracovitý a dobře se orientuje v problematice
sociálního bydlení. Vědomi si toho jsou i starostové jednotlivých obcí, kteří se o
návaznost projektu DOMOV JE ZÁKLAD zasadili," popisuje aktuální situaci Martina
Fafílková, která se o průběh projektu od jeho počátku stará.
Díky podpoře Operačního programu Zaměstnanost, měst Žulová, Vidnava a obcí
Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná,
Velká Kraš, Vlčice jsou služby preventistek ztráty bydlení projektu č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015990 poskytovány zdarma. Poradnu ztráty bydlení
najdete v Žulové na Mariánském náměstí č. 11.
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