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Informace pro zájemce o vstupu do  služby

V případě zájmu o podporu bydlení v projektu Prevence bezdomovectví je potřeba, aby si zájemce
o službu předem domluvil osobní schůzku s některým ze sociálních pracovníků – viz kontakty.
Zájemce se na první schůzce může pouze informovat o sociální službě a následně si domluvit další
schůzku,  nebo  si  s  sebou  již  na  tuto  schůzku  donést  dokumenty  potřebné  k  sepsání  žádosti
o zařazení do evidence čekatelů o byt.

Potřebné dokumenty: 

Bezdlužnost:
- EoN – Jakubské nám. 7
- INNOGY (dříve RWE) – Plynárenská 1
- komunální odpad – Šumavská 35c
- DPMB – Novobranská 18
- nájemné v bytě MČ  - Centrální informační systém města Brna – Měnínská 4
- nájemné současné bydlení

Tyto  dokumenty jsou potřeba z  důvodu zacílení  služby.  Osoba obývající  tréninkový byt  se  má
v ideálním  případě  přesunout  do  obecního  bytu.  Podmínky  pro  zařazení  žadatele  do  evidence
žadatelů o obecní byt obsahuje mimo jiné Čestné prohlášení, že osoba nemá dluh vůči městu Brnu.
Také je nutné, aby nájemník byl schopen připojení k distribuční síti (elektřina, plyn).
Z tohoto důvodu je nutné zjistit stav případných dluhů u těchto institucí, aby za dobu podpory od
sociálního  pracovníka,  měl  uživatel  tréninkového bytu,  možnost  svoji  situaci  stabilizovat  a  byl
schopen přechodu do samostatného bydlení.
Výše případného dluhu by měla být v takové výši,  aby je byl uživatel  schopen splatit  za dobu
pobytu ve službě. 

Poté, co si žadatel o podporu bydlení sežene tyto dokumenty, dohodne si s klíčovým pracovníkem
schůzku, na které sepíší žádost o byt a uzavřou ústní smlouvu o poskytování sociální služby. Dále
spolu individuálně pracují (např. vyřídí zařazení do evidence žadatelů o obecní byt) a žadatel si
spoří na jistotu, která se skládá ze dvou měsíčních podnájmů a jednoho měsíčního nájmu (podnájmy
bývají  nižší  z  důvodů  vlastního  připojení  elektroměru).  Tu  je  nutné  uhradit  před  podpisem
pod/nájemní smlouvy.

V případě, že žadatel o byt nesplňuje požadavek na schopnost dluhy řešit, je mu nabídnuta podpora
právníka, který poskytuje právní poradenství v oblasti dluhů. Mimo to, že je klientovi poskytováno
sociální poradenství.

 V Brně dne 9. 4. 2019

Mgr. Ivana Kudělová 
Vedoucí sociálních služeb Staňkova


