4. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
5. srpna 2013, Velké Hamry
účastníci:
MěÚ Velké Hamry: Jaroslav Najman, Martina Vacková, Dana Lejsková, Dana Jůnová
Police ČR: Jan Hlubuček
Most k naději o.s.: Pavel Pech, Šárka Jirošová
Základní škola Velké Hamry: Tereza Dobiášová
MěÚ Tanvald: Josef Průcha
Agentura pro soc.začleňování: Štěpán Bolf
omluveni:
Krajský úřad, Úřad práce, Oblastní Charita Most
Průběh setkání:
Pan Bolf přivítal přítomné účastníky Lokálního partnerství a seznámil je s programem
jednání. Prioritou je začít se zpracováním koncepčního Plánu sociálního začleňování ve
Velkých Hamrech. Je potřeba zvolit hlavní témata, která se budou v rámci Lokálního
partnerství ve druhé polovině roku 2013 a během roku 2014 řešit, a přiřadit k nim jednotlivé
nástroje a opatření.
Předpokládané schvalování Plánu zastupitelstvem je v první polovině podzimu 2013.
1. Současná situace ve Velkých Hamrech
Pan Bolf a paní Vacková informovali přítomné o průběhu letního tábora, na který byla
získána dotace v rámci Programu prevence kriminality MV. Vzhledem k tomu, že byla
získána dotace i na víkendový pobyt pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí, bude vybráno
15 dětí mimo jiné za pomoci ZŠ, neziskových organizací, které v rodinách působí, a také za
pomoci OSPODu v Tanvaldě (součinnost potvrzena místostarostou Tanvaldu panem
J.Průchou).
Pan Bolf dále shrnul situaci bydlení na Mezivodí. Na příštím jednání budou účastníci
seznámeni s dalšími kroky stavebního úřadu v této věci. K problematice bydlení se vyjádřila i
paní Jirošová, která pravidelně navštěvuje romské rodiny. Podle jejího názoru se majitel do
budoucna bude chtít těchto rodin zbavit. Vzhledem k tomu, že rodinám byl pokrácen
příspěvek na bydlení (z důvodu nezaplacení nájemného) nabídla jim možnost, přivydělat si na
technických službách úklidem města. Tato nabídka ze strany města byla dohodnuta na
minulém jednání pracovních skupin LP. Rodiny to odmítly, důvodem je prý špatná zkušenost
z minulosti (jedna z obyvatelek SVL byl pokrácena na dávkách poté, co pracovala pro obec).
Paní Jirošová opět zmínila nutnost nabízet ve městě sociálně aktivizační služby. K tomu pan
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Průcha uvedl, že Tanvald spolupracuje v této oblasti
s organizací D.R.A.K. a má s ní dobré zkušeností.
Alternativou by mohla být jiná organizace, např. Most
k naději,, Maják nebo využít možnosti Host home. Poslední možnost je ale v rámci malého
města těžko realizovatelná. P.Bolf uvedl, že právě podpora sociálně aktivizačních službě je
jednou z priorit chystaného „krajského“ projektu.
2. Nástroje a opatření připravovaného plánu sociálního začleňování
Nejprve v diskuzi nalezena shoda mezi členy LP v tom, že činnost, které se LP věnuje,
by měla být zaměřena na všechny sociálně znevýhodněné obyvatele, nikoli pouze na děti
a mládež, ač u dětí lze předpokládat rychlejší úspěchy než u dospělých, kteří naopak
v této fázi práce LP deklarují spíše nezájem a někteří pomoc i odmítají. Š.Bolf: je potřeba
mezi rodinami v SVL rozlišovat, nepaušalizovat stylem „všichni Romové jsou stejní“ –
v tomto smyslu bude dobré, když v obci bude fungovat terénní soc.práce, která získá větší
důvěru obyvatel SVL a pozná detailně jejich situaci a problémy, které rodiny řeší atd.
P.Bolf k dalšímu uvedení nástrojů a opatření využil podklad, který rozeslala přítomných
v pozvánce na setkání („přehled opatření“). V rámci následné diskuze byla předběžně vybrána
k realizaci tato opatření:
Oblast 1) Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách
Sociálně aktivizační služby
Pan Průcha seznámil přítomné s fungováním SAS, realizovaného sdružením D.R.A.K.
v Tanvaldě. Mají kancelář přímo na sociálním odboru, nicméně nejčastěji jsou v terénu a
dochází do rodin. Velké Hamry by byly schopné zajistit prostor pro kancelář. Problém je zde
s financováním samotné služby. Nicméně zřízení SAS v Hamrech pro rodiny s dětmi bude
prioritou krajského projektu i prioritou práce LP. Bude se počítat převážně s terénní prací, ale
vhodná pro SAS by byla i klubovna jako zázemí pro některé aktivity – uvažuje se o jejím
zřízení např. v bytě vedle fotbalového stadionu, kde nyní bydlí správce stadionu, ale odkud se
bude stěhovat.
Terénní pracovník při obci/městě
Jedná se o terénního pracovníka, který funguje přímo pod městským úřadem a je
zaměstnancem města. Je zde možnost získat dotaci ve výši cca 70%, ve výjimečných
případech až 100% z Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Žádosti se podávají do
konce října 2013, s realizací od ledna 2014. Možnosti využití tohoto pracovníka jsou poměrně
široké (terénní práce, dluhové poradenství, pomoc v oblasti hygieny - tzv. zdravotně sociální
pracovník, který by v rodinách v SVL v Hamrech byl vhodný). P.starosta Najman vidí zřízení
této pozice při obci jako žádoucí. Bude ale třeba dodat další informace (p.Bolf)
Oblast 2) Vzdělávání
Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
Jedná se o pracovní pozici, na kterou je možné získat finanční prostředky z MŠMT přes
žádost u KÚ. Pomáhá ve výuce dětem ze sociálně vyloučených lokalit, z problémových rodin,
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ale pozitivní dopad mají na celé třídní kolektivy. Žádost
o tuto pozici podává přímo škola. V rámci Velkých
Hamrů by mohla tuto možnost výpomoci využít nejen
ZŠ, ale i MŠ – shoda přítomných na tom, že především v dlouhodobějším výhledu bude
asistentů třeba jak na ZŠ tak v MŠ. Podmínkou je určité procento dětí ve škole ze sociálně
slabých rodin. Tato možnost bude projednána s řediteli škol.
Doučování v rodinách
Nejedná se o klasické doučování ve škole. Realizovala by ho nějaká nezisková společnost
mimo budovu školy. Vhodné jednak zjistit, zda by některý z poskytovatelů měl zájem službu
realizovat, a dále zjistit, zda by v obci byl dostatek dobrovolníků.
Ad problematika zápisu dětí do MŠ
V současné době děti ze sociálně vyloučené lokality nenavštěvují mateřskou školu. Důvod je
jednak finanční a jednak také ten, že rodiče se o možnost umístit dítě do školky cíleně
nezajímají (a možná ani nedozví včas o termínech zápisů atd.). Vzhledem k tomu, že školka
velmi dobře funguje při přípravě dětí do školy a dále umožní dětem dřívější začlenění do
kolektivu vrstevníků, je vhodné, aby LP usilovalo o to, aby děti z cílové skupiny školku
navštěvovali. Proto se osloví přímo rodiny a dojednají se možnosti s vedením školky. Bohužel
však zatím chybí kontinuální sociální práce s rodinami.
Oblast 3) Bydlením, zejména pro nízkopříjmové domácnosti
Město Velké Hamry má jistá neformalizovaná pravidla zacházení s bytovým fondem, i co se
týče nízkopříjmových a sociálně potřebných rodin (pracovnicí bytového odboru i radními jsou
uplatňována určitá kritéria přidělování bytů + existuje metoda žádání o byt + pořadník na
obecní byty atd.) Ze strany ASZ bylo doporučeno, aby tato pravidla byla dopracována a
naformulována do písemného dokumentu, ve formě bytové koncepce pro město V.Hamry.
P.Bolf zašle inspirativní vzory pravidel z jiných měst, MěÚ zašle panu Bolfovi písemnou
verzi základních pravidel přidělování bytů (do příštího jednání PS nebo LP).
Členové LP včetně starosty obce se shodli, že lze uvažovat o zavedení na míru obci šité formy
prostupného bydlení – např. formou smluv, obsahujícími závazky pro nájemníky,
prokazujícími jejich zájem o začlenění (např. docházka dětí do školy, pravidelný kontakt
s terénním pracovníkem a další) v 1. a do jisté míry i v 2. stupni prostup.bydlení (v Hamrech
cílová skupina žije výhradně v bytech soukromých majitelů – pro tento účel lze spíše
uvažovat o Panském domě než o Mezivodí, kde je dohoda s majitelem nepravděpodobná)
s tím, že 3 stupněm by byl obecní byt mimo soc.vyloučenou lokalitu, v běžné zástavbě.
Z časových důvodů nebyly projednány oblast ZAMĚSTNÁVÁNÍ a také BEZPEČNOST (v
této oblasti zatím z pohledu ASZ největší pokrok - vznikl Plán prevence kriminality, na jehož
základě nyní fungují 2 asistenti prevence kriminality + také byla získána zmíněná dotace na
letní tábor a víkendový pobyt). Na dalších jednáních PS a také LP budou tyto oblasti
projednány + detailněji budou probrána další opatření z oblasti BYDLENÍ, na které se
v dnešním jednání nedostalo.
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O všech opatřeních se bude dále diskutovat na LP,
také v pracovních skupinách i na dílčích pracovních
schůzkách. Pro potřeby „Plánu soc.začleňování“ je
třeba, aby se vyjasnil zejména časový harmonogram realizace, aby byly stanoveny osoby
a organizace, zodpovědné za realizaci těchto opatření a také aby byly domluveny
termíny a metody průběžného vyhodnocování úspěšnosti.
3. Závěry
Na příštím jednání budou účastníci seznámeni s dalším postupem stavebního úřadu
v otázce bydlení na Mezivodí
V rámci připravovaného Plánu sociálního začleňování byly projednány nástroje a
opatření v rámci tří témat a to:
o práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách
– zřízení SAS – krajský projekt s výběrovým řízením na realizátora
- terénní pracovník při obci – podat žádost k Radě vlády v řádném termínu
o vzdělávání
– asistent pedagoga při ZŠ a MŠ – projednat se ZŠ a MŠ
- mimoškolní doučování – hledat realizátora
- přesvědčit rodiny, aby se děti ze sociálně vyloučené lokality účastnily
předškolního vzdělávání; projednat možnosti s vedením školky
o bydlení – naformulovat jasná pravidla přidělování bytů + další diskuze o
soc.bydlení
Další aktuality:
p.Hlubuček průběžně zhodnotil práci asistentů prevence kriminality – s drobnými
organizačními problémy se asistenti osvědčují, mohou být využívání i k dalším činnostem,
kde se to zatím neděje (např. doručování předvolání).
Š.Bolf – billboard s motivem z nacistického plakátu na veřejném místě ve Velkých Hamrech
– na podnět jednoho z občanů, bude předáno panu Hlubučkovi, ten předá policejnímu
expertovi na extremismus, aby měla obec k dispozici posudek zda se jedná o trestný čin či
nikoli. Š.Bolf – majiteli firmy je dobré dát vzkaz, že si je obec vědoma o jaký motiv se jedná
a že se jí to nelíbí, ač samo o sobě využití motivu zřejmě protizákonné nebude… jedná se o
tom, který využívala dnes zakázaná Dělnická strana.
Další termín jednání LP/PS: ve druhé polovině srpna 2013. Bude upřesněno mailem.
Zapsala: Martina Vacková
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
6. srpna 2013
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