2. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
15. března 2013, Velké Hamry
účastníci:
MěÚ Velké Hamry: Jan Najman, Martina Vacková, Dana Lejsková
Krajský úřad: Václav Strouhal
Police ČR: Jan Hlubuček
Zákl.škola Velké Hamry: Tereza Dobiášová
Úřad práce: Michal Holý
Most k naději o.s.: Pavel Pech
Agentura pro soc.začleňování: Jakub Švec, Štěpán Bolf
Oblastní Charita Most: Ladislav Bartoš
hosté: p.Gábor, p. Oláh – o.s. Roma Tanvald
Omluveni: Člověk v tísni – pobočka Liberec, Mateř.škola Velké Hamry
Účast odřekli: MěÚ Tanvald, ZŠ Údoli Kamenice
Průběh setkání:
1)Přítomní partneři odhlasovali přijetí jednacího řádu Lokálního partnerství Velké Hamry.
Funkci zástupce manažera lokálního partnerství p.Bolfa akceptovala tajemnice MěÚ Velké
Hamry pí. Vacková
2)Projednána hlavní témata v jednotlivých okruzích, týkající se obyvatel sociálně vyloučené
lokality (bydlení, zaměstnávání, bezpečnost, vzdělávání), proběhlo formulování priorit
Bydlení : jako varianta dílčího řešení problematiky bydlení v soc.vyloučené lokalitě (dále jen
SVL) Velké Hamry se jeví zastropování dávek (dle cenové mapy a dalších podkladů) na
bydlení tak, aby byla omezena výdělečnost „obchodu s chudobou“ = profit majitelů – je zde
ale nutná spolupráce obce, Úřadu práce a soc.odboru, který by měl znát situaci v rodinách.
Nezbytné je ale současně předvídat dopad na současné nájemníky = diskuze o zřízení
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sociálních bytů v obci, o pravidlech přidělování
obecních bytů atd. Bude pokračovat na platformě
pracovní skupiny.

starosta p.Najman: objevil se další objekt ve V.Hamrech, u kterého hrozí, že ho spekulanti
začnou využívat k ubytovávání soc.slabých z okolí (v sousedství bývalých Kartouz…) –
diskutovány možné restrikce vůči majitelům.
Návrh priority pro oblast bydlení: obec je postupně schopná nabídnout kvalitní bydlení
některým soc.znevýhoděným (kteří splní zatím blíže neurčené nediskriminační podmínky –
bude dále diskutováno)
Zaměstnávání: v současné době nemůže být realizována veřejná služba (ač se osvědčila a
byla dostatečně motivující pro klienty a prostupná, byla rozhodnutím ústavního soudu
zastavena), v obci Velké Hamry nyní zřízeno několik míst v rámci veřejně prospěšných prací
(úklid obce) a obec aktuálně žádá ÚP o další místa
Rekvalifikační kurzy: možnost zřízení rekv.kurzů šitých na míru potřebám obyvatel
soc.vyloučené lokality
Soc.ekonomika/soc.firma: cílem je najít předmět činnosti, který bude v místních podmínkách
dávat smysl, a také nositele projektu. Lok.partnerství zatím nedisponuje ani nápadem, ani
tipem na nositele projektu.
Tzv. podmínka 10% (vítěz veřejné zakázky vyhlášené obcí má povinnost zaměstnat na
zakázce určité procento dlouhodobě nezaměstnaných) – starosta p.Najman: špatné zkušenosti
se zaměstnáváním místních – neosvědčili se, ač nabídka byla / o.s. Roma Tanvald p. Gábor:
jde o vyjasnění podmínek a motivaci zaměstnanců / Š.Bolf: nutná koordinace výběru
pracovníků s ÚP, místními neziskovkami a obcí. Bude dále diskutováno v rámci prac.skupiny
Bezpečnost: Obec Velké Hamry podala žádost na MV o prostředky na zřízení 2 pozic
asistentů prevence kriminality, pokud bude žádost úspěšná, asistenti budou spolupracovat
s PČR, dále také se školou, kde mohou působit preventivně (domluva PČR x škola x obec)
Možnosti spolupráce PČR s o.s. Most k naději Liberec: návrh policie, že může Mostu dávat
tipy na klienty přijat MkN s výhradami – není to zcela v souladu s principem jejich služby,
nutno dále diskutovat, ale možnosti se nebrání.
Problém: pokud dojde ve škole k události, kterou šetří policie, nedozví se výsledek – mezi
žáky pak povědomí, že cokoli se stane, nenásleduje trest = je třeba toto napravit – domluva
postupu mezi P ČR a školou
Preventivní protidrogové akce na školách: současné akce nejsou příliš účinné. Varianta opět
spolupráce školy a NNO – možnost blokových kurzů, kde budou žáci seznámeni jak
s prevencí (NNO), tak represí (PČR) – nutno sehnat zdroje.
Vzdělávání: z nedostatku času tato oblast nebyla diskutována detailně, bude se jí věnovat
další pracovní skupina. Z důvodu neúčasti tanvaldské praktické školy se však bude
prac.skupina soustředit v první fázi na řešení problematiky v kontextu obce Velké Hamry.
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Sociální služby: konstatován účastníky nedostatek
soc.služeb (především terénních) pro obyvatele SVL.
Naprostá nutnost posílení sítě. Diskutována podpora
těmto službám v rámci obcí
tanvaldského mikroregionu.
Obec Velké Hamry uvažuje o zřízení pozice terénního sociálního pracovníka v příštím
kalendářním roce (z prostředků Úřadu vlády, možno žádat 70% nákladů, v odůvodněných
případech i 100% nákladů hrazeno z dotace)
Jiné:
-Diskuze k zapojení města Tanvaldu do LP Velké Hamry – propojení problematiky
soc.začleňování v rámci mikroregionu je zřejmé (migrace, trh práce, bydlení a další sféry),
z toho důvodu je zapojení Tanvaldu všemi partnery vnímáno jako žádoucí pro vznik
koncepčního, nikoli jen dílčího řešení. Š.Bolf: bude dále diskutováno s vedením města
Tanvald.
-Koordinátor romských poradců p.Strouhal informoval o jednání Agentury pro
soc.začleňování a KÚ (na úrovní ředitele ASZ a náměstka KÚ pro soc.oblast) ohledně
podpory kraje projektům zaměřenýcm na sociální oblast a zejména na oblast sociálního
začleňování.
Závěr: O termínu setkání pracovních skupin bude Š.Bolf v dostatečném předstihu informovat
mailem všechny zúčastněné.
Zapsal: Štěpán Bolf
Zápis ověřila: Martina Vacková
19.března 2013
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