NÁZEV PROJEKTU:
Stavební úpravy č.p. 51 v Kamenné, přestavba Mateřské školy na Obecní byty
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003075
Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je přestavba budovy bývalé mateřské školy v obci Kamenná (ORP Trhové Sviny)
na bytový dům se 7 bytovými jednotkami s celkovou kapacitou 19 osob. Cílem je po výstavbě
bytového domu ubytovat osoby, které pobývají ve správním území obce Kamenná a rovněž okolních
obcí (např. Žár, Slavče, Horní Stropnice, Nové Hrady) a jsou v bytové nouzi. V současnosti se v území,
které je tvořeno zmíněnými obcemi jedná o cca 50 osob. Přednostně budou byty určeny pro osoby
pobývající v Kamenné.
Cíle projektu:
Celkovým cílem projektu, je vytvoření dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní
sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením pobývajícím v obci
Kamenná a případně i v dalších okolních obcích, vstup do nájemního bydlení. Cílem je pomoci
osobám, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné
plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu a udržet si dlouhodobé, kvalitativně standardní a
prostorově nesegregované bydlení.
Tento cíl přispívá k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu
vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním
vyloučením na úrovni roku 2008 vytyčeného v NPR 2014.
Tento celkový cíl lze rozčlenit na několik cílů dílčích tak, aby jejich postupné plnění směřovalo k
dosažení zmíněného celkového cíle. Dílčí cíle v pořadí, jak mají být plněny, jsou následující:
1) V budově bývalé mateřské školy v centru obce Kamenná vybudovat 7 bytových jednotek v
technických a prostorových parametrech sociálních bytů pro minimálně 19 osob z definované cílové
skupiny.
2) Obsadit tyto sociální byty osobami z definované cílové skupiny tak, aby byly tyto osoby schopné
dlouhodobě plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
3) Vytvořit a realizovat aktivitní systém sociální práce s těmito osobami tak, aby se podařilo tyto
osoby ekonomicky a sociálně stabilizovat, a aby se tak podařilo v maximální možné míře eliminovat
riziko jejich sociálního vyloučení. Na vytvoření a realizaci systému by se měla podílet v první řadě
obec a dále pak organizace, které již dnes v území působí a poskytují sociální služby nebo provádí
sociální práci (např. Domeček Trhové Sviny s nízkoprahovým centrem či provozovaným tzv. šatníkem,
ICOS Český Krumlov s bezplatnou právní poradnou, LEDAX, o.p.s. s poskytovanými sociálními
službami).
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