6. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
16. října 2013
MěÚ Velké Hamry, 14:00 – 16:30

Účastníci:
Město Velké Hamry
Jaroslav Najman
Martina Vacková
Dana Lejsková
Dana Jůnová
Lucie Jírová
Policie ČR
Jan Hlubuček
Krajský úřad Libereckého kraje
Václav Strouhal
Základní škola Velké Hamry
Tereza Dobiášová
Úřad práce, kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou
Michal Holý
Michaela Pokorová
Most k naději, o.s.
Josef Jarba
Marek Šraitr
Agentura pro sociální začleňování
Štěpán Bolf

pozvaní nepřítomní:
Oblastní Charita Most
MěÚ Tanvald
Člověk v tísni, pobočka Liberec
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Program setkání:
1. Úvodní slovo: Na počátku setkání byli všichni přítomní seznámeni
s programem jednání Lokálního partnerství. Setkání vedl p. Štěpán Bolf.
Podkladem jednání je:
1. Návrh priorit LP Velké Hamry
2. SWOT analýza zpracovaná z výsledků předchozích
setkání. Jedná se hlavně o neprojednanou oblast
vzdělávání, bezpečnost a příčná témata.
2. Prezentace Návrhu priorit LP: Priority jsou rozčleněny do jednotlivých
tematických oblastí (1.bydlení, 2.zaměstnávání, 3.bezpečnost, 4.vzdělávání a
5.příčná témata/sociální služby) a jsou obecným vymezením klíčových zájmů,
které svou činností sleduje Lokální partnerství Velké Hamry a také budou
uvedeny v dokumentu Strategický plán sociálního začleňování pro obec Velké
Hamry pro rok 2014, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu města
VH. Předpokládané schvalování Plánu zastupitelstvem je v první polovině
prosince roku 2013, ovšem je nutné jej předložit zastupitelstvu k prostudování
nejpozději do příštího zasedání, plánovaného na 30.10.2013. (splněno) P.Bolf
zašle pracovní verzi Strat.plánu do 8.listopadu všem členům LP, následně
budou členové dodávat připomínky k oblastem dle své odbornosti a zaměření,
na přelomu listopadu/prosince proběhne jednání LP k finalizaci Strat.plánu.
Priority byly po doplnění přítomnými členy LP schváleny a upravený návrh je
rozeslán spolu se zápisem.
3. diskuze k jednotlivým oblastem
Bydlení: P. starosta konstatoval, že město bude trvat na dodržení oprav na
Mezivodí dle nařízení stavebního úřadu.
P. Holý připomněl, že je domluveno mezi ASZ, MěÚ a ÚP, že ze strany ASZ
bude podán podnět ke správnímu řízení na Úřad práce, týkající se nesrovnalostí
ve smlouvách na Mezivodí.
p. Strouhal navrhl, aby byl podán podnět k místnímu šetření OSPODu Tanvald v
SVL ve Velkých Hamrech, zejména kvůli katastrofálním podmínkám bydlení
v Mezivodí a částečně také v Panském domě č.p. 563 a 564.
Zaměstnávání: Momentálně bylo ke dni 1.10.2013 přijato 5 vytipovaných osob
na VPP s pracovní smlouvou do 31.12.2013, pokud bude vše probíhat dle
požadavků bez problémů je zde možnost prodloužit smlouvy o další 3 měsíce
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případně i déle. Je nutné nastavit tento
proces VPP jako start pro tyto zaměstnance
do budoucna. Bylo by dobré zaměřit se
rovněž na soukromé subjekty a pokusit se tak vytvořit nová pracovní místa
eventuelně s konkrétním zaměřením, případně rozšířit možnost rekvalifikací
v daném oboru.
Bezpečnost a prevence: p. Hlubuček přislíbil účast na příštím zastupitelstvu, kdy
promluví o fungování APK a obecně k prevenci kriminality ve Velkých Hamrech.
(splněno)
Vzdělávání:
Je zde obecná nutnost motivovat rodiče k využívání mateřských škol pro
předškolní přípravu dětí. Nutné je také dohlížení na docházku dětí v základní
škole i během dalšího studia (učiliště, střední školy), také vést děti ze SVL
k finanční gramotnosti. V tom může být částečně nápomocen terénní pracovník,
který by měl začít pracovat od ledna 2014. Obec si žádá o dotaci na tuto pozici
k Radě vlády pro záležitosti romské menšiny.
V úvahu připadá zavedení funkce asistenta pedagoga pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí na ZŠ Velké Hamry I. Na nezbytnost zavedení tohoto
asistenta se názory různí, je nutno toto dále diskutovat s vedením školy a se
zřizovatelem.
Nabízí se také užší spolupráce s učilišti, které připadají v úvahu pro uplatnění
dětí ze SVL (ISŠ Vysoké nad Jizerou, případně i Střední škola řemesel a služeb
Jablonec nad Nisou).
4. Shrnutí: Návrh priorit byl po úpravách odsouhlasen a bude součástí
Strategického plánu. Budou pokračovat práce na Strategickém plánu tak, aby
mohl být přijat zastupiteli na prosincovém jednání.
Na závěr setkání p. Bolf shrnul vše podstatné a poděkoval všem přítomným za jejich
účast. O termínu dalšího setkání LP bude partnery informovat v dostatečném
předstihu.
Zapsala: Lucie Jírová
Zápis ověřil: Štěpán Bolf

Dne 30.10.2013
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