Možnosti stáží v oblasti zdraví a sociálního začleňování
Úřad vlády, odbor (Agentura) pro sociální začleňování nabízí témata studentských stáží v oblasti
bydlení a zdraví.
Dopady charakteru a kvality bydlení na zdraví a psychickou pohodu
Ve svých domovech (bytech, rodinných domech) vykonávají lidé podstatnou a mnohdy i největší část
svých aktivit. Prostředí bytů je proto důležitým faktorem ovlivňujícím zdravotní stav obyvatel.
V odborných i politických diskuzích se objevují různé aspekty kvality bydlení, které mohou mít
pozitivní nebo negativní dopady na zdravotní stav (např. otázka přelidnění bytů, teploty a dalších
fyzikálních charakteristik obytného prostředí, výskyt plísní, hmyzu apod.). Pro návrh, realizaci a
vyhodnocování politiky založené na důkazech (evidence-based policy) je nutné podložit realizovaná
opatření objektivními nebo objektivizovanými zjištěními o existenci kauzálních vztahů a jejich
intenzitě a o možných pozitivních/negativních dopadech veřejné intervence.
Cílem stáže bude rešerše české a zahraniční odborné literatury s cílem identifikovat ty faktory
obytného prostředí, které mají nejzávažnější negativní dopady na zdravotní stav, nebo také takové
faktory, jejichž změna vede k nejvýznamnějším pozitivním změnám ve zdravotním stavu. Zdravím
rozumíme ve smyslu definice WHO nejen absenci nemoci, ale stav celkové fyzické a psychické
pohody. Součástí rešerše proto bude sledování jak dopadů (ne)kvality bydlení na nemocnost, tak její
dopady na subjektivní spokojenost obyvatel.
Dílčí otázky: Jaké faktory obytného prostředí mají negativní vliv na lidské zdraví? Jak silný je takový
vliv? Jaké jsou společenské náklady těchto jevů (náklady na zdravotní péči, ekonomické dopady,
sociální dopady apod.)? Jaké faktory obytného prostředí naopak působí pozitivně? Jak silná jsou
výzkumná zjištění o výše uvedených vztazích (velikost vzorku, robustnost výsledků, potvrzení
v různých kontextech)?
Politiky v oblasti bydlení zaměřené na ochranu zdraví
Ochrana veřejného zdraví v oblasti bydlení je aktuálním úkolem s potenciálem pozitivních dopadů na
lidské zdraví i významnými společenskými úsporami. Pro adekvátní návrhy nových politik v této
oblasti je vhodné znát zkušenosti ze zahraničí v této oblasti.
Cílem stáže bude rešerše zahraničních zkušeností s politikami na ochranu veřejného zdraví v oblasti
bydlení.
Dílčí otázky: Jaké nástroje jsou používány pro podporu veřejného zdraví v oblasti bydlení? Jak jsou
využívány regulativní nástroje (např. standardy pro různé charakteristiky)? Jaké charakteristiky jsou
regulovány, jaké jsou prahové hodnoty/definice nevyhovujících situací? Jaké jsou využívány
stimulační nástroje v oblasti osvěty nebo financování (např. dotace, zvýhodněné úvěry, daňové
odpisy apod.)? Jak jsou takové nástroje účinné (k jakým pozitivním dopadům a s jakými náklady
vedou)?
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