7. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
21. února 2014
MěÚ Velké Hamry, 9:30 – 12:00

Účastníci:
Město Velké Hamry
Jaroslav Najman
Martina Vacková
Lucie Jírová
Markéta Horneková
Policie ČR
Jan Hlubuček
MŠ Velké Hamry
Soňa Tůmová
MěÚ Tanvald
Josef Průcha
Základní škola Velké Hamry
Tereza Dobiášová
Úřad práce, kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou
Michaela Pokorová
Most k naději, o.s.
Pavel Pech
Agentura pro sociální začleňování
Štěpán Bolf
Jakub Švec
Oblastní Charita Most
Ladislav Bartoš
Martina Bernatová
O.S. Roma Tanvald
Eva Gáborová
Eva Rejsková

www.socialni-zaclenovani.cz

pozvaní nepřítomní:
Krajský úřad Libereckého kraje
Člověk v tísni, pobočka Liberec

Program setkání:
1. Úvodní slovo:
Na počátku setkání byli všichni přítomní seznámeni s programem jednání
Lokálního partnerství. Setkání vedl p. Štěpán Bolf.
Podkladem jednání Strategický plán, který je zveřejněn na stánkách města
Velké Hamry
http://www.velke-hamry.cz/o-meste/agentura-pro-socialni-zaclenovani/strategicky-plan/

a průběžné hodnocení jeho plnění a domluva dalšího postupu.
Úvodem p. Bolf představil přítomným pí. Hornekovou, která pracuje od 1.1.2014
při MěÚ Velké Hamry jako Terénní pracovnice.

2. Strategický plán byl schválen zastupitelstvem a je zveřejněn na stránkách
města. 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.
Priority byly doplněny přítomnými členy LP a upravený harmonogram v excelové
tabulce je rozeslán spolu se zápisem. Excelová tabulka je přehlednější pro sledování
plnění Strategického plánu a termínů plnění jednotlivých úkolů a bude pravidelně
doplňována na jednání LP a následně rozesílána spolu se zápisem.
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3. diskuze k jednotlivým oblastem
Bydlení:
V obci přetrvávají problémy spojené s bydlením rodin v SVL. Do řešení situace
se zapojuje terénní pracovnice, jedná s obyvateli i s majiteli objektů. LP je o
situaci informováno.
Opatření Strategického plánu tzv. „ Byt na zkoušku „ – zatím nebyla definována
kritéria přidělení takového bytu. Kritéria budou zpracována nejdříve v rámci
pracovní skupiny pro bydlení, poté je projedná LP a následně Rada města VH.
Některá kritéria jsou již navržena (zapojení do VPP, spolupráce se školou a
terénní pracovnicí). Další je potřeba dopracovat.
První projednání v rámci PS proběhne v březnu 2014 (termín bude upřesněn)

Zaměstnávání:
Četa pracovníků na VPP se během půl roku osvědčila a předpokládá se její
pokračování (Město žádá o prodloužení smlouvy s ÚP na stejný počet lidí do
30.9.2014). Navýšení počtu pracovníků čety město momentálně neplánuje, pro
další pracovníky by nebylo využití.
-

-

VPP není dlouhodobým řešením nezaměstnanosti proto je potřeba řešit
možnosti uplatnění pracovníků po skončení VPP
Je nutné zahájit jednání s potenciálními zaměstnavateli – zapojení ÚP
formou nabídky podpor zaměstnavatelům v rámci aktivní politiky
zaměstnanosti (dotovaná pracovní místa) – pí. Pokorová zpracuje pro
potřeby LP
Ve spolupráci ÚP a obce zahájit skupinové a individuální poradenské
aktivity.
Individuální poradenství se členy čety VPP zahájí ÚP již v březnu.
Obsah skupinových aktivit bude domluven ve spolupráci ÚP a obce, při
zapojení terénní pracovnice (monitoring zájmu nezaměstnaných, předávání
informací atd.), zájemci nemusí být nutně uchazeči v evidenci ÚP. Pí.
Horneková navrhuje zahrnout rovněž matky na MD a také pro ně zavést
efektivní rekvalifikace. Termín zahájení skupinových aktivit: 2 – 3 měsíce
Prostory pro skupinové a individuální poradenství by poskytlo město Velké
Hamry a poradenství bude zajišťovat pí. Pokorová (ÚP)
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-

Požadavek členů LP na rekvalifikace,
které přímo reagují na nabídku na trhu
práce v regionu (základy řemesel atd.).
Dle názorů členů LP je jednoznačně lepší volit délku kurzů maximálně na 3
měsíce a zaměřit přímo na odbornější výstupy ( zedník…)

