
   
  
 

LÁKÁ TĚ BYDLENÍ S DALŠÍMI MLADÝMI LIDMI V CENTRU BRNA? 

Přidej se do projektu SYMBIOS - sdílené bydlení Brno. 

 
Máš jedinečnou možnost podílet se na vzniku a vývoji smysluplného a unikátního projektu v ČR 

a naplňovat vlastní představy o sdíleném bydlení se svými vrstevníky ve věku 18 až 28 let!  

 

 

Základní myšlenka projektu je poskytnout možnost sdíleného bydlení a podporu do startu mladým lidem odcházejícím 
z dětských domovů a studentům Masarykovy univerzity (MU). V bytovém domě na ulici Křenová v Brně je celkem 7 
bytů o velikosti 2+1. V každém bytě bude ubytován jeden student MU a jeden mladý člověk odcházející z dětského 
domova, který stojí na prahu dospělosti. Společně bude v domě bydlet 14 mladých lidí, kteří budou mít možnost se 
setkávat a sdílet v neformálním prostředí bytu své každodenní životní situace, trávit spolu čas a realizovat vlastní 
aktivity.  
 
Co nabízíme: 

- možnost bydlet ve vlastním pokoji v bytě o velikosti 2+1 a sdílet kuchyňku a sociální zařízení se svým 
spolubydlícím 

- cenově dostupné bydlení v centru Brna 
- možnost spolupodílet se na unikátním projektu SYMBIOS 
- možnost spoluvytvářet prostředí bydlení a plánovat vlastní akce a aktivity 
- kolektiv vrstevníků 
- možnost účastnit se seberozvojových a vzdělávacích workshopů 

 
Co očekáváme: 

- zájem o sdílené bydlení 
- přátelský přístup ke spolubydlícím 
- chuť aktivně se zapojovat do příležitostných seberozvojových programů 
- aktivní přístup k životu 
- mít ukončený minimálně 1. ročník bakalářského studia v době nástupu do bydlení 
- být ochoten se zúčastnit orientačního víkendu, a také seznamovacího týdenního pobytu před zahájením 

bydlení 
- mít zájem o dlouhodobé spolubydlení, v délce aspoň 1 roku 

 
Výhodou: 

- zájem o pomáhající profese / zájem o programy pro mládež 
 
Místo bydlení: Křenová 57, Brno, 602 00  
Termín zahájení bydlení: červen 2019 - září 2019. Preferujeme nástup v červnu/červenci, ale není podmínkou.  
________________________________________________________________________________ 
V případě zájmu nám do 6. března 2019 pošlete na email symbiosbrno@gmail.com: 

- strukturovaný životopis 
- motivační dopis nebo krátké prezentační video, kde se představíte a vyjádříte, proč Vás účast v projektu 

zajímá 
 
Do předmětu emailu uveďte "Výběrové řízení – spolubydlení – student MU“  
 
Vybraní/-é zájemci/-kyně budou informováni/-y do 8. března 2019 a pozváni/-y na pohovor, který se uskuteční mezi 
18. a 22. březnem 2019. 
 
Moc se na Vás těšíme.  
 

www.symbiosbrno.cz 
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