Odborná konference: "Co je cílem sociálního bydlení?"
Tisková zpráva
Odborná konference k sociálnímu bydlení se uskuteční 27. 9. 2016 v prostorách Sálu zastupitelstva
Magistrátu hlavního města Praha. Pořádá jí Asociace nestátních neziskových organizací ČR ve
spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Praha.
Cílem konference reflexe současného stavu přípravy zákona o sociálním bydlení, jehož zpracování má
v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí a vytvoření prostoru k otevřené diskusi pro jednotlivé
aktéry, kterých se tato zákonná norma týká. Ve čtyřech samostatných blocích vystoupí zástupci
dotčených resortů, zástupci samospráv, poskytovatelů a uživatelů. V každém z nich by měla zaznít
odpověď na otázky, ve kterých se jednotliví aktéři ne vždy shodují:
"Co je podle Vás cílem sociálního bydlení a jakou formou ho má být dosaženo?"
V jeden den a na jednom místě tak zazní názor čtyř zúčastněných stran, které problematiku
dostupného sociální bydlení řeší. Budou zejména diskutovat o tom, zda současný stav navrhované
legislativní úpravy reaguje na potřeby všech.
Na konferenci mj. vystoupí zástupci:
- Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva pro lidská práva;
- Svazu měst a obcí, Magistrátu hlavního města Praha, Magistrátu města Brno a Magistrátu města
Ostravy;
- neziskového sektoru - Platforma pro sociální bydlení, Sdružení azylových domů, Výbor dobré vůle,
Jako doma;
- uskupení lidí bez domova - Chceme bydlet, Hnutí za lepší bydlení, Kruh naděje.
Záštity:
Mgr. Michaela Marksová - ministryně práce a sociálních věcí
Ing. Karla Šlechtová - ministryně pro místní rozvoj
Mgr. Jiří Dienstbier - ministr pro lidská práva
Ing. Radek Lacko – radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení

O Asociaci:
Asociace NNO je všeoborovou organizací s regionální strukturou, která je vysoce reprezentativní z
hlediska zastoupených oborů, dle počtu členských organizací i dle množství fyzických či právnických
osob, které sdružují. V současné době máme desítky přímých členů, kteří spojují cca 900 vlastních
členských neziskových organizací a reprezentují více než 1 mil. občanů ČR. Poskytujeme informační a
poradenské služby našim členům, obhajujeme jejich zájmy. Aktuálním cílem organizace je zlepšovat
postavení neziskového sektoru ve vztahu k veřejné správě ČR.
Kontaktní osoba: Marie Froulíková, tel: 608 824736
Program + pozvánka

