12 bytů společnosti Heimstaden slouží mladým lidem z dětských
domovů a pěstounských rodin.
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12 bytů společnosti Heimstaden slouží mladým lidem z dětských domovů a
pěstounských rodin. Díky projektu S NÁMI DOMŮ si v nich zvykají na vlastní
soukromí a učí se samostatnosti. Za 2 roky prošlo tréninkovými byty v MS kraji
12 dětí. Po 5 letech v dětském domově v Havířově vyzkoušela 19letá Michaela
tréninkový byt. Bydlí v něm doteď.
„Jsem více samostatná. Že mi nikdo nic nedá pod nos a že si to všechno zařizuju
sama. A je to celkově fajn možnost. Nejhorší bylo to, že jsem byla zvyklá být 24 hodin
s někým. Mít kolem sebe děti, lidi apod. A najednou jsem přišla někam, kde jsem byla
sama a měla jsem tam spát sama.“
Neplatí nájem a od dětského domova dostává kapesné. Jako studentka zdravotnické
školy si také vydělává v nemocnici. Sociální pracovníci na ni dohlíží a pomáhají ji. Ona
opravdu třeba komunikuje s plynaři, když se něco stane, když potřebuje něco opravit.
Tak ji vedeme k tomu, aby si to sama vykomunikovala, aby se sama snažila postarat.
Ona cítí tu podporu v zádech, že opravdu není sama.
V tréninkovém bytě si mohou mladí lidé bydlení vyzkoušet. Na jak dlouho chtějí, třeba
jen na víkend. Poté mohou přejít do startovacího bytu. Ten je plně vybavený.
Maximální doba jsou 2 roky, kdy je v projektu. S tím, že se mu postupně snižuje
příspěvek, který dává společnost Heimstaden na úhradu toho nájmu. A pomaličku se
klient připravuje na to, že po těch 2 letech mu zůstává nájemní bydlení, ale už bez
podpory.
O startovací byty je zájem. K 12 by jich mělo přibýt ještě 8.
„Jdeme radši pomalejším způsobem, protože samozřejmě mezi těmi 12 příběhy jsme
už i jeden špatný měli, kdy to ten mladý člověk prostě nezvládl. Ale to se dá
předpokládat u takových projektů.“
MS kraj spravuje 17 dětských domovů. Bydlí v nich skoro 600 dětí.
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