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Co je Housing First a v čem vám může pomoci?
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Jedná se o projekt, který nabízí v lounském okrese rodinám s dětmi možnost
získání nájemního bytu. Jednoduše řečeno, byl by to byt, kde byste mohli
dlouhodobě bydlet, pokud budete řádně platit nájemné a energie, nebudete
ničit vybavení bytu a v rámci možností budete slušně vycházet se sousedy.
Podporu v novém bydlení Vám bude nabízet sociální pracovník, který Vám
bude pomáhat řešit složité životní situace a v jehož zájmu je, abyste se
osamostatnil(a) a další podporu již nepotřeboval(a).
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Co musíte udělat pro zařazení do projektu?
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Pro zařazení do projektu HF je potřeba vyplnit anamnestický dotazník.
Z těchto dotazníků, budou vybráni vhodní kandidáti, kteří splňují podmínky
pro ubytování v Housing First.
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Dotazník můžete vyplnit ve spolku Vavřinec, z.s. na adrese Náměstí
Svobody 9, Žatec, nebo v Azylovém domě pro rodiny s dětmi na adrese
Studentská 1044, Žatec.
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Koordinátorka projektu Hana Gregorová,
MBA tel. číslo 725 525 134
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