USTAVUJÍCÍ SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
13. února 2013
Velké Hamry, zasedací místnost zastupitelstva, 9:00- 11:00
Účastníci:
Městský úřad Velké Hamry
Jaroslav Najman- starosta
Martina Vacková – tajemnice
MěÚ Tanvald
Vladimíra Tomšová – soc.odbor MěÚ
Zdeněk Herman – soc.odbor MěÚ
Krajský úřad Libereckého kraje
Ivana Vedralová – vedoucí oddělení soc.práce
Václav Strouhal – koordinátor romských poradců
ZŠ Velké Hamry
Alena Šourková
Tereza Dobiášová
ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice
Daniela Hozdová
Člověk v tísni, pobočka Liberec
Lukáš Průcha
Oblastní charita Most
Ladislav Bartoš
Úřad práce Jablonec nad Nisou
Jarmila Hejtmánková
Michal Holý
MŠ Velké Hamry
Soňa Tůmová
Agentura pro sociální začleňování
Jakub Švec – vedoucí oddělení lokálních koncepcí
Štěpán Bolf – lokální konzultant
Pozváni, neomluveni:
Policie ČR
Městská policie Tanvald
Most k naději, Liberec
www.socialni-zaclenovani.cz

Průběh setkání:
1) J.Najman – přivítání účastníků, informace o důvodech zahájení spolupráce obce
s Agenturou
2) J.Švec, Š.Bolf – představení Agentury pro soc. začleňování, představení principů
fungování Lokálního partnerství (viz příloha), seznámení s memorandem o spolupráci
obce s Agenturou
3) Představení jednotlivých partnerů: prvotní očekávání partnerů od zapojení do
Lokálního partnerství, diskuze o nejpalčivějších problémech lokality dle jednotlivých
partnerů, možnosti a překážky řešení.
Z témat, která byla diskutována:
-

projekty na zaměstnávání soc.vyloučených včetně možného pokračování veřejné
služby a další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (sociální firmy, pravidlo 10%
dlouhodobě nezaměstnaných ve veřejných zakázkách a další)

-

předškolní příprava dětí ze soc.vyloučeného prostředí + nutnost zapojení rodičů do
přípravy (motivace, zapojení neziskových organizací)

-

inkluzivní školství – problematika zapojení dětí ze soc.vyloučeného prostředí do
výuky ve školách hlavního vzdělávacího proudu, role speciálního vzdělávání, role
diagnostiky

-

volnočasové aktivity pro děti a mládež ze soc.vyloučeného prostředí, souvislost
s prevencí soc.patologií s důrazem na drogovou problematiku

-

problematika bydlení v soc.vyloučených lokalitách (dále jen SVL) včetně
posuzování hygienického stavu v budovách v SVL

-

a další.

-

starosta p. Najman informoval o rychlé intervenci ve spolupráci s Agenturou:
vznik tzv. Plánu prevence kriminality a podání žádosti k Min.vnitra mj. na pozice
asistentů prevence kriminality (ve spolupráci s PČR) v únorovém termínu.

4) Š.Bolf - plán další činnosti:
-

všem partnerům bude zaslán návrh jednacího řadu (viz příloha). V úvodu
nejbližšího dalšího jednání Lokálního partnerství Velké Hamry (proběhne do 30ti
dnů od konání ustavujícího jednání, datum bude upřesněno mailem) se bude
hlasovat o přijetí tohoto jednacího řádu (každá organizace má 1 hlas). Partneři

www.socialni-zaclenovani.cz

mají možnost předem vyjádřit svoje
připomínky k jednacímu řadu, a to buď
osobně na dalším jednání nebo v předstihu
mailem p. Š.Bolfovi.
-

dále Š.Bolf rozešle všem partnerům stručný dotazník k identifikaci potřeb a
hlavních problémů, souvisejících se sociálně vyloučenými lokalitami v místě, a
kapacit k řešení problémů (viz příloha). Tento dotazník zašlou jednotliví partneři
e-mailem vyplněný zpět Š.Bolfovi, a to do 14ti dnů od obdržení dotazníku.
Dotazník bude klíčovým podkladem k dalšímu jednání lokálního partnerství, kde
se utvoří pracovní skupiny dle tematických oblastí.

5) J.Švec, Š.Bolf, J.Najman: poděkování za účast, rozloučení
Zapsal: dne 18.2. 2013 Štěpán Bolf, lokální konzultant
Zápis ověřila: Martina Vacková, tajemnice MěÚ
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