
 

 

Společně rosteme aneb jak aktivovat lidi z ubytovny v Severní 
 
Od 1. ledna letošního roku je na Sociální ubytovně v Severní ulici realizován nový projekt Farní 
charity Česká Lípa pod názvem Společně rosteme. Projekt pomáhá ubytovaným lidem v 
osobnostním růstu a vede je k lepšímu uplatnění na trhu práce a trhu s bydlením.  
 

Lidé na ubytovně v Severní ulici 
 
Na Sociální ubytovně bydlí převážně nezaměstnané osoby, které žijí ze sociálních dávek, či pracují 
bez pracovní smlouvy.  
 
Tito lidé mají problémy přijmout vlastní zodpovědnost za svou nepříznivou životní situaci. Často ze 
svých neúspěchů a problémů viní rodinu, sociální pracovníky, úřady či stát. Volí tak jednodušší 
životní postoj, který nevyžaduje velké úsilí. Častá selhání na pracovním, partnerském i rodinném 
poli a nízké procento úspěchu tento postoj jen upevňují.  
 
Ubytovaní postupně ztratili motivaci svůj život aktivně řídit a usilovat o pozitivní změnu, smířili se se 
stávající situací a nehledají východisko. Je také důležité si uvědomit, že své problémy si často 
přináší ze svého dětství jako životní vzorec chování. Většina z těchto lidí neumí otevřeně 
komunikovat a definovat své potřeby a neuvědomuje si příčinu svých problémů. 
 

Projekt Společně rosteme 
 
Z těchto důvodů vznikl projekt Společně rosteme, který navazuje na konkrétní potřeby definované 
Strategickým plánem sociálního začleňování města Nový Bor pro období 2017–2019. 
 
Projekt je do konce roku 2020 financován z Evropského sociálního fondu a je zaměřen právě na 
podporu sociálního začleňování osob z ubytovny. Dva zaměstnanci projektu ubytovaným poskytují 
dlouhodobou a intenzivní podporu v důležitých oblastech – zaměstnanost, bydlení a sociální 
začlenění a osobnostní růst. 
 

Najít si práci a udržet si ji 
 
Díky spolupráci se zaměstnanci projektu Společně rosteme získává ubytovaný díky poradenským a 
podpůrným službám řadu důležitých dovedností a návyků, které posléze může nabídnout na trhu 
práce. Stejně tak získává pro mnohé banální zkušenost, že za dobře odvedenou práci přicházejí 
finanční odměna a jiné výhody, a učí se, že příjemný pocit z dobře odvedené práce mu přinese chuť 
řešit další výzvy.  
 
Ubytovaný si zvyšuje osobnostní i pracovní potenciál a uvědomuje si rizika a důsledky svého 
špatného chování, které přinášejí práce bez smlouvy či pracovní pasivita. 
 
Pro zaměstnance projektu Společně rosteme je nejen klíčové aktivovat ubytovaného do pracovního 
poměru, ale také to, aby se na trhu práce udržel. K tomu je potřeba neustálé monitorování situace. 
 

Schopnost trvale bydlet mimo ubytovnu 
 
Lidé z ubytovny v Severní ulici mají problém se získáním standardního bydlení, nemají dostatek 
finančních prostředků na zaplacení prvotní kauce, stejně tak naráží na stigmatizaci a xenofobii, 
úspěch při shánění bydlení rovněž snižuje vysoký počet členů rodiny a chybějící finanční prostředky 
na nákup nemovitosti. 
 
Farní charita Česká Lípa a projekt Společně rosteme přesto směřuje ubytované k opuštění ubytovny 
do samostatného nájemního bydlení. 



 

 

 
Ubytovaný za asistence zaměstnance projektu získává přehled o dostupných možnostech i zdrojích, 
které může využít pro odchod do jiného standardního bydlení mimo ubytovnu. Získává přehled o 
povinnostech, které jsou se samostatným bydlením spojeny. Učí se také samostatně finančně 
plánovat, tzn. vést rodinný rozpočet.  
 
K úspěchu tohoto dílčího bodu se na Sociální ubytovně zavedlo tzv. prostupného bydlení. Jednotlivé 
stupně bydlení odpovídají krokům na cestě k samostatnému nájemnímu bydlení. Liší se podmínkami 
přidělení, komfortem, tedy velikostí bytu a soukromím, režimem a mírou práv a povinností.  
 
Pokud si za příklad vezmeme člověka bez domova, tak ten se na ubytovně postupně přesouvá z 
ulice přes nouzový pokoj, standardní pokoj na ubytovně, tréninkový a sociální byt až k 
samostatnému nájemnímu bydlení mimo ubytovnu. Vše opět pod neustálým individuálním dohledem 
pracovníků projektu. 
 

Být aktivní součástí společnosti 
 
V neposlední řadě je potřeba u ubytovaného aktivovat schopnost definovat si vlastní potřeby a 
potenciál, uvědomit si vlastní životní priority a schopnosti, které může společnosti nabídnout. 
 
K tomu přispívá práce ve skupině se zainteresovanými osobami z ubytovny, kteří mají potenciál 
podporovat změnu ve společenství ubytovaných. Skupina těchto lidí nejsnáze získává dobré 
osobnostní příklady a ostatní ubytovaní tak cítí, že je dobré si z nich brát příklad.  
 
K této věci slouží na Sociální ubytovně také nově vytvořené společenské prostory pro setkávání 
skupiny a pro její aktivity tj. rodičovský klub a klub pro dospělé. 
 

Individuální přístup 
 
Aby mohli být lidé z ubytovny tzv. aktivováni, je potřeba k nim přistupovat individuálně. Lidé na 
ubytovně jsou mladiství, rodiče s malými dětmi zejména předškolního věku, starší osoby 55+, osoby 
s nízkou kvalifikací, dlouhodobě a opakovaně nezaměstnané osoby, které přecházejí z dlouhodobé 
nezaměstnanosti na veřejně prospěšné práce resp. veřejnou službu i osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. A každý člověk má různé potřeby. 
 
Farní charita Česká Lípa a projekt Společně rosteme má před sebou velký kus práce. Fungování 
Sociální ubytovny a její neustálý rozvoj ukazuje, že Farní charita Česká Lípa se nebojí výzev a dělá 
svou práci dobře. Věříme, že za několik měsíců budeme na těchto stránkách informovat o prvních 
úspěších projektu.  


