8. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
25. dubna 2014
MěÚ Velké Hamry, 9:00 – 12:00

Účastníci:
Město Velké Hamry
Jaