




1

Nahla

Po   vém

Text:Dana Kalistov 
Foto oblka: Michal Kalista

Slovo šéfredaktorky

Mgr. Michael 
Kutty
tiskový mluvčí 
ÚMOb Ostra-
va-Jih

1) V městském obvodu Ostrava-
Jih máme k dispozici obecní byty 
I. Kategorie - v Domech s pečo-
vatelskou službou (domy zvlášt-
ního určení pro seniory). Sociální 
byty - v klasickém slova smyslu -  
u nás nejsou. Lidé v našem obvo-
du mohou využít i hotelových uby-
toven, zařízených pro tyto účely. 

“
2) Pro sociálně nepřizpůsobivé 
občany byla v Ostravě, v ulici  
U Učiliště v městské části Kunčice, 
zřízena ubytovna Bulharská: je zde 
celkem 14 místností. 

Další ubytovací zařízení se 
vyskytuje v Hrabůvce (městský 
obvod Ostrava-Jih) v Hasičské uli-
ci. Tento dům nabízí 21 obytných 
místností určených pouze obča-
nům, kteří mají pobyt zde soudně 
přidělený. Ostatní mohou využít 
služeb ubytovny (viz předchozí 
otázka).

1)   „Jaké jsou podmínky k získání sociálního bytu ve městě? Kolik takových bytů má město k 
dispozici? Jaká je průměrná délka čekání na tento typ bydlení?“
 
2)   „Jsou ve Vašem městě (městské části) ubytovny pro občany ohrožené sociálním vylouče-
ním (tzv.neplatiče)? Jaké mají ubytovací kapacity?  Jaký je jejich domovní řád?“

Ing. Vlastimil 
Vozka 
primátor  
města Mostu

1) I když město Most nedisponuje 
sociálními byty, přesto jsou zde -  
v rámci sociální pomoci - poskytová-
ny jisté pomocné ubytovací služby..
A)  Městská správa sociálních služeb 
v Mostě – příspěvková organizace 

- poskytuje v rámci své činnosti tzv. 
„krizové bydlení pro matky s nezao-
patřenými dětmi“. 
Hlavním posláním poskytovaných 
služeb je : 

- vytvoření příznivých podmínek pro 
zdravý vývoj a výchovu nezletilých 
dětí,

- stabilizace sociálních poměrů klien-
ta, 

- pomoc a příprava na samostatné 
zvládání životních situací.

Krizové bydlení je poskytováno 
v souladu se Statutem přidělování 
krizových bytů pro matky s dětmi na 
základě smlouvy na dobu šesti měsí-
ců, s možností prodloužení max. na 
dobu tří let. 
Součástí služby je zajištění :

- dočasného ubytování k překlenutí 
sociální tísně, zejména s ohledem 
na zájmy a potřeby nezletilých dětí,

- sociální a psychologické poraden-
ské služby.
B) Ubytování pro ženy a matky  
s dětmi poskytuje také Azylový dům 
v Mostě, který provozuje DIAKONIE 
ČCE – Středisko sociální pomoci v 
Mostě (kapacita 10 dospělých + 20 
dětí).
C) Ubytování pro muže poskytu-
jí EMAUZY ČR, Emauzský dům  
v Mostě s ubytovací kapacitou
32 obyvatel. 

Odbor sociálních věcí Magistrá-
tu města Mostu má s těmito nezis-
kovými organizacemi dobré zkuše-
nosti. Ubytovat klienta je možné, po 
domluvě s příslušnou pracovnicí 
odboru, okamžitě.

„Pravidla Rady města Most, 
upravující postup při řešení bytové 
problematiky“, umožňují občanům 
v mimořádných životních situacích 
požádat - prostřednictvím komise 
sociálnía zdravotní péče o rodinu  
a děti - Radu města Mostu o uzavře-
ní nájemní smlouvy na byt v majetku 
společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, 
a.s.

2) Odbor sociálních věcí úspěšně 
spolupracuje - při ubytovávání kli-
entů pobírajících dávky ze systému 
pomoci v hmotné nouzi - s provo-
zovateli ubytovacích zařízení. Ve 
většině případů jsou klienti ubytováni 
okamžitě.

Jsem ráda, že se spolu 
setkáváme při listování již třetím 
číslem časopisu Revers. Jelikož 
zastávám teorii, že od dvou kusů 
čehokoliv už začíná sbírka, i třetí 
číslo REVERSu snad naznaču-
je, že jsme přežili.

Podněty k přemýšlení na 
téma bydlení mi přinesla zpro-
středkovaná diskuse u titulní 
stránky tohoto čísla časopisu. 
Popsat domov. Pokud si kaž-
dý z nás odmyslí lidi, kteří pro 
nás domov tvoří a zaměříme 
se pouze na materiální věci, 

co je pro nás domovem? Teplo, 
klíč, prostřený stůl, krb, postel, 
teplá sprcha? Nechám Vám to 
„Vaše“ doma a doufám, že niko-
mu z Vás teď zrovna nechybí. Pro 
mne je domov teplo a soukromí. 
Proto možná ten zámek. Chtěla 
bych, aby i Vám zámek evoko-
val příležitost, nikoliv velké těžké 
zabouchnuté dveře. Myslím, že 
už teď je kolem nás několik orga-
nizací, které své dveře nechávají 
stále otevřené a rády všem, v pří-
padě potřeby,  pomůžou.

Zpracovat téma sociální byd-
lení se ukázalo být velmi složité. 
Vzhledem k tomu, že neexistuje 
žádný pevný řád, žádná pevná 
pravidla pro poskytování toho-
to typu bydlení, bylo obtížné dát 
dohromady celek obecně plat-
ný pro Jihočeský kraj, potažmo 
Českou republiku. Ale snad se 

nakonec povedlo: jednotli-
vé rubriky Vám, stejně jako  
v minulém čísle, představí  
z různých stran tématiku sociál-
ního bydlení, seznámíte se se 
zajímavými příběhy a názory.  

Konečně se nám podařilo 
udělat novou rubriku Na kost:  
pokaždé Vám v reportáži před-
stavíme některou z nestátních 
neziskových organizací. Osob-
ně jsem navštívila Azylový dům 
Rybka, který byl opravdu pří-
jemnou povánoční zastávkou. 
Ze všech stran Vás obklopo-
vala atmosféra upřímnosti a to 
není zase tak běžný pocit. 
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Málokdo z nás si možná uvě-
domuje, že otázka sociálního 
bydlení se netýká jenom sociálně 
slabých, sociálně vyloučených 
či zdravotně handicapovaných, 
tedy osob, které mají ztíženou 
možnost vyřešit bytový problém 
samy a tržním způsobem. Další 
ohroženou skupinou jsou i lidé, 
kteří se vracejí z pobytů v léčeb-
nách pro psychicky nemocné,  
z diagnostických ústavů, z pro-
tialkoholních léčeben, osoby po 
ukončení výkonu trestu či plno-
letí obyvatelé dětských domovů: 
začíná nová etapa jejich života 
a bydlení stojí, na pomyslném 
žebříčku potřeb, určitě nejvýše. 
Komplikovaná životní situace, 
ústící až ve ztrátu bydlení, hrozí 
každému. Že takové situace nee-
xistují? Omyl! I občan, který není 
postižen sociálním či zdravotním 
handicapem, se může dostat 
do vážných bytových problémů. 
Případů je v krizových centrech, 
občanských poradnách, na policii 
a v nemocnicích více než dost. 
Které závažné okolnosti mohou 
ve vašem životě nastat a způsobit 
ztrátu bydlení? Ztráta zaměstná-
ní, vážná nemoc, domácí násilí 
v rodině či vážné narušení rodin-
ných či jiných mezilidských vzta-
hů, živelní katastrofa a bohužel 
třeba také i zaviněné a nezavi-
něné – nepředvídané - dluhy.     
    

Bezbariérový a sociální byt
Jaké jsou v současné době 

šance získat nájemní byt či jiný 
byt sociálního charakteru? Není 
pochyb, že Češi stále preferují 
obecní nájemné bydlení. Nájemce 
se nemusí zadlužovat hypotékou 
či stavebním úvěrem. Je tu ovšem 
háček. Nabízí se otázka: Mají 
města po celoplošné privatizaci  
v 90. letech minulého století  
k dispozici volné obecní byty 
ze starého bytového fondu, 
nebo města podporují výstavbu 
nových? Pokud ano, kdo má mož-
nost v takovýchto bytech bydlet? 
     Města i obce si samy určují 
směrnicemi a vyhláškami, kdo  
a za jakých podmínek má nárok 
na přidělení nájemního bytu. Vyří-
zení takové žádosti trvá nějaký 
čas a není vždy jisté, že občan na 
tento druh sociálního bydlení vždy 
dosáhne. Dokonce se velmi často 
stává, že město a obec volné byty 
nájemního a sociálního charakteru 
prostě nemá nebo je zbylý bytový 
fond města permanentně obsazen 
nájemníky. I když je na výstavbu 
některých nových obecních bytů 
(tzv. vstupních bytů) poskytová-

na dotace ze zdrojů ministerstva 
pro místní rozvoj a Státního fon-
du rozvoje bydlení ve výši až 250 
tisíc korun českých, v posledních 
letech je velmi málo využívaná.
     K uvolnění stávajících obecních 
bytů dochází ze strany nájemců 
velmi málo, spíše vůbec (v Čes-
kých Budějovicích o téměř stoti-
sícovém počtu obyvatel se uvolní 
ročně zhruba 3-4 byty.) Ty jsou  
k dispozici pouze v případě, že oby-
vatel bytu přejde do domu s pečo-
vatelskou službou nebo zemře. 
    „V Písku mají lidé v sociální 
tísni možnost požádat o garso-
niéru, matky s alespoň jedním 
dítětem o byt 1+1. Pokud je byt 
volný, informace o něm je zve-
řejněna na úřední desce a občan 
si o jeho přidělení požádá. Rada 
města  vybere a rozhodne,“ uvádí 
na téma přidělování bytů obecní-
ho sociálního charakteru Jindřiška 
Váverková, mluvčí písecké radni-
ce. „Pronájem bytu může být ome-
zen na dobu jednoho roku a poté 
může být smlouva prodloužena. 
Bytů 1+1 má úřad k dispozici cel-
kem 9, jsou však stále obsaze-
né. Nájemné garsoniéry vychází 

Text: Marika Vostrovsk
Foto: Marika Vostrovsk

zhruba na 1147 korun českých,“ 
pokračuje Jindřiška Váverková.

