NÁŠ KANDIDÁT
BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ
• P onecháme si, opravíme a pronajmeme prázdné byty.

Myslíme na seniory
a mladé rodiny.
Dejte nám to na starost!

•

‚‚

Veronika Žolčáková
Pomoct lidem
k bydlení je lepší
než jim posílat dávky.

Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru
(pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). V r. 2015
byla konzultantkou koalice VLASTA, když se na zastupitelstvu projednávala předražená 150milionová zakázka na IT
služby pro úřad MČ Praha 10 (zakázku se podařilo zastavit). Na rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty
Chmelové do Senátu. Nyní pro ni pracuje jako asistentka
a zaměřuje se především na oblast finančně dostupného
bydlení, sociální péče a ICT. Žije s rodinou na sídlišti Vlasta.

Roky prázdné obecní
byty se musí co
nejrychleji opravit
a pronajmout.

Nastavíme spravedlivější kritéria pro jejich přidělování.
Kontaktní poradenské centrum
• Vytvoříme

bydlení. Každý se bude moci na radnici
poradit, jak řešit svou bytovou situaci.
bydlení pro osamělé seniory
• Dostupné

a rodiny ohrožené bytovou nouzí.
• P odpoříme obědy zdarma i další formy
podpory pro děti z rodin v hmotné nouzi.
seniorům zabezpečíme
• Našim

potřebnou zdravotní a sociální péči.
• Z ajistíme pro občany Prahy 10
kvalitní hospicovou a paliativní péči.
Z
 achováme službu nonstop lékárny.
S čím si radnice neví rady
Praze 10 chybí koncepce, jak nakládat s městskými byty,
i podrobný přehled o bytovém fondu. Všichni tak dnes
přicházíme o miliony z pronajímání obecních bytů. Mnohé
(některé dokonce opravené) zůstávají prázdné (v 1. čtvrtletí
2018 celkem 326 bytů!). Výběrová řízení na nového správce
bytového fondu se od roku 2015 nedaří dotáhnout. Souhrnná
výše dluhů na nájemném je přes 80 milionů. Praha 10 není
připravena na stárnutí obyvatelstva. Chybí sociální byty a také
sociální pracovníci. Více pokryta by měly být nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež a denní stacionáře pro seniory.

Jak to vidíme my
Praha 10 bude mít dlouhodobou koncepci, která jasně
stanoví pravidla pro prodej a pronájem nemovitostí. Naší
prioritou je uchování a regenerace, nikoli bezhlavý prodej
stávajícího bytového fondu. Chceme pomoci realizovat
projekty finančně dostupného bydlení. Tam, kde to v Praze
10 dává smysl, podpoříme výstavbu a rozvoj trhu s byty.
Dobrá rodinná politika znamená rozšíření služeb pro malé
děti a jejich rodiče. Zachováme širokou škálu a kvalitu
sociálních a zdravotních služeb a ještě více je zefektivníme.

