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SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V PRAZE
- TŘEBORADICÍCH
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Mapa projektů

Azylové domy poskytují jen krátkodobé
ubytování lidem v těžké životní situaci. Pro
jejich obyvatele je ovšem hledání návazného
bydlení velkým problémem – chybí jim finance
na komerční nájmy a sociálních bytů je
nedostatek. Nové sociální byty v Třeboradicích,
zrekonstruované díky evropským fondům,
jsou velkým impulsem ke zlepšení psychické
i finanční situace čtyř rodin.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel

Charita v pražské arcidiecézi provozuje několik
azylových domů pro matky s dětmi a dlouhodobě
se potýkala s problémy při umisťování svých
klientů do návazného bydlení. Tím se zrodila
myšlenka sociálního bydlení, které by mohlo tento
problém pomoci alespoň částečně vyřešit. Pro
potřeby projektu si Charita dlouhodobě pronajala
od městské části Praha-Čakovice bytový objekt,
který byl ve velmi špatném technickém stavu,
a navíc dlouhodobě neobydlený.

Název projektu:

Sociální bydlení v Praze
– Třeboradicích

Realizátor:
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Doba realizace:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Arcidiecézní charita Praha získala
pro tento projekt finanční podporu
z výzvy č. 27 (Prioritní osa 3 Operačního
programu Praha – pól růstu ČR).

“

Díky rekonstrukci vznikly čtyři nové sociální byty o dispozici 2+kk
a 3+kk s rozlohou až 57 m2, částečně vybavené (kuchyňská linka
se sporákem, sprchový kout) a připravené k okamžitému bydlení.
V prvním roce po dokončení stavebních úprav se nastěhovalo
18 osob, z toho 13 dětí. Rodiny získaly nejen jistotu cenově
dostupného bydlení, ale i díky neustále probíhající sociální
práci u nich postupně dochází ke zlepšování psychického stavu,
navazování sousedských vztahů a nových přátelství, což spolu
s dalšími faktory působí jako motivace ke zlepšení životní situace
rodin do budoucna.

Náklady
projektu:
11 889 753 Kč

4

nové sociální byty
určené pro rodiny
s dětmi

5 944 876,5 Kč
příspěvek EU

5 944 876,5 Kč
příspěvek MHMP

Cílem projektů realizovaných v rámci
27. výzvy byla podpora sociálních služeb,
komunitního života a sociálního bydlení.
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