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NOVINKY

SFRB

Únorové vydání přináší několik novinek ze SFRB.

Důležitou z nich je , který by se měl stát rádcem a pomocníkem

pro každého, kdo má jakýkoliv problém nebo dotaz k této oblasti.

Portál o bydlení

Portál O bydlení
nový pomocník v informační džungli pod záštitou SFRB

Portál je vytvořen pro intuitivní použití, kdy si návštěvník

může vybrat v jaké je pozici je –

a k tomu se mu již řadí témata, jež se ho týkají. Tato část je

tzv. „statická“ a znamená, že jsou zde obsaženy informace

trvalejšího charakteru, např. vyhlášky, zákony, normy, daně,

pojištění apod.

Dynamickou část por tálu tvoří

a . Zpravodajství přináší hlavní aktuality na poli

bydlení, nejen z pohledu státních podpor, zákonů apod., ale

také čerstvé informace z regionů a měst – např. prodej

městských bytů, novinky o materiálech, úrokové sazby apod.V Nástrojích poté lidé naleznou další pomocníky – základní kalkulačky – úvěr, daně,

aktivní přehled zákonů s proklikem na platná znění. Důležitým nástroje je Poradna, na které spolupracujeme s odborníky a právníky našich

partnerů a lidé zde naleznou rychlou, věcně správnou radu, jak se zachovat v určité situaci.

Pro Portál o bydlení byla ustavena redakční rada, jejímž úkolem je jednak dohlížet nad tématy a jejich zpracováním, ale také aktivně vytvářet

obsah. Členy rady jsou například předseda České společnosti pro bydlení, Mgr. Martin Kroh, předseda Sdružení nájemníků ČR Ing. Milan Taraba,

zástupkyně ředitele odboru bytové politiky MMR, Ing. AlexandraVobořilová a další.

Portál bude přinášet pravdivé a ověřené informace a dokumenty, o které se budou moci jeho uživatelé opřít. Proto na obsahu portálu

spolupracujeme nejenom s jednotlivými ministerstvy, do jejichž věcné působnosti spadají některé aspekty bydlení, ale také s řadou institucí,

které mají k bydlení vztah. Jedná se především o sdružení, asociace, svazy a další neziskové organizace.
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Další novinkou je , který jsme otevřeli na rekon-

strukce a modernizace bydlení pro mladé lidi.

Podívejte se na nejčastější dotazy, než se rozhodnote podat svou

žádost

Program Úvěr 150

(odkaz)

A konečně také otevření na modernizace

a rekonstrukce bytových domů – pilotně ve 41 městech ČR.

K tomuto programu jsou připraveny všechny regionální pobočky

v těchto městech poskytnout radu a pomoc

Programu JESSICA

KB, a.s. (odkaz)

Program Úvěr 150 Program JESSICA2
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Program JESSICA
Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program
Úvěr pro mladé do let za36 2%

150

S našimi novinkami i tradičními programy se setkáte také na internetu, kde proběhne nízkorozpočtová kampaň k zajištění znalosti a povědomí

o programech SFRB. Nepřehlédněte naše upoutávky:

Informační nízkorozpočtová internetová kampaň SFRB

telefon: + 420 221 771 611, 234 712 611, fax: + 420 222 315 105, zpravodaj@sfrb.cz , komunikace@sfrb.cz

http://www.sfrb.cz/
http://www.sfrb.cz/o-sfrb/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=172&cHash=e11d2bbb7b6439d5096ee4e65ef5ad37
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/nizkourocene-uvery-pro-majitele-bytovych-domu-program-jessica.shtml