Azylové domy a krizová 
centra 

Přijde-li nájemník o byt, nemá 
šanci získat obecní byt a jeho 
životní situace je označena za 
krizovou a komplikovanou, může 
využít další variantu časově ome-
zeného sociálního bydlení – azylo-
vý dům. Azylové domy se vyskytují 
na území celé republiky v několika 
podobách, šitých na míru různým 
cílovým skupinám:  azylové domy 
pro muže, v případě žen a matek 
azylové domy pro matky s dětmi či 
azylové domy pro rodiny (posled-
ní jmenované se vyskytují velmi 
málo). Kritérium přijetí je jedno-
značné: občan se dostal do krizové 
životní situace, kterou není scho-
pen vlastními silami zvládnout. 
Klienty azylových domů jsou 
většinou lidé, kteří svůj domov  
z různých důvodů opustili, ztratili, 
nebo se dostali do krizové situace  
a hledají komplexní pomoc. Azy-
lové domy jsou pomocnou rukou 
také pro ženy ohrožované domá-
cím násilím. V těchto domech, kte-
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Na cestě za jihočeskými sociálními byty

Bydlení je zkladní potebou lovka v kadé etap jeho ivota a na jeho dosaení by se ml podílet nejen stt, ale zejména jedinec sm. V krizových situacích je 
vak dleit i pomoc druhých: ruka podan vas je nad zlato.

Dům byl před pěti lety opraven, ale už opět chátrá. (Šindelna v Jindřichově Hradci)
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ré provozují zejména diecézní či 
městské charity, diakonie, funguje 
domovní řád a klient může využít 
spektra služeb od ubytování po 
poskytnutí stravy, poradenství, 
sociální péči a další výchovné či 
vzdělávací služby. Pobyt v domě je 
zpoplatněn a je časově omezený. 
Zařízení tohoto typu spolupracu-
je s řadou institucí, čímž ověřuje 
základní sociální potřebnost kli-
enta a zejména zjišťuje, jaké se 
nabízí řešení situace. Azylový 
dům se - spolu s klientem - snaží 
vyhledat další organizace, kte-

ré mohou klientovi poskytnout 
navazující nebo doplňující služby. 
          Podobný objekt, který nabízí 
pomocnou ruku pro lidi bez stře-
chy nad hlavou, má např. také 
město Český Krumlov. „Disponu-
jeme čtyřmi lůžky pro osoby, kte-
ré se ocitly v přechodné sociální 
krizi. V objektu jsou vyčleněny 
dvě obytné místnosti pro dočasné 
ubytování např. osob ohrožených 
domácím násilím, pro občany 
vracejících se z výkonu trestu  
a léčeben. Město chce těmto 
lidem poskytnout nejen střechu 
nad hlavou, ale i pomoc při začle-
nění do společnosti,“ vysvět-
luje Jitka Augustinová, tisková 

mluvčí českokrumlovské radnice  
s tím, že na oplátku povinností 
ubytovaných je dodržovat pravi-
delný kontakt s kurátorem a hle-
dat si zaměstnání a jiné bydlení.   
Jindřichův Hradec disponuje 
domem pro matky s dětmi, kde 
je samozřejmě i možnost několi-
ka málo bytů pro rodiny, které se 
dostanou do tíživé situace cizí 
vinou. „Máme písemnou doho-
du s uživatelkami bytů, které 
bydlí v domově nadstandardní 
čas, že v případě jakékoli živel-
ní katastrofy uvolní svůj nájemní 

byt těmto postiženým rodinám,“ 
vysvětluje vedoucí odboru soci-
álních věcí jindřichohradeckého 
městského úřadu Jan Palaugari.

Ubytovny, nájemní domy  
a holobyty 

Jihočeská města oslovená 
redakcí časopisu se, s výjimkou 
Českého Krumlova, o  občany 
ohrožené sociálním vyloučením,  
( tzv. neplatiče ) starají vcelku bez 
větších obtíží. Existují pro ně uby-
tovny či nájemní domy na okraji 
měst či v méně frekventovaných 
lokalitách ve městě. Odsunutí 
nájemníci zde platí symbolické 
nájemné. Například v Jindřichově 

Hradci v tzv. Šindelně - nájem-
ním domě pro neplatiče na kraji 
města - měsíční nájem se zálo-
hami vyjde v průměru na 1100 Kč. 
Byty jsou o rozloze od 21 do 35 
m2. Pobyt je zde časově vyme-
zen půlroční nájemní smlouvou, 
která však může být neomezeně 
prodlužována. I tyto tzv. „posled-
ní štace“ sociálního bydlení mají 
svá pravidla, ovšem - vzhledem  
k nepřizpůsobivosti většiny nájem-
níků - v mnoha případech značně 
zvolněná. „Často přistupujeme  
i na splátkový kalendář. Nájemníci 

nejsou kolikrát schopni zaplatit ani 
toto snížené nájemné. Přistoupí-
li na splátkový kalendář, smlouvu 
jim prodloužíme,“ uvedl František 
Hotový, ředitel Správy bytů při 
Městském úřadu v Jindřichově 
Hradci. Jindřichohradecká Šin-
delna s dvaceti byty ale není plně 
obsazena. „Je pravda, že mnoha 
lidem, kterým schází bydlení, se 
do Šindelny moc nechce. Voda je 
na chodbě, sociální zařízení i WC 
jsou také na chodbě a slouží pro 
dva byty, uvnitř bytů si všichni topí 
v kamnech dřevem nebo uhlím,“ 
přiznává František Hotový.  Dům 
byl před pěti lety opraven, ale už 
teď je na něm viditelné značné 
opotřebování.

Domy s pečovatelskou 
službou a chráněné bydlení

I toto bydlení patří do sféry 
sociální, není v kategorii přechod-
ného užívání a bydlení nahrazuje 
domov v pravém slova smys-
lu. Samozřejmě má konkrétněji 
specifikovanou skupinu klientů –  
v tomto případě zdravotně handi-
capovanou. Potřeba všech těchto 
typů bydlení, určených zejmé-
na osobám v důchodovém věku 
(ve starobním, ale i invalidním 
důchodě) nebo mají nějaké jiné 
zdravotní či psychické omezení. 
Ve velkých městech na území 
Jihočeského kraje se v databá-
zi českého statistického úřadu 
nachází 16 domovů důchodců  
a 20 domů s pečovatelskou 
službou. České Budějovice dis-
ponují pěti domovy s pečovatel-
skou službou, dále třemi domo-
vy pro důchodce či seniory. Na 
území Českobudějovicka, ale  
i jiných regionů jihočeského kra-
je  samozřejmě funguje řada dal-
ších  domovů důchodců zejména 
v městečkách s vyšším počtem 

obyvatel, ale i ve střediskových 
obcích (např. Dobrá Voda u Č. 
Budějovic, Hluboká nad Vltavou, 
Čížkrajice či H. Stropnice aj.). 
V Táboře a Prachaticích mají 
obyvatelé k dispozici po jednom  
domově důchodců. Ve Strakoni-
cích fungují dva domovy důchodců. 
     Početně lépe si stojí Domovy  
s pečovatelskou službou, kterých 
je v kraji zhruba o čtvrtinu více než 
domovů pro seniory (záleží na kon-
krétním regionu). Domy s pečova-
telskou službou také poskytují byd-
lení a pečovatelské služby širšímu 
spektru osob. V těchto domech 
převážně nepanuje žádný pevný 
řád. Obyvatelé domovů jsou více-
méně soběstační, využívají však 
některých pečovatelských služeb, 
které si sami nejsou schopni 
zajistit.(V Č. Budějovicích jich fun-
guje 5,v Jindřichově Hradci 4, v Č. 
Krumlově 3, Táboře a Prachaticích 
2, ve Strakonicích a také v menších 
městech a střediskových obcích 
mají převážně po jednom domově 
s pečovatelskou službou.) Chráně-
né bydlení, které je určeno zejmé-
na lidem s mentálním postižením, 
je v jižních Čechách velmi omeze-
né. Provozuje jej například občan-
ské sdružení Proutek na statku 
v Plasné u Jindřichova Hradce 
(Kardašova Řečice). Jihočeši také 
znají Centrum sociální pomoci ve 
Vodňanech, kde funguje kromě 
chráněného bydlení také domov 
pro seniory, dále domov pro oso-
by se zdravotním postižením  
a odlehčovací služby. Není mož-
né, abychom ve výčtu chráněného 
bydlení v jižních Čechách opo-
mněli Rolničku, kterou provozuje 
Diakonie Českobratrské církve 
evangelické už od roku 1994.

Text: Marika Vostrovsk
Foto: Marika VostrovskV Šindelně se platí jen symbolické nájemné.

Město chce těmto lidem poskytnout nejen střechu nad 
hlavou, ale i pomoc při začlenění do společnosti.



Příchod Dáši
Tento příběh začal v jižních 

Čechách, ve městě Veselí nad 
Lužnicí. V jednom místním pane-
láku, ve čtvrtém patře, žila tako-
vá normální rodinka – máma, 
táta a dvě děti. Společně očeká-
vali příchod třetího dítěte. Než 
přišla chvíle porodu, nic nena-
povídalo tomu, že třetí dítě bude 
něčím speciální. Samotný porod 
byl pro maminku velmi náročný, 
protože potomek se rozhodl přijít 
na svět netradičně – zadečkem 
vpřed. Narodila se maličká hol-
čička s rozštěpem páteře. Život 
normální rodinky se příchodem 
Dáši rázem změnil. 

Prvních pár týdnů strávila 
Dáša v nemocnici v Motole, kde 
podstoupila několik náročných 
operací páteře. Rozštěp páteře 
v Dášině případě znamená, že 
neovládá spodní polovinu těla. 
Navíc jí byl do hlavy voperován 
jakýsi ventil, který reguluje moz-
komíšní mok v hlavě. Tento ven-
til se musí neustále hlídat, jeho 
nefunkčnost by mohla Dášu 
ohrozit na životě. 

Dáša měla štěstí, že vyrůs-
tala v láskyplné rodině. Všich-
ni členové rodiny ji přijali mezi 

sebe. Rodina byla pro Dášu vel-
mi silnou oporou, díky níž se ve 
svém životě dostala velmi dale-
ko.

Stále v před
Maminka chtěla, aby Dáša 

mohla vyrůstat jako každé jiné 
dítě. Pracovala v Soběslavi, 
kde se jí také podařilo najít jes-
le, které Dášu přijmuly do své 
péče. Dáša je navštěvovala 
do 6-ti let. Poté přestoupila do 
místní školky. Měla velké štěstí: 
paní učitelka ze Soběslavské 
zvláštní školy (p. Tumpachová) 
se Dáše věnovala. Jednou týdně  
v odpoledních hodinách - když 
už byly třídy školy prázdné. 
Dáša na tyto chvíle vzpomíná 
velmi ráda: 

„Byla jsem šťastná, že se 
mi někdo tolik věnuje. Šla na 
mě hezky a pomalu.“ Díky této 
péči mohla Dáša nastoupit jako 
žákyně zvláštní školy ve Vese-
lí nad Lužnicí. Vše probíhalo 
bez problémů. Jen když měla 
nastoupit do 9.třídy, ukázalo 
se, že nebude mít kam jít dál. 
Proto paní učitelka - společně  
s rodiči - rozhodla, že si zopaku-
je 8.třídu, a třeba se do té doby 
něco najde. Dáša si tedy zopa-
kovala 8.třídu, poté vychodila  
i 9.třídu, ale žádná další vhodná 
škola pro ní stále nebyla. Sama  
s rodinou tak trávila den za 
dnem doma. Rodina už v téhle 
chvíli sice byla přestěhovaná ze 
čtvrtého patra paneláku do prv-
ního, ale před vchodem se krčil 
pro někoho malý, ale pro Dášu 
nepřekonatelný deseticenti-
metrový schůdek. Ten jí bránil 
v tom, aby mohla bez pomoci 
maminky vyjet ven za kamará-
dy.

Naštěstí přišel rok 1998, kdy 
se dozvěděli o  Diakonii ČCE – 
středisku Rolnička v Soběslavi. 
Rolnička v té době provozovala 
denní stacionář a hlavně chrá-
něné dílny. Dáše bylo zrovna 

Text: Jaroslava Patikov
Foto: Jaroslava Patikov
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Zmní se njak  kadodenní kolobh len rodiny, kdy mezi n pijde dít s roztpem ptee? Jaké monosti k dstojnému ivotu lidem s takovým omezením 
nabízí nae spolenost? Odpov nejen na tyto otzky, které Vs mon nkdy napadnou, naleznete ve vyprvní 27leté Di Pejové.

18 let a naskytla se jí skvělá 
šance - jako jejím vrstevní-
kům - nastoupit do práce. Pro-
šla zkušební dobou v textilní, 
keramické a dřevařské dílně 
a dostala svou první pracov-
ní smlouvu. Na tento okamžik 
vzpomíná: „Moc se mi tam 
líbilo už od první chvíle. Nej-
větším překvapením bylo, když 
mě při zkušební době přišel 
navštívit sám pan ředitel, uvítal 
mě mezi nimi a slavnostně mi 
předal mojí pracovní smlouvu.“ 
Nejdříve pracovala v textilní 
a keramické dílně. Dnes pra-
cuje v novém oddělení dílen, 
ve kterém zpracovávají malá 
sklíčka. Z jejích rukou odchází 
skleněné náušnice, přívěšky či 
ozdobné vitráže do oken.

Učit se žít sama
V roce 2005 přišlo nečekané 

překvapení. Rolnička otevřela 
chráněné bydlení. Jako prvním 
začala volná místa nabízet svým 
klientům, kteří pracovali v díl-
nách či navštěvovali jejich školy. 
Dáše se možnost bydlet sama 
moc líbila. Jednoho dne přišla 
domů a trochu s rozpaky ozna-
movala svým rodičům, že by se 
chtěla osamostatnit a zkusit žít 
sama v chráněném bydlení. Pro 
rodiče to bylo velké překvape-
ní. Rodiče se chvíli báli, že to 
bude pro Dášu velmi náročné  
a hlavně, že jim bude Dáša doma 
scházet: o Dášu se starali velmi 
zodpovědně. Dokonce i schůdek 
před panelákem tatínek změnil  
v pohodlný nájezd, aby mohla 

Veselá holka z Veselí

S úsměvem jde práce líp.



Text: Jaroslava Patikov
Foto: Jaroslava Patikov
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Dáša na elektrickém vozíku sama 
ven s kamarády nebo s tatínkem 
na pivo do místní bezbariérové 
hospůdky. Nyní se však Dáša 
rozhodla, že to chce zkusit sama, 
bez jejich každodenní pomoci. 
Rodiče tu přeci nebudou věčně 
a Dáša to bude muset zvládnout 
i bez nich. Rodiče tedy povolili. 
Všem se život opět trochu změ-
nil. 

V chráněném bydlení v Rol-
ničce žije ve společném bytě se 
samostatnými pokoji 6 klientů. 
Žijí zde dohromady kluci a holky. 

Cílem takového bydlení je umož-
nit lidem s mentálním nebo kom-
binovaným postižením žít běžný 
život. Důraz se klade především 
na rozvoj samostatnosti obvyk-
lé pro jejich zdravé vrstevníky. 
Ku pomoci tu mají vždy jednoho 
asistenta, který jim pomáhá nau-
čit se každodenním pracecím 
jako jsou vaření, nákup, úklid  
a trávení volného času. 

Pro konkrétnější představu 
se podívejme, jak vypadá běžný 
pracovní den Dáši. Budík zvo-
ní v 6h30, přichází pečovatelka  

z městské pečovatelské služby, 
kterou si Dáša platí na obstarání 
ranní hygieny. Po té se se spo-
lubydlícími společně nasnídají.  
V přípravě snídaně se klien-
ti střídají. Od 8h do 15h jsou 
všichni v práci v chráněných 
dílnách. Pracují v textilní, kera-
mické, dřevařské či vitrážní díl-
ně nebo pracují jako obsluha  
v chráněné kavárně. Po práci se 
zase všichni sejdou v bydlení. 
Společně se domluví, co budou 
mít k večeři a snídani, a co je pro 
to třeba nakoupit. Ten, kdo má 

O  udy

zrovna službu, za pomoci asi-
stenta či dobrovolníka obstará 
nákup. Ostatní se věnují volno-
časovým aktivitám, např. čtení, 
procházkám po okolí, sportová-
ní, přijímání návštěv či lenošení 
ve svém pokoji. Dáša ráda cho-
dí s dobrovolníky na kávu a kus 
řeči do místní kavárny. Kolem 
18h se všichni obyvatelé schá-
zí u večeře, kterou jim připravil 
opět jeden z nich. Po zprávách  
a televizních seriálech domác-
nost pomalu utichá a jde se spát. 
Vždyť ráno je čeká zase práce, ve 
které musí odvést dobrý výkon. 

Zpráva pro nás
Jak vidíte, život Dáši přes 

všechna její velká omezení je 
velmi podobný tomu našemu 
„běžnému“. Velký podíl na tom 
má Diakonie ČCE – středisko 
Rolnička, která ukazuje, že lidé 
s handicapem mohou žít plno-
hodnotným životem a nepatří 
jen za zdi velkých uzavřených 
ústavů. Jistě je to velká pomoc  
i pro rodiče těchto dětí, kteří mají 
své děti velmi rádi, ale potřebují, 
aby se naučily žít sami a zvládly 
se o sebe postarat, až oni budou 
staří nebo až tu nebudou. Po 
dospívání v podobné organiza-
ci nejen že se o sebe dokážou 
více či méně postarat, vydělat si 
peníze prací, ale hlavně budou 
mít kolem sebe přátele a známé, 
kteří jsou pro spokojený život tak 
potřební.

Pro Dášu je to krok správným 
směrem, aby tahle veselá holka  
z Veselí zůstala veselá.

Dáša vyrábí skleněné náušnice, přívěsky a ozdobné vitráže do oken.

 Přátelé: cílem chráněného bydlení je žít normálně.



Už první loňská návštěva Azy-
lového domu Rybka v Husinci ve 
mně vyvolala myšlenku blíže se  
s tímto zařízením seznámit. Dům 
je totiž jediným svého typu v Čes-
ké republice a své služby posky-
tuje rodinám s dětmi, které se 
ocitly bez domova nebo musely 
svůj domov opustit. Pouze na 
výslovnou žádost sociálních pra-
covnic ubytovávají v azylovém 
domě pouze matku s dítětem bez 
otce, protože jak říká ředitelka 
azylového domu: „Pokud bychom 
přijímali pouze matky s dětmi, tak 
dáme otcům obrovský prostor 
vyvázat se ze svých povinností  
v péči o rodinu, a to je přesně to, 
co nechceme. Děti mají vyrůstat 
v kompletní rodině - ta jim pomá-
há náročnou životní situaci, ve 
které se nacházejí, lépe zvlád-
nout.“ Zapálenost, jiskra v očích 
a upřímné pozvání od ředitelky 
Azylového domu Rybka Evy 
Dvořákové nás na začátku letoš-
ního roku znovu zavedly do toho-
to ojedinělého zařízení.

„Počkejte, počkejte, teta vám 
otevře,“ křičel na nás z dálky hez-
ký, usměvavý kluk ve chvíli, kdy 
jsme brali za kliku a domáhali se 
návštěvy azylového domu. Ještě 
ve vestibulu domu nám neopo-
mene říct, ať tety, a především 
pak Moniku, dlouho nezdržuje-
me. Říkáme si proč. Zanedlouho 
známe odpověď. Při posezení 
s ředitelkou Evou Dvořákovou 
a sociální pracovnicí Monikou 
Šimonovou v přijímací kance-
láři jsme svědky hned několika 
návštěv dětí, které se domáhají 

Moniky a dožadují se společ-
né chvilky pro přípravu na další 
školní den. Jelikož se s Monikou 
dlouho znám, ptám se, zda je  
v domě normální, že se chodí 
děti dobrovolně učit a psát úkoly,  
a nebo to na nás hrají. Monika se 
směje a říká: „To je takhle pořád 
a každý den. Děti jsou šťastné za 
to, že se jim někdo věnuje. Chtějí 
být připravené.“ Divíme se. Ředi-
telka však vyrukuje s argumen-
tem, proč tomu tak je. „Monika to 
totiž s dětmi umí, dokáže je při 
učení zaujmout, vše jim vysvětlit 
tak, aby to nejen pochopily, ale  
i zapamatovaly.“

Při prohlídce domu a návštěvě 
jednotlivých rodin konstatujeme, 
že je všude pořádek a útulno. 
„Víte, v podmínkách pro přijetí do 
domu máme jasně definováno, 
že se obyvatelé musí bezpod-
mínečně podřídit domovnímu 
řádu, po celém areálu je striktní 
zákaz kouření a zákaz požívání 
alkoholu je i mimo areál domu. 
Pokud zjistíme, že se někdo vra-
cí opilý, do domu ho nevpustíme 
do doby, než vystřízliví,“ říká Eva 
Dvořáková. To však zdaleka ne-
jsou jediné podmínky, které musí 
dospělí obyvatelé splňovat. Mají 
například povinnost přijmout 
pracovní místo zprostředkova-
né asistentkou azylového domu  
a spolupracovat při hledání pra-
covního místa. Nezbytná je trva-
lá péče a odpovědnost za děti  
a včasné placení nájemného. To 
je stanoveno na 1 800 korun za 
měsíc a dospělou osobu a 900 
korun za dítě za stejné období. 
„Nejsme hotel ani rekreační stře-
disko. Pomáháme lidem v nouzi   
přečkat náročnou životní situaci, 
ale především chceme, aby se 
postavili na vlastní nohy, situaci 
řešili vlastními silami a s nasaze-
ním,“ říká Eva Dvořáková. 

Dodržovat domovní řád  
a pořádek v celém areálu je 
nezbytné i proto, že je kapacita 
domu naplněna a v současné 
době zde žije téměř padesát-
ka dospělých a dětí. Úklid 10-ti 
vybavených pokojů je ze strany 
jejich obyvatel samozřejmostí, 
dále se střídají v péči o společné 
prostory, sociální zařízení, hernu, 
kuchyni a zahradu. Za to mohou 
obyvatelé využívat komplexní 
sociální služby azylového domu 
dle zákona o sociálních službách. 
Odborný personál jim pomáhá  
v oblasti sociální, právní i peda-
gogické. Podporuje vztahy uživa-

telů s vlastními rodinami a pomá-
há jim uplatnit se na trhu práce. 
Azylový dům Rybka poskytuje 
také odborné vedení dětí od 
roku a půl věku dítěte do před-
školního věku ve vlastní školičce 
Medvídek. Kvalifikovaná sociál-
ní pracovnice poskytuje odbor-
nou pomoc při jednání s úřady, 
pomáhá při vyřizování sociálních 
dávek, hledání zaměstnání, zajiš-
tění podpory v nezaměstnanosti 
či vhodně rekvalifikace. Vedle 

Text a foto: 
Andrea Tajanovsk
Dana Kalistov
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Na ko  t

Když o příběhu paní M. vyšel článek v novinách, jednoho Čecho-
američana natolik zasáhl, že si našel kontakt na azylový dům  
a paní M. zavolal. Do dnešního dne jsou kamarádi. „Občas si 
voláme. Vždy se ptá na děti a teď i plánuje, že jim pošle nějaké 
drobnosti. Je to klasické přátelství na dálku“, říká paní M.

V jaké situaci jste se sem dostala?
Po neshodách doma jsem i s dětmi byla vyhozena a začali jsme byd-
let ve stanu. Měla jsem dvě malé děti. Jedno chodilo do první třídy. 
Pomohla mi jedna sociální pracovnice, která mi řekla, že existuje azy-
lový dům Rybka v Husinci.

Kdyby Vám tehdy nepomohla sociální pracovnice, měla jste se 
na koho obrátit?
Já jsem v té době měla kamarádku, která nám ale spíše pomáhala 
s věcmi typu praní prádla a zajištěním jídla pro děti. S bydlením to však 
bylo těžší. Postavila jsem si proto stan v takové rokli. Můj syn chodil 
do školy přes pole a zpět vždycky dorazil úplně mokrej. Na nikoho  
z rodiny jsem se tehdy nemohla obrátit. Otec ani jedna sestra se mnou 
nekomunikovali. Až teď, po 18-ti letech, jsem začala komunikovat  
s nejmladší sestrou a ta také ví, kde nyní bydlím.

Pracujete?
V současné době jsem na mateřské dovolené, která mi však bude  
v březnu končit. Paní ředitelka mi však nabídla pracovní úvazek tady 
v azylovém domě na místo správcové, takže zatím nemám důvod 
odcházet. Moc se mi tu totiž líbí a nic nám tu s dětmi nechybí. Máme 
pohodu a vždy, když mám nějaké problémy, se mám na koho obrá-
tit. Jsem tu již dva roky. A našla jsem si tu i kamarádky.  O práci se 
nebojím. Už jsem dělala na několika různých místech. A také jsem si 
udělala kurz pečovatelky.

A co Váš tehdejší partner?
Můj partner je v současné době ve vězení a ani bych nechtěla, aby se 
vracel do našeho života. Takto je nám dobře.

Jak trávíte volné chvíle?
Většinou s dětmi. Děti tu mají hodně kamarádů. Když mám chvíle jen 
sama pro sebe, trávím je u počítače. Mým největším koníčkem je hud-
ba. Tu mám moc ráda.

Co byste v současné době nejvíce potřebovala?
No asi jako každý- peníze. Ale hlavně, aby se děti měly dobře! Jasně, 
že nemají všechno jako ostatní děti, ale snažím se jim to vynahradit 
tím, že s nimi trávím hodně času.

Měla jste někdy pocit, že je to handicap - bydlet v azylovém 
domě?
Když jsem sem měla jít, musím říct, že jsem se bála. Lidi toho hodně 
namluví - jak je to v azyláku hrozný, že jsou na všech oknech mříže, 
že se nikam nesmí - prostě hrozně přísná pravidla. A pak jsem přišla  
a všechno bylo úplně jinak. Cítila jsem se tu jako doma.

Jakou máte vzpomínku na úplně první den v Rybce?
Ten první den jsem z toho všeho byla taková vyjukaná. Nikoho jsem tu 
neznala. Vůbec jsem netušila, co od toho všeho můžu očekávat. Ale 
den ode dne to bylo lepší.

toho poskytují v případě potře-
by obyvatelům i psychologickou  
a duševní pomoc. 

Nedá nám nezeptat se, jak 
azylový dům spolupracuje s obcí.  
„S obcí i místními obyvateli hledá-
me cesty a možnosti spolupráce, 
ne vždy se to však daří. Místní oby-
vatelé nemají dobré zkušenosti  
s původním zařízením a s námi 
se to občas táhne. Společnost 
není stále připravena žít s lidmi, 

„Kdy nm nkdo nechce pomoct, a nm aspo nekodí,“  ík editelka Azylového domu Rybka Eva Dvokov.

Příběh

Rybka čeří vody sociálních služeb



zná všechny jeho obyvatele a ví, 
že když bude potřebovat pomoc, 
stačí zaklepat na souseda? Měj-
me na mysli slova Evy Dvořá-
kové, že se do podobné situace 
může dostat každý z nás, proto 
nesuďme a pokud k tomu máme 
možnosti, tak pomáhejme.

šlo opravit a byly na to peníze 
zeje novotou a každý pokoj nese 
ducha jeho současné paní. Děti si 
váží každé nové hračky, ponorko-
vá nemoc se objevuje sporadicky, 
všichni si vzájemně vypomáhají  
a oslovují se jménem. Kdo z těch, 
kteří žijí v panelových domech, 

1. Michal, 11 a sestra Krystína,10
3.   K:)Na Vánoce se nám tu 
líbilo. Já jsem dostala video-
hry, mlíko - gel, medvídka, 
walkmana  
     (M:) Já jsem dostal ska-
teboard, auto na ovládání, 
tepláky a věci na sebe.
     (K:) K večeři jsme měli 
salát a filé. Mamka pekla cuk-
roví. Trochu jsem jí pomáhala.

Na ko  t
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Doma je tam, kde je máma s tátou
„Mám takové heslo: buď je člověk bohatý a může si pronajmout pokoj v hotelu, ležet a hrát na kytaru, a nebo je člověk v nouzi - a náš 
azylový dům je pro lidi v nouzi - a tento člověk musí jít, začít pracovat a pokusit se od toho dna odrazit“, říká Eva  Dvořáková, ředitel-
ka azylového domu Rybka.

V jaké situaci jste nastoupila 
do azylového domu?

Když jsem nastoupila do azy-
lového domu, čekal tu na mne 
dluh 270 000 Kč, odpojeno bylo 
vše, co mělo jméno, byl tu jeden 
malý sporák s dvěma plotýnkami, 
45 lidí včetně dětí. Dluhy, dluhy  
a zase dluhy. Takže první fáze 
byla oddlužit organizaci, a pro-
to jsem v podstatě první měsíce 
jenom sháněla peníze a neměla 
čas na nic jiného. Jednu z prvních 
věcí, které jsem v domě udělala, 
bylo vymalování celé budovy. 
Ve chvíli, když byla práce hoto-
va, spadnul strop. Bylo ohromné 
štěstí, že tam nikdo nebyl. Touto 
nehodou se zjistilo, že jsou nutné 
další opravy. V tu chvíli nepřipa-
dalo v úvahu, abychom lidi, kteří  
u nás bydleli, poslali pryč. Tady 
byli muži, ženy, děti. Muselo se 
tedy opravovat za běhu, což neby-
la jednoduchá situace. Fantazie 
je, že i když děti normálně učení 
moc nebaví, „naše“ děti pravidel-
ně stojí s taškami před dveřmi 
kanceláře a jsou nedočkavé na 
učení. Potom jsme začali se zaři-
zováním jednotlivých bytů. Chtě-

la jsem se vyvarovat toho, co bylo 
před mým příchodem: oprýskaný 
nábytek, skříně na petlice atd. 
Takže jsme opět sháněli peníze 
a pomalu začali vytvářet azylový 
dům až do dnešní podoby.

Kdo všechno v azylovém domě 
pracuje?

Já - ředitelka, sociální pra-
covnice a potom zástupce ředi-
tele se správcem budovy v jedné 
osobě. Více si nemůžeme kvůli 
financím dovolit. Víte, tuhle prá-
ci musíte mít hodně rád, protože 
finanční ohodnocení je velmi níz-
ké.  Sociální pracovnice přijímá 
klienty. Jednou z jejích důležitých 
povinností je i učení se s dětmi 
v odpoledních hodinách. Dobré 
je, že děti v azylovém domě, byť 
některé chodí do pomocné ško-
ly, mají - až na jednu holčičku 
- všechny vyznamenání. Úplně 
malé děti tu mají možnost cho-
dit do školky, kterou jsme u nás  
v azylovém domě zřídili. Umož-
ňuje to rodičům chodit do zaměst-
nání. Máme totiž podmínku, že 
rodiče, kteří tu u nás s dětmi byd-
lí, musí chodit do práce. S hledá-

ním práce pomáhá klientům také 
naše sociální pracovnice. Když se  
k nám někdo nastěhuje, do týdne 
musí mít práci. Někdy se hledá-
ní protáhne na 14 dní, ale ne na 
déle. Pokud si klienti nehledají 
práci, musí naše zařízení bohužel 
opustit, i když jsou ve hře děti. 
Když totiž někdo padne na dno, 
málokdy se tam chce vrátit zpát-
ky a přesně v tom my rodiny či 
matky s dětmi podporujeme.

V jaké situaci k Vám klienti při-
chází?

Máme klienty z celé České 
republiky, ale i třeba ze Sloven-
ska. Vždycky si děláme legraci 
z toho, že „naše“ rodinky k nám 
přicházejí s igelitkou a odjíž-
dí plným autem. Když k nám 
někdo přijde, dostane garson-
ku s nábytkem, deky, polštáře, 
nádobí, toaletní potřeby a třeba  
i oblečení a starší televizi. Pak 
už necháváme zcela na nich, jak 
si ty byty zařídí. Do vybavení jim 
zásadně nemluvíme. Někdo chce 
mít pokoj vymalovaný modře - tak 
mu ho vymalujeme modře, někdo 
zase žlutě. Chceme, aby se tu 

všichni cítili jako doma. Kuchyň 
a pračky mají ve společných pro-
storech. Do budoucna bychom si 
přáli, aby byla každá z garsonek 
vybavena vlastní kuchyňskou lin-
kou.

A kde všechny ty věci shání-
te?

Popravdě řečeno od známých 
- kompletní oblečení atd. Pokud  
se nám něco nepodaří sehnat, 
tak to koupíme.

„Vaše“ rodinky po několika 
měsících opouští azylový dům 
- jak to vůbec psychicky sná-
šíte?

K někomu samozřejmě máte 
blízko a k někomu dál, ale z pro-
fesionálního hlediska to nesmíte 
dát nikomu najevo. Hodně srdeční 
záležitost jsou ty děti. Neexistuje 
však, abych pohladila třeba Ládí-
ka a nepohladila Verunku, není 
možné dát jednomu dítěti bonbon 
a druhému ne! Ano, je pravda, 
že mi je někdy líto, když někdo 
odchází, ale většinou jde spíše  
o obavy, že ten dotyčný ještě 
návrat nezvládne.

1. Jak se jmenuješ a kolik je ti let?
2. Chodíš do školy/školky a líbí se ti tam?
3. Jaké byly letošní Vánoce a copak jsi dostala od Ježíška?

Anketa

kteří mají často ne vlastní vinou 
potíže a vybočují z ní. Lidé si 
neuvědomují, že se do podob-
né situace může dostat kdykoliv 
kdokoliv z nás. Víte, já říkám, že 
když nám někdo nechce pomoct, 
tak ať nám alespoň neškodí. 
Bojovat proti větrným mlýnům je 

někdy těžké.“ Na druhé straně 
Eva Dvořáková jedním dechem 
potvrzuje, že je v jejich okolí mno-
ho dobrých lidí, kteří pomáhají, 
přináší do domu oblečení, hračky, 
vybavení i peníze. A že všechny 
dary padnou na úrodnou půdu je 
znát. Všude je klid, pořádek, co 

1. Verunka  a je mi 5 let.
2. Chodím a moc se mi tam 
líbí.
3. Bylo tu hezky! Dostala jsem 
hrad, mluvícího pejska a ještě 
svítícího medvídka.

1. Láďa a je mi 7.
2. Chodím do školy v Husinci 
a jsem ve druhé třídě. V první 
třídě jsem měl samé jedničky  
a ve druhé jednu dvojku.
3. Na Vánoce jsme se tu měli 
dobře. K večeři jsme měli 
řízek a bram borový salát. 
Taky jsme pekli cukroví. 
Dostal jsem auto na ovládání 
a rakety na tenis.

Text a foto: 
Andrea Tajanovsk
Dana Kalistov



V současné době se Francie 
potýká s nedostatkem bydlení pro 
znevýhodněné, sociálně slabší 
občany. Bezdomovci, stejně tak 
jako lidé s přístřeším, ovšem ži-
jící v nevhodných podmínkách, 
jsou neustále bolestnou otázkou. 
Počet bezdomovců (730 000)  
a neplatičů nájemného (300 000) 
stále vzrůstá. Poptávka po vol-
ných místech pro sociálně slab-
ší občany však silně převyšuje 

nabídku, což podněcuje černý trh 
s relativně drahými, nepříliš kvalit-
ními byty postrádajícími základní 
sociální zařízení . 

Ve Francii existují dva 
typy pomoci v bydlení: jedním  
z nich jsou příspěvky na byd-
lení, určené pro sociálně slab-
ší rodiny s dětmi či rodiny sta-
rající se o seniory, a druhým 
přímá pomoc ve formě bydlení  
v určeném ubytovacím zařízení. 
Kromě podpory v bydlení jsou  
k dispozici v každém departmentu 
ještě tzv. Sociální fondy, pomá-
hající nájemníkům, kteří se ocitli  

v náročné životní situaci, kdy 
nemohou zaplatit měsíční nájem 
za byt či dům.

Politická situace podporuje 
zejména výstavbu krizových center 
(parc d´hébergement d´urgence) 
a center pro začlenění do spo-
lečnosti (logement d´insertion). 
Krizové centrum (logement 
d´urgence) je určeno pro osoby 
nebo rodiny bez trvalého bydliště 
nebo bez střechy nad hlavou. Tyto 

domy mají statut sociálního bydle-
ní, a jejich obyvatelé jsou tzv. rezi-
denty. V centru, plně vybaveném  
a zařízeném, mohou klienti byd-
let několik týdnů až měsíců, při-
čemž je postaráno o pokrytí jejich 
základních potřeb. Během této 
doby klient společně se sociál-
ním pracovníkem vytvoří program 
opětovného začlenění se do spo-
lečnosti – profesní školení, nale-
zení práce…a stanoví si přibližný 
termín opuštění krizového centra. 

Centrum pro opětovné 
navrácení se do společnosti  
a začlenění se do ní (logement 

d´insertion) funguje pro rodiny, 
které potřebují sociální pomoc při 
hledání stabilnějšího bydlení. Tato 
zařízení umožňují – oproti krizo-
vým centrům - snadnější návrat 
do společnosti. Rodiny zde mohou 
pobývat několik měsíců až semes-
trů.  Asociace si obvykle obytné 
objekty pronajímá, obyvatelé tedy 
mají pouze statut podnájemní-
ka. I v tomto případě (stějně jako  
u krizového centra) musí klienti 

na základě individuálního projektu  
a rodinné situace v předem dohod-
nutou dobu zařízení opustit. 

Kromě krizových a inserčních 
center existují ještě další mož-
nosti útočiště: tzv. Maisons relais 
– turnusové domy - což je jistá for-
ma společného bydlení. Jedná se  
o malá zařízení o 10-30-ti místech, 
nabízející dlouhodobé ubytování 
pro desocializované osoby, dlou-
ho žijící na ulici, osoby, které již 
prošly několika krizovými a inserč-
ními centry, nespůsobilé k práci  
a neschopné hospodařit se svým 
rozpočtem. Pomocí animací 
každodenního rodinného života 
se lidé opět začleňují do chodu 
domácnosti a tímto současně  
i do společnosti.

Pro sociálně slabší osamo-
cené osoby, nebo pro rodiny  
v nouzi je vyhrazeno bydlení  
v sociálních ubytovnách (statut 
rezidenta). Aktuálně se jich ve 
Francii vyskytuje kolem 480, kaž-
dý dům má okolo 30 bytů. Lidé 
zde vedou nezávislý život, mají 
přístup k různorodým aktivitám, 
školením, kulturním akcím. Mohou 
v ubytovně zůstat tak dlouho, jak 
potřebují.

Velkou pomoc přináší lidem  
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Text: Veronika Lakom 
Foto: Yann Le Borgne

Život na ulici po francouzsku

Celostátní telefonní linka 115 funguje 24 hodin denně. -15 °C. Červený kříž zasahuje.

Počet bezdomovců a neplatičů 
nájemného stále vzrůstá.



v nouzi francouzský Červený kříž 
(Croix rouge). Poskytuje občanům 
celou škálu služeb, včetně uby-
tování v několika typech ubyto-
vacích zařízení. Maximální délka 
ubytování je stanovena konkrét-
ním zařízením.

Krizové centrum Červené-
ho kříže (Centre d‘Hébergement 
d‘Urgence Sociale) přijímá ve 
svých prostorách osoby s různými 
problémy: azylanty, bezdomovce, 
mladé lidi. Služba je poskytována 
všem, bez diskriminace, při vstu-
pu není nutné se prokázat platným 
průkazem totožnosti. Zařízení fun-
gují po celý rok od 18:00 do 8:00  
a jsou obvykle bezplatná; někdy 
je požadován symbolický příspě-

do krizových center a do jedno-
denních ubytovacích prostor. Ve 
Francii je 60 sociálních záchra-
nářských služeb. Pokud ve své 
misi neuspějí, alespoň daného 
člověka ošetří, poskytnou mu jídlo  
a teplou přikrývku.

Hlavní a stěžejní činností Cro-
ix rouge však zůstává pomoc star-
ším, nemajetným občanům. V sou-
časné době je ve Francii kolem 8% 
osob starších 75 let, což dělá cel-
kem 5 miliónů lidí. Spousta z nich 
trpí svým věkem, samotou, nemo-
cí, jsou závislí na pomoci druhých. 
Červený kříž řídí několik kolektiv-
ních zařízení, určených jednak 
pro dlouhodobější  pobyt - léčebna 
dlouhodobě nemocných, domo-
vy důchodců, domovy důchodců  
s lékařskou či pečovatelskou služ-
bou, druhak na časově omeze-
nou dobu – domovy pro seniory 
(pro osoby v dobrém zdravotním 
stavu, vyžadující jen příležitost-
nou pomoc). Seniorům je tak 
postaráno o kvalitní bydlení, tedy 
nejen o střechu nad hlavou. 
Některé domy také spolupracují  
s vyškolenými dobrovolníky, kteří 
zpříjemňují pobyt v domově ani-
macemi, iniciují akce u příležitosti 
svátků a narozenin.

Červený kříž myslí také na 
dospělé hendikepované oso-
by. Pomoc spočívá v umístění 
postiženého ve specializova-
ném sociálním nebo lékařském 
zařízení. Tomuto je měsíčně na 
ubytování odváděna z příjmu 
(plat, důchod, renta...) částka  
v maximální výši 90 %.

Pokud senioři dají přednost 

vek nebo příplatek za dodatko-
vé služby, jakými je stravování či 
praní prádla. Červený kříž nabí-
zí noclehárnu (270 míst po celé 
Francii), pokoje po několika lidech, 
ale i pokoje po jednom. Vysokým 
počtem volných lůžek se Červený 
kříž spolupodílí značnou měrou 
na plnění programu „Grand froid“ 
(Tuhá zima). V extrémních mete-
orologických podmínkách tedy 
poskytuje útočiště spoustě lidí 
bez přístřešku: celostátní telefon-
ní  linka 115 funguje po celý týden 
24 hodin denně. Hovor je zdar-
ma, může být anonymní. Specia-
lizované týmy záchranářů vyráží 
do terénu informovat, pomáhat  
s nalezením příbytku, umístěním 

pomoci v domácnosti, ani toto 
není problém. Jedná se o psy-
chickou, fyzickou i zdravotní péči 
o starší osoby ze strany profesi-
onálů i vyškolených dobrovolní-
ků. Dobrovolníci vozí osoby se 
sníženou či omezenou pohyb-
livostí do zdravotnických zaří-
zení, k příbuzným a přátelům, 
navštěvují je doma, pomáhají jim  
s administrativními úkony, naku-
pují, nosí jídlo, řeší problémy  
a plní individuální pořeby jedince. 

V Červeném kříži nacháze-
jí útočiště i uprchlíci, zejména 
nezletilí cizinci ve věku 16-18 let. 
Od roku 2002 do roku 2005 už při-
jal celkem 325 nezletilých občanů, 
jimž poskytl ubytování, pomohl  
v nezbytných a důležitých admi-
nistrativních krocích, v orientaci 
v novém prostředí; a správném 
nasměrování k rodině, přáte-
lům, to vše pod psychologickým  
a lékařským dohledem a se  zajiš-
těnou výukou, sportovními a spo-
lečenskými aktivitami.

Ze stran deníků a časopisů 
je francouzská veřejnost dob-
ře informovaná o sociálních 
organizacích, o jejich práci,  
o možnostech pomoci sociálně 
slabším: pomocí článků, rozhovo-
rů, fotek, reklam v nich apelují na 
důležitost lidské solidarity, nabá-
dají jedince k akci. Informační 
kampaně sdělují přesný postup 
- včetně platných telefonních čísel 
- co dělat, když najdete na ulici 
nemocného nebo podchlazeného 
člověka. Učí je, že to, co se sta-
lo druhému, může jednoho dne 
postihnout i je samotné… 
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Práce v terénu.

Text: Veronika Lakom 
Foto: Yann Le Borgne
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Občanskou poradnu 
navštívil muž, rozrušený,  
v zanedbaném stavu. Říkal, 
že již asi týden přespává na 
ulici, protože ho majitel v noci 
vyhodil z bytu. Bydlí v bytě od 
svého narození, vůbec nechá-
pe, co se mohlo stát.  

Klient na konzultaci vyprá-
ví, že je v invalidním důcho-
du, dlouhodobě se potýká se 
schizofrenií a potřebuje brát 
pravidelně léky. Nyní přebý-
vá, kde to alespoň trochu jde. 
Přes den chodí po ulici a růz-
ných obchodních centrech, na 
noc se buď dostane do prostor 

nějakého panelového domu, 
kde přespí za výtahem, apod. 

Maminka, se kterou v bytě 
bydlel, je již tři týdny hospita-
lizována po záchvatu mrtvice 
a její stav je vážný. Klient ji  
v nemocnici navštěvuje a snaží 
se jí sdělit, co se přihodilo, ale 
maminka nekomunikuje.

Při svém rychlém odcho-
du uprostřed noci si klient  
s sebou vzal pouze nějaké 
peníze a osobní doklady, ale 
v bytě zůstaly všechny ostatní 
věci. Dokumenty k bytu s sebou 
klient nemá, o tyto záležitosti 
se nikdy nestaral, ani neví, 

V pa  ti

V pasti: „Jak nepřijít o střechu nad hlavou. “
kde v bytě doklady hledat. Vše 
ohledně bytu zařizovala vždy 
maminka, která také platila ze 
svého účtu nájemné a ostatní 
náklady spojené s užíváním 
bytu. Majitel nyní vyměnil zám-
ky od bytu. Klíče, které klient 
měl,  jsou nepoužitelné a on se 
tak se nemůže vrátit  pro své 
osobní věci. 

Byt byl před rokem prodán 
novému majiteli. Klient říká, že 
jim majitel již dříve vyhrožoval, 
že se mají okamžitě vystěhovat, 
důvod prý neuvedl. Maminka 
se tehdy radila s jistým advo-
kátem, který říkal, že pokud 

dodržují nájemní smlouvu, 
pak se vystěhování nemusejí 
bát. Na detaily si moc nevzpo-
míná. 

Nejhorší pro klienta je, že 
vůbec neví, co má dělat. Cítí 
se velmi špatně, má pocit, že 
je situace beznadějná. Nemá 
žádné příbuzné ani známé, 
kam by se mohl alespoň 
na čas nastěhovat. Doufá  
v maminčino brzké uzdravení 
a vkládá v něj velké naděje. 
V nemocnici se svěřil se svo-
jí zoufalou situací  sestřičce  
a ta mu doporučila kontakto-
vat občanskou poradnu.

Klient se ocitl  
doslova v krizo-
vé životní situ-
aci, protože se 
celý život spo-
léhal na mamin-
ku, která tu 
najednou není. 

Situace, že člověk nemá 
kam jít, kde bydlet, je jedna  
z nejtěžších v životě. Z rozho-

voru v poradně vyplývá, že kli-
ent neumí moc komunikovat, 
argumentovat a nechá se snad-
no odbýt. Problém je potřeba 
rozdělit na více částí (komu-
nikace s majitelem, situace  
s maminkou, klientův zdra-
votní stav). Co je v této situ-
aci pro klienta nejhorší, co by 
potřeboval řešit jako první? 
Klient řekl, že nejdřív ze všeho 
by se potřeboval umýt, najíst  
a někde přespat. Původně si 
myslel, že tyto služby posky-
tujeme v občanské porad-
ně.  Klientovi bylo vysvětleno, 
že tyto služby nespadají do 
naší činnosti, ale že existu-
je azylový dům pro muže, kde 
může za symbolický popla-
tek přesně této služby využít.  
V azylovém domě mohou kli-
entovi také poskytnout, pokud 
bude chtít, nějaké čisté obleče-
ní. 

Klient dále uvedl, že by se 
potřeboval co nejdřív dostat do 
bytu. Z rozhovoru vyplynulo, 
že nájem k bytu vznikl v roce 
1972 a je na dobu neurčitou. 
Klienta jsme uklidnili,  maji-
tel bytu sám od sebe nájemce 

vyhodit rozhodně nemůže. 
Ukončení nájemního vztahu 
musí mít vždy konkrétní práv-
ní formu, a to buď písemné 
dohody mezi pronajímatelem  
a nájemcem, nebo podobu výpo-
vědi. Výpověď z nájmu bytu pak 
může pronajímatel dát nájemci 
pouze z důvodů výslovně uve-
dených v zákoně, § 711 a § 711a 
občanského zákoníku (zákon č. 
40/1964 Sb., v platném znění). 
Klientem popsaný postup pro-
najímatele je tedy nezákonný  
a je potřeba se co nejdříve obrá-
tit na policii. V tomto případě 
majitel porušil zákon, protože 
nemá právo klienta znenadání  
v noci vyhodit na ulici. 

Klient byl podpořen  
v tom, aby se tohoto kroku 
nebál. Majitel nemůže ani bez 
právního důvodu vyměnit zám-
ky od bytu. Důvody, pro které 
může pronajímatel dát nájemci 
výpověď z nájmu bytu, jsou  
v zásadě dvojího druhu. První 
skupinu tvoří důvody, pro kte-
ré je možné dostat výpověď 
z nájmu bytu i bez přivolení 
soudu. To platí zejména tehdy, 
pokud člověk neplní své povin-
nosti. Výpověď může nájemce 
ale dostat, i když své povinnosti 
vyplývající z nájemního vztahu 
řádně plní. V těchto případech 

však musí výpověď povolit 
soud.

První možnost je pro člo-
věka mnohem horší, jedná se 
zejména o případy, kdy člo-
věk hrubě porušuje povinnosti 
vyplývající z nájmu bytu, např. 
neplatí nájemné nebo poplat-
ky za služby po dobu nejmé-
ně tří měsíců, situace, vez-
me si do bytu podnájemníka  
a nemá k tomu souhlas majite-
le bytu, nenahlásí majiteli bytu 
nastěhování člověka do svého 
bytu do třiceti dnů, napojuje 
se na elektřinu tzv. načerno, 
provádí stavební úpravy v bytě 
bez povolení majitele nebo sta-
vebního úřadu; dále se jedná  
o případy, kdy i přes písemnou 
výstrahu nájemce hrubě porušu-
je dobré mravy v domě zejména 
tím, že obtěžuje sousedy, ničí 
zařízení bytu nebo domu, dělá 
nepořádek a podobně. Dalšími 
případy, kdy může člověk dostat 
výpověď bez přivolení soudu 
je nedorovnání kauce, kterou 
majitel bytu oprávněně použil, 
pokud má dva a více bytů 

Vyjádření poradce

Text: Lenka Dahov 

U ns platí, e bydlení Vm stt ani obec zajistit nemusí. O zajittní sluného bydlení se musí lovk snait sm. Stt umouje bydlet vem lidem  stejn, to 
znamen, e je naprosto nestranný. esk republika pijala, u v dob svého vzniku, za svou zkladní první zsadu - odstraovní vech podob znevýhodovní, 
a na zklad rasy, nrodnosti nebo nboenského pesvdení (uvedeno v zkladních ústavních dokumentech, tedy v Ústav R a Listin zkladních prv  
a svobod). Trestné je vak obsadit  byt, který Vm nepatí. Také se objevuje protiprvní jednní ze strany majitele domu, jako v  pípad naeho klienta.  Pokud  
bydlíte v byt na zklad njemní smlouvy, zkon Vae bydlení chrní a nikdo, ani majitel bytu, Vs neme zniehonic pinutit byt ihned a navdy opustit. 

1Plaťte nájem a služby 
ve stanoveném termí-

nu!

2  Neobtěžujte sousedy 
velkým hlukem, 

nepořádkem  
a zápachem!
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najednou, anebo pokud bez 
vážných důvodů v bytě nebydlí. 
Jestliže je ve výpovědi uveden 
některý z těchto důvodů, majitel 
bytu nemusí mít souhlas soudu  
k tomu, aby dal nájemci výpo-
věď z nájmu bytu. I v takovémto 
případě však musí mít výpo-
věď z nájmu bytu náležitos-
ti, které jsou uvedeny níže. 
Nájemce se však může bránit 
takové výpovědi, a to žalobou 
na neplatnost výpovědi, kdy 
tato žaloba musí být podána  
v šedesátidenní lhůtě od doru-
čení písemné výpovědi z nájmu 
bytu u příslušného soudu. 

V tomto případě však maji-
tel nedal klientovi výpověď, 
ale rovnou ho vyhodil na ulici, 
navíc v noci! Klient rozhodně 
popíral, že by nějak porušo-
val nájemní smlouvu, vždy se  
s maminkou chovali slušně. 
Proto by se majitel bytu musel 
nejdříve obrátit na soud, aby ten 
s takovou výpovědí z důvodu  
v ní výslovně uvedeného svolil. 
Pokud by soud důvody maji-
tele uznal a výpověď schvá-
lil, je povinností majitele bytu  
v takovýchto případech zajis-
tit nájemci náhradní bydlení. 
Majitel klientovi nemůže dát 
výpověď bez udání důvodu, 
vždy musí ve výpovědi uvést 
„proč“ klientovi výpověď dává,  
v souladu se zákonem. Výpo-
věď musí být vždy písemná  
a musí být dodržena minimálně 
tříměsíční výpovědní doba. 

V pa  ti

v minulosti maminka. Nájemné 
je nutné platit i za stávající situ-
ace. Výše nájemného je uvede-
na v nájemní smlouvě. Součástí 
platby jsou i poplatky za služ-
by, například voda, popelnice, 
úklid domu apod. Klientovi bylo 
doporučeno, aby prohledal byt  
a zjistil, kde jsou uloženy 
všechny důležité dokumenty 
ohledně bytu, a nalezl rovněž 
číslo účtu a termín splatnos-
ti nájemného. Je nutné, aby si 
klient vše písemně evidoval, 
aby si nechával veškeré dokla-
dy o zaplacení nájemného.  
V tomto případě je důležité nic 
nezanedbat, protože neplace-
ní nájemného by mohlo vést  
k řádné výpovědi z bytu bez 
přivolení soudu. Pokud by maji-
tel znovu klientovi vyhrožoval 
je doporučeno znovu zavolat 
na policii nebo do občanskou 
poradnu. 

V poradně jsme klien-
tovi pomohli sepsat již zmí-
něný dopis. Dále jsme kli-
entovi doporučili navštívit 
psychiatra a popovídat si  
o situaci, ve které se nachází. 
Je důležité co nejdříve znovu 
začít brát léky, protože hrozí 
propad do schizofrenie, což by 
klientovy schopnosti ještě více 
oslabilo. Klient odešel s nadějí 
na urovnání situace. Rozhodl 
se, že se nejdříve obrátí na Poli-
cii ČR, je možné, že se do bytu 
dostane hned a nebude potře-

V našem případě však 
majitel bytu postupoval zcela  
v rozporu se zákonem a je tedy 
potřeba dosáhnout svého prá-
va užívat byt. Policie v tomto 
případě může být klientovi hod-
ně nápomocna a asistovat mu  
v tom, aby mohl i nadále užívat 
předmětný byt. Je na klientovi, 
aby prokázal, že je nájemcem 
bytu. Trvalé bydliště je údaj evi-
denčního charakteru, nicméně 
je uveden také v občanském 
průkazu, který má klient u sebe 
a kterým může pro začátek pro-
kázat své právo byt užívat. 

Dále jsme v občanské porad-
ně pomohli klientovi sepsat 
doporučený dopis pro majite-
le bytu se sdělením, že klient 
neakceptuje vyhození z bytu  
a že byt nadále užívá, protože 
zde nevznikl právní důvod pro 
dání výpovědi z nájmu bytu,  
a že se majitel choval v rozporu 
se zákonem a v rozporu s dob-
rými mravy. Je totiž velmi prav-
děpodobné, že se majitel dozvě-
děl o situaci maminky a snažil 
se využít situace a klientova 
zdravotního stavu. Pokud maji-
tel uvidí, že je klient informován  
o svých právech, je možné, 
že zanechá výhrůžek a proti-
právního jednání vůči klientovi.  

V této souvislosti je nutné 
zmínit ještě problematiku place-
ní nájemného a poplatků za služ-
by. Tuto agendu zabezpečovala 

bovat využít možnosti azylo-
vého domu. Doporučený dopis 
majiteli odešle ihned, jak bude 
znát adresu z dokumentů. 

Klientovi se viditelně ule-
vilo, kontakt s námi ho podpo-
řil v tom, že jeho situace není 
tak beznadějná, jak si myslel. 
Asi o čtrnáct dní později kli-
ent kontaktoval občanskou 
poradnu znovu. Policie kliento-
vi pomohla dostat se do bytu, 
našel dokonce doma složku  
s dokumenty. Nájemné a poplat-
ky za služby řádně uhradil. Maji-
tel zatím na dopis nereagoval, ale 
klient ví, jak má příště postupovat 
a nebojí se hájit svá práva.

Pondělí a středa 
od 9.00 do 17.00 hodin

Návštěvu poradny je třeba pře-
dem dohodnout na telefonním 
čísle : 

+420 386 360 262 
+420 602 148 876

V případě nedostupnosti 
poradce SON volejte prosím 
na číslo : 

+420 732 420 223

Internetové spojení: e-mail: 
soncb@quick.cz

Rada jihočeské oblastní orga-
nizace SON ČR se sídlem  
v Českých Budějovicích.

PROVOZNÍ DOBA PORADEN-
SKÉHO CENTRA SON ČR

Vyznat se v  ustanovení občan-
ského zákoníku ve složité životní 
situaci je mnohdy velmi náročné. 
Role poraden, nabízejících odbor-
nou či právní pomoc v této oblasti, 
je tudíž stále důležitější. 

Do naší poradny „Sdružení 
nájemníků ČR“ přicházejí lidé  
s podobnými problémy jako tento 
klient. I když věříme v pravdivost 
sdělených informací, přesto je kon-
frontujeme s písemnými podklady 
jako je např. nájemní smlouva, evi-
denční list bytu či jiná písemně uza-
vřená dohoda mezi pronajímatelem 
a nájemcem bytu. 

Uváděný případ je výjimečný 
v tom, že došlo k neoprávněnému 
zásahu do práva na bydlení ze stra-
ny pronajímatele a jedině zásah 
Policie ČR mohl zjednat jeho nápra-

Konkrétně vstup pronajímatele 
do bytu má svá základní pravidla, 
která je třeba oboustranně dodržo-
vat. Pronajímatel oznámí v předsti-
hu navrhovaný termín a nájemce, 
pokud mu nevyhovuje, navrhne jiný. 
Pronajímatel - nebo i jím písemně 
pověřená osoba - vstupuje do bytu 
jen z důvodu např. odečtu plyno-
měru nebo zjištění technického sta-
vu bytu. Zjištění technického stavu 
bytu musí být provedeno takovým 
způsobem, aby nebylo narušeno 
soukromí uživatele bytu nad míru 
dobrých mravů a nebyl tak narušen 
pokojný stav bydlení nájemce.

Vladimír Zábranský
Jihočeská oblastní organizace 
Sdružení nájemníků ČR
se sídlem v Č. Budějovicích  

vu. Tím by to však skončit nemělo 
a postižený uživatel bytu nebo jiný 
svědek této události by měl podat 
na nejbližším státním zastupitelství 
trestní oznámení.

Nabízí se mnoho otázek  
v této kauze, ale - jak vůbec 
mohlo dojít v nočních hodinách  
k vyhnání  uživatele bytu na ulici - je 
tou základní. 

Při řešení možné konfliktní situ-
ace mezi nájemcem a pronajíma-
telem, kdy zjevně neexistuje zájem 
dohodnout se a postupovat dle 
zákonů, doporučujeme našim kli-
entům vyhýbat se osobním slovním 
kontaktům a vše řešit pouze písem-
nou formou, a to zejména proto,že 
je třeba si pečlivě promyslet, své 
kroky, případně si nechat odborně 
poradit. 

Vyjádření odborníka

3  Schovávejte si  
všechny doklady,  

které se týkají bytu!

4Nepodepisujte nic bez 
přečtení, tím spíše to, 

čemu nerozumíte!

5Vždy ihned písemně 
oznamte majiteli domu 

přistěhování dalšího člo-
věka do Vašeho bytu!



Tomáš Nováček

Přestože jsem ho už dlouho 
neviděl, pamatuji si toho chlapí-
ka jako dneska. Pan V. pravidel-
ně tlačíval svojí kárku po městě  
a ulehčoval práci technickým 
službám. Než totiž hoši z měst-
ského eseróčka dojedli snídani, 
zadusili podrážkou boty ran-
ní cigárko a naskládali se do 
náklaďáku od Mercedesu, byla 
spousta kontejnerů v tom malém 
okresním městě lehčí o pár kilo. 
Pan V. byl pedant - papír zvlášť, 
železo, bylo-li nějaké, také 
zvlášť. Zelení na ministerstvu by 
z něj měli radost. Nedostatečnou 
by mu udělili snad jen za to sklo 
a plasty. Na ty kašlal, poně-

vadž to je zpětně nevykoupitelný 
artikl.  Ano, pochopili jste, pan  
V. byl, nevím, jak to přesně 
nazvat, částečný bezdomovec, 
žijící v holobytě poskytnutém 
městem a živící se pravděpodob-
ně částečně ze sociálních dávek 
a částečně sběrem starého papí-
ru a železa. A když bylo u popel-
nice něco navíc, šup s tím taky do 
tašky. Já osobně jsem mu jednou 
dal moje obnošené věci. Tím se 
nechci holedbat, jaká že nejsem 
charita, to jen tak na moji obra-
nu, až budu nyní nahlas uvažovat  
o tom, že ho podezírám, lumpa, 
že mi  sebral akvárium, které jsem 
si při stěhování z bytu položil na 
zem před barák. Viděl jsem ho 
totiž chvíli předtím úřadovat vedle 
v rajonu. Ale což, stejně bych to 
akvárko časem někomu věnoval, 
nějak mi ty rybičky dvakrát nešly.

Nutno přiznat, že pan V. byl 

podivín, ale nebyl asi zlý člo-
věk. Neměl sice moc rád lidi, ale  
o to raději měl psy. Měl jich hned 
několik a všude je vodil s sebou. 
Takové malé procesí – někdy 
to vypadalo, jako když vyrazil 
krysař z Hamelnu. A právě kvů-
li těm psům vedl vytrvalý spor  
s radnicí, která mu je permanent-
ně zakazovala chovat. A upřímně 
řečeno, oprávněně. Psi, pobíha-
jící bez náhubku v obytné zóně  
s malými dětmi, asi nejsou to 
pravé ořechové: Byť chlupáči 
byli většinou voříšci bez rodo-
kmenu. Jak to celé skončilo  
a jak se vůbec tomu člověku dnes 
daří, vlastně ani dodnes nevím.  
Z města jsem se odstěhoval, pana 
V. už nikdy neviděl, jen tak jsem 
si na něj prostě vzpomněl. Kama-
rád se mě totiž nedávno ptal, jest-
li nechci akvárko, že synátora už 
přestaly bavit rybičky.       

Text: Marek edivý 
Foto: Archiv ICN
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Text: Tom Novek

Pozvánka

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
 ve spolupráci s Asociací občanských poraden České republiky

si Vás dovoluje pozvat na

Konferenci o předluženosti obyvatel

Jak se v životě nepotkat s exekucí?

která se uskuteční pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje
RNDr. Jana Zahradníka

Témata:
pomoc s dluhy, kazuistiky, statistiky apod.

dluhy a společné jmění manželů
exekuce, formy a typy výkonů rozhodnutí

insolvenční zákon (oddlužení, praxe)
otázky, prostor pro diskusi 

a další

Program a jména přednášejících budou upřesněny do 14.03.2008 na 
internetových stránkách Jihočeské rozvojové o.p.s. 

www.jr-spolecnost.cz

Kdy: Ve čtvrtek 29. 5. 2008 od 10:00 do 15:30 (registrace od 9:30). 
O polední přestávce (12:30 – 13:30) bude pro účastníky připraveno 

malé občerstvení.

Kde: V zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Účast  na konferenci je bezplatná.
Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti prosíme o potvr-

zení Vaší účasti na konferenci nejpozději do 21. 5. 2008. 

Kontaktní osoba: Dana Kalistová,  
e-mail: kalistova@jr-spolecnost.cz, tel. 724 981 240

Občanská poradna při Jihočes-
ké rozvojové o.p.s. působí od 
1. března 2008 na nové adre-
se. Vyměnila bariérové prostory  
v Plachého ulici za bezbariéro-
vé v ulici Bedřicha Smetany 
1646/34, České Budějovice, 
37001. Poradna se takto sta-
la lehce dostupnou i pro osoby  
s pohybovými potížemi, hendi-
kepované osoby, důchodce či 
maminky s kočárky. Nové působiš-
tě má však i jiné výhody: nachází 
se nedaleko zastávky MHD, vel-
kým plusem je i možnost zaparko-
vat auto přímo před domem. 
Rozsah služeb zůstal zachován,  
i nadále nabízí občanská poradna 
bezplatnou, nezávislou, důvěrnou 
a nestrannou pomoc při řešení 
komplikovaných životních situací  
v oblasti bydlení, mezilidských 
vztahů, právní ochrany, ochrany 
spotřebitele, správního řízení, pra-
covněprávních vztazích, majetko-
vých vztazích a sociálních dávek. 
Klienti mohou poradnu navštívit 
v konzultačních hodinách každý 
den mimo úterý a (nově) čtvrtek 
dopoledne. Je však praktické se 
dopředu telefonicky či e-mailem 
objednat.

Změna adresy






