Dotaz:
Žádám o doplnění informací k tiskové zprávě – Domov pro matky s dětmi v nouzi v Kopřivnici končí.
Zejména o vymezení *startovacích bytů (*tento pojem je použit v tiskové zprávě) – zda se jedná o
byty, které budou uvolněny v souladu se schválenou koncepcí sociálního bydlení ČR 2015-2025 a
případně s vládním návrhem zákona o sociálním bydlení (který je v prvním čtení Parlamentu
Poslanecké sněmovny ČR).
Zda bude město Kopřivnice připravovat koncepci sociálního bydlení a zda na ně využije možné
prostředky z EU, zejména jak OP Z tak IROP.
Které byty budou určeny jako startovací (adresové vymezení).
Jaké jsou podmínky pro umožnění nájemní smlouvy, zda je městem stanoven interval docházení
terénních sociálních pracovníků. Na jakou dobu bude uzavíraná nájemní smlouva. Kdo bude vybírat
osoby, jež budou mít nárok na přijetí do „startovacích bytů“ – zejména jde o informaci jak budou tito
lidé vybráni, jaký bude interval této komise/skupiny (pravidelnost scházení), jaká budou jejich práva,
případně povinnost, zda budou zodpovědní za doporučení pro uplatnění nájemního vztahu. Zda do
procesu rozhodování o přidělení bude vstupovat odbor majetkoprávní a sociální – vč. Vymezení jejich
míry k zasahování.
Dále, existuje pracovní skupina řešící tuto problematiku, pokud ano ať jsou předloženy zápisy z těchto
porad.
*Následně k nové terénní sociální službě, poskytované Armádou spásy:*
V jaké rozsahu bude nová sociální služba poskytována, tzn. Okamžitá kapacita, kapacita služby, počet
pracovníků.
Zda městský úřad potvrdil záměr AS a potvrdil podání do krajské sítě sociálních služeb na rok 2018.
Jaká je míra spoluúčasti města na financování terénních programů – ve vztahu k nové službě.

Odpověď:
Dobrý den,
v tiskové zprávě uvádíme pojem "startovací byty" v uvozovkách. Jedná se o standardní stávající byty
z bytového fondu města (nikoliv byty zvláštního určení), které jsou již nyní přidělovány žadatelům na
základě schválených pravidel (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=byty-mesta-koprivnice).
Nejedná se o byty, které budou uvolněny v souladu se schválenou Koncepcí sociálního bydlení ČR 201
- 2025 ani s případným vládním návrhem zákona o sociálním bydlení.
Město Kopřivnice nepřipravuje a nehodlá připravovat koncepci sociálního bydlení.

Město Kopřivnice vydalo tiskovou zprávu, kde reaguje na skutečnost, že správní rada organizace
o.p.s. Salus dne 19.7.2017 rozhodla ukončit činnost svých sociálních služeb k 31.12.2017 a současně k
30.6.2017 zrušit organizaci jako takovou. Jelikož město tuto informaci očekávalo, v předstihu
nezávazně jednalo s několika poskytovateli sociálních služeb. Jako nejvhodnější se jevila nabídka
Armády spásy, zavést ve městě sociální službu terénní program - terénní sociální práci v bytech, která
by fungovala stejně jako ji provozuje Armáda spásy v Ostravě, Bohumíně či Frýdku-Místku. S
organizací Armáda spásy jsou dosud vedena intenzivní jednání o nové sociální službě včetně její
konkretizace (tj. kapacita, počet pracovníku apod.) a konkretizace užívání tzv. "sociálních bytů".
Pravděpodobně v průběhu měsíce září, po ukončení jednání s Armádou spásy, bude předložena radě
města zpráva s návrhem konkrétní spolupráce s Armádou spásy.
Pracovní skupina k této problematice neexistuje.
Město dosud záměr AS pro účely zařazení do sítě soc. služeb na rok 2018 nepotvrdilo. Požadavek
města ve vztahu k Armádě spásy byl stanoven tak, aby míra spoluúčasti na sociální službě terénní
program nepřevyšovala dotaci poskytnutou v r. 2017 organizaci Salus o.p.s na provoz sociální služby
Azylový dům pro matky s dětmi a v tomto duchu jsou vedena jednání.

