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Shrnutí sociální inovace
Projekt SYMBIOS je v České republice pilotní projekt, který reaguje na nedostatečně
řešenou problematiku přechodu mladých dospělých osob z dětských domovů a náhradních
forem rodinné péče do samostatného života.
Mladí lidé se po odchodu z dětského domova ocitají ve složité situaci, kdy v jednu chvíli řeší
několik zásadních životních otázek. Hledají si nové bydlení, první zaměstnání a dost často i
nové sociální vazby. V naprosté většině případů nemohou zvládnout řešení těchto životních
starostí pouze vlastními silami. Důvodem jsou většinou nedostatečné finanční zdroje,
chybějící sociální kompetence, neexistující sociální vazby či nedostatečné vzdělání. Jsou tak
daleko více náchylní ke kriminalitě, ohrožení sociálním vyloučením či dokonce
bezdomovectvím.
Projekt Symbios poskytuje této cílové skupině sdílené bydlení společně se studenty
vysokých škol. V bytovém domě v Brně na ulici Křenová zprostředkovává ubytování v osmi
bytech o velikosti 2+1, kde každý byt sdílí jeden student a jeden mladý dospělý odcházející
z dětského domova. Vzniká zde tak komunita mladých lidí, kteří se spolu mohou
každodenně setkávat ke sdílení běžných životních situací. V domě jsou navíc k dispozici
mentorky a psychoterapeut, nabízeny jsou vzdělávací kurzy a workshopy, mimo to může
komunita naplno volně užívat společenských prostor k trávení volného času, pořádání
besed, workshopů, apod.
Pilíře pomoci:
Stabilní bydlení
Spolubydlení je nejdůležitější a stěžejní aktivitou projektu, na kterou mohou díky dobrému
zázemí navazovat další aktivity. Mladí lidé obývající dům nejsou nijak kontrolováni ani
svazování přísnými pravidly, hlavní snahou je vytvořit prostor svobodného spolubydlení, kde
přirozeně vzniká komunita mladých lidí, kteří se mohou každodenně setkávat ke sdílení
běžných životních situací. Komunita může naplno využívat možností domu k trávení volného
času. Tím je vytvářen bezpečný prostor pro budování vztahů, prostor pro rozvoj cílové
skupiny i studentů, přirozeně zde dochází k obohacování obou sociálních skupin a přenosu
kompetencí v peer úrovni.
Pracovní uplatnění
Mentorky jsou pro mladé dospělé k dispozici při řešení pracovního uplatnění. Nejen, že
mladé dospělé utvrzují v důležitosti a nutnosti mít stabilní zaměstnání, ale asistují také při
shánění prvních pracovních zkušeností a podporují cílovou skupinu v její seberealizaci.

Budování vztahů
Důležitou intervencí projektu je také budování vztahů, což je nezbytný předpoklad pro rozvoj
cílové skupiny. Vizí projektu je vytvoření dlouhodobých vztahů mezi mladými dospělými,
studenty a realizačním týmem. Setkáním dvou odlišných skupin mladých lidí s odlišným
sociálním kapitálem dochází k narušování sociálních bublin a obohacování obou světů.
Seberozvoj, mentoring, terapeuticá činnost
Projekt zajišťuje individuální mentoring a terapeutickou činnost pro každého účastníka
projektu. Tato aktivita je nastavována dle individuálních potřeb každého jedince a vede k
jeho maximálnímu možnému rozvoji.

Vize a cíl projektu je pomocí takto koncipovaného řešení, které poskytuje asistenci ve všech
základních otázkách a potřebách cílové skupiny po opuštění dětského domova, vytvořit
cílové skupině podporu pro samostatný start do života, vést ji k samostatnosti a snaze
převzít zodpovědnost za vlastní život.