P. starosta představil členům plán vytvořit SOCIÁLNÍ PODNIK. Prvním krokem
by bylo vytvoření skupiny pracovníků z řad VPP u kterých by byl důsledněji
sledován jejich výkon a ekonomický aspekt a pokud by se ukázala skupina jako
efektivní vytvořit z ní jádro sociálního podniku.
Termín: zkušebně od dubna 2014
Požadavek obce na zajištění dobrých praxí v tomto směru, možnost
zorganizování výjezdu členů LP do fungujících sociálních podniků v rámci ČR.
p. Průcha k zaměstnávání osob na VPP, doplnil, že město Tanvald doplácí
k platu z ÚP ještě z vlastních zdrojů (což město Velké Hamry rovněž) a
rozděluje pracovníky na VPP mezi ostatní běžné zaměstnance. Což vede
k jejich částečné rekvalifikaci. Toto je možné zavést i u TS Velké Hamry.
Zaměstnávání v rámci kvóty 10% - momentálně město nemá vhodnou zakázku
kde by bylo možno tuto variantu zaměstnávání uplatnit.
Vzdělávání:
Asistent pedagoga:
Základní škola Velké Hamry bude žádat o dotaci na Asistenta pedagoga pro
žáky se sociálním znevýhodněním, první možnost bude pravděpodobně
v červnu 2014 s tím, že by asistent zahájil činnost v září 2014 – vše záleží na
podmínkách rozvojového programu MŠMT, který zajišťuje finance na tento typ
asistentů.
Mateřská škola ve Velkých Hamrech- dle pí.ředitelky Tůmové jsou zde
momentálně umístěny 2 děti ze SVL, po prvotním vyjasnění podmínek a
povinností s rodiči žádné další problémy nejsou. MŠ momentálně nemá potřebu
o asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním žádat, závisí to na
budoucím vývoji.
Ve Velkých Hamrech se osvědčuje terénní forma stimulačního programu Maxík
pro předškolní děti ze SVL. Aktuálně probíhá ve 3 rodinách 1 x za 14 dní.
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Volnočasové aktivity:
Nízkoprahová služba – mají být pro Velké
Hamry podpořeny z krajského projektu. Možnost využití prostor v bývalé
mateřské škole jako zázemí pro tuto službu (cca 2 x týdně několik hodin)
Hřiště v blízkosti SVL:
podána žádost o dotaci z programu prevence kriminality na výstavbu BIKEPARKU včetně půjčovny a opravny kol pro nemajetné děti. Termín dokončení:
cca podzim 2014
Jedno/dvoudenní akce pro děti ze SVL:
podána žádost o dotaci z programu prevence kriminality na 5 jednodenních
aktivit zakončených jednou dvoudenní. Osloveny organizace, které zaštítí
programovou složku ( Včelaříci Velké Hamry, Maják v Tanvaldu, Oblastní charita
MOST, diecézní centrum Příchovice)- možnost zapojení také Roma Tanvald –
předpokladem je, že Roma Tanvald přijde s nabídkou akce.
Dětský tábor:
Podána žádost o dotaci. Po předchozí zkušenosti se nebude jednat přímo o děti
ze SVL, jelikož se tento program ukázal jako nevhodný. S dětmi je nutné
předem pracovat, proto je možné realizovat tuto aktivitu případně v příštím roce,
postupně po uskutečnění jednodenních pobytů a jejich výsledném vyhodnocení.
Tábora se ale letos zúčastní děti ohrožené sociálními patologiemi.
Bezpečnost a prevence:
Plán prevence a kriminality pro roky 2013 - 2014:
Platný do konce roku 2014, je nutné ho na podzim aktualizovat.
Asistenti prevence kriminality:
Kromě žádosti na výše uvedené volnočasové aktivity, podána také žádost o
dotaci z programu prevence kriminality na 2 již fungující asistenty. P. HlubučekAsistenti budou také pravidelně působit spolu s policejním důstojníkem.
Aktuálně město Smržovka konzultuje s PČR Tanvald a s ASZ možnosti zřízení
asistentů.
Sociální služby:
Od ledna 2014 při městě Velké Hamry působí Terénní pracovnice, která funguje
pouze pro hamrovské klienty. Vede databázi odmítnutých klientů z Tanvaldu a
dalších obcí. Tito klienti přicházejí s dlouhodobými zakázkami, se kterými nevědí
na koho se obrátit.
Mezi hlavní problematiku, kterou pí. Horneková řeší, patří funkční negramotnost,
rodinné právo, dluhy, bydlení, problémy s trestnou činností, cizí státní příslušník
v rodině.
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Rozvoj služeb:
Krajský projekt na podporu sociálních služeb
je ve stádiu výběrových řízení na Terénní služby, Nízkoprahová zařízení a
Sociálně-aktivizační službu. Předpoklad zahájení květen 2014.
Pracovníci Mostu k naději zredukovali po dohodě s terénní pracovnicí svou
činnost ve Velkých Hamrech. Dojíždějí na Tanvaldsko cca jednou za 14 dní a
řeší drogovou problematiku (potřeba v terénu je větší, ale častější frekvenci
neumožňují finance). Terénní pracovnice řeší veškerou ostatní problematiku
(bydlení atd.) kromě drog, kdy se na Most může obrátit.
Charita MOST:
p. Bartoš zmínil službu potravinové banky, kterou mohou využívat i klienti
z Velkých Hamrů.
Podle p. Švece by bylo vhodné s MAS Tanvaldsko vykomunikovat zohlednění
sociální problematiky v připravované strategii MAS.
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 26.2.2014
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