Zápis z projednání záměrů z oblasti sociálních služeb v rámci tvorby
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Na jednání Sociálního výboru města Havlíčkův Brod byla vedena diskuse o potřebách a
záměrech města týkajících se oblasti sociálních služeb.
Aktuální záměry a projekty:
1) Výstavba sociálních bytů v Havlíčkově Brodě
V květnu 2020 podalo město Havlíčkův Brod žádost o dotaci do programu Státního fond
podpory investic. Záměrem projektu je výstavba 12 sociálních bytů; za přispění města budou
postaveny další 2 byty, celkem tedy vznikne 14 sociálních bytů. Předpoklad uvedení bytů do
provozu v případě schválení dotace: léto 2022. Celková výše předpokládaných výdajů činí 31
758 401 Kč, předpokládaná výše dotace činí 17 708 825 Kč. Město Havlíčkův Brod aktuálně
shromažďuje finanční prostředky na dofinancování tohoto záměru, prodejem městských bytů
získalo 5 mil. Kč.
2) Hospic
Město Havlíčkův Brod darovalo městské pozemky pro výstavbu lůžkového hospice. Bude se
jednat o první kamenný hospic v Kraji Vysočina. V současné sobě se dokončuje projektová
dokumentace lůžkového hospice, je hotová vizualizace exteriérů a interiérů. Dle plánů by
mohla být výstavba zahájena na jaře 2021. Finanční zajištění výstavby v součtu 67 mil. Kč
přislíbilo Min. zdravotnictví a Kraj Vysočina. Do budoucna bude nutné zajistit spolufinancování
interiérů a vybavení.
Záměry na následující roky (výhled):
1) Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova
Vytvoření zázemí pro osoby bez domova je velice aktuální a potřebné s ohledem na
skutečnost, že komunita těchto osob ve městě narůstá a je předpoklad, že tomu bude i
v budoucnu. Osoby, které se dlouhodobě léčily v havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici, po
propuštění z léčby zůstávají ve městě bez jakéhokoli zabezpečení. Jedná se často o osoby bez
jakékoli vazby na území.

Město Havlíčkův Brod by se rádo inspirovalo projektem města Svitavy, v jehož rámci vzniklo
kontejnerové bydlení pro osoby bez přístřeší a s ním spojené sociální služby (denní centrum,
noclehárna, sociálně rehabilitační služby). Umístění těchto unimo buněk je však problematické
vzhledem k pozemkům a nevůli místních obyvatel.
2) Dostupné bydlení pro osoby sociálně vyloučené/ohrožené vyloučením
Zajištění dostupných služeb azylových domů, které poskytují pobytové služby na přechodnou
dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zajištění dostupného
bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Záměry:
Zřízení azylového domu pro ženy
Zřízení azylového domu pro muže
Zřízení azylového domu pro rodiče s dětmi
Zřízení komunitního domu pro osoby s duševním onemocněním
Zřízení komunitního domu pro seniory a zdravotně postižené

