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Anotace projektu 
 
Záměrem projektu je zlepšit možnosti osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním 
vyloučením v oblasti přístupu k vyhovujícímu bydlení, k začlenění do společnosti a na trh 
práce.  
 
V aglomeraci Karlovy Vary chybí možnosti vhodného dostupného bydlení. Cílová skupina má 
ztížený přístup ke standardnímu bydlení, pronajímatelé nejsou ochotni pronajímat byty 
sociálně slabým skupinám, a to z důvodu předsudků a obav z neplnění povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy. V průběhu projektu je projektovými aktivitami řešena bytová nouze 
domácností a je zajištěna komplexní a individuální podpora, která prováže oblast bydlení a 
zaměstnanosti a díky které se zvýší kompetence účastníků projektu.  
 
CS má ztížený přístup na trh práce, a to z důvodů nízkého nebo nevyhovujícího vzdělání, ztráty 
pracovních návyků, obav začlenit se po delší době na trh práce. Nemá kompetence, zkušenosti 
a dovednosti potřebné pro udržení si zaměstnání. Bariéru v přístupu na trh práce představuje 
také častá zadluženost cílové skupiny.  
 
CS bude do projektu vstupovat průběžně a bude individuálně podporována sociálními 
pracovníky.  Aktivity jsou určeny zejména pro osoby žijící na území města Karlových Varů, na 
obyvatele sociálních bytů a žadatele o sociální bydlení, je možné zapojit i osoby z aglomerace 
Karlovy Vary, pokud budou mít zájem se do Karlových Varů přestěhovat. 
 
Důležitou součástí projektových aktivit je ověření a zdokonalení již navrženého systému 
sociálního bydlení, podpory cílové skupiny a vznik nástroje pro efektivní práci s CS ze strany 
podpůrných sociálních a dalších služeb. V průběhu realizace projektu je podpora CS 
koordinována tak, aby byla poskytována maximálně efektivně.  
 
Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem Statutárním městem Karlovy Vary, partnerem 
projektu bez finanční spoluúčasti, které bude disponovat vlastními sociálními byty. 
 
Projekt svými komplexními aktivitami přispívá k restartu rodin a jednotlivců na pokraji sociální 
exkluze a vytváří nový, systémový přístup k práci s CS s vysokým akcentem na podporu 
pracovních návyků, změny hodnotového systému vedoucího k plynulé integraci do 
společnosti.  
 
Projekt je realizován v době 36 měsíců a to od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2022. 


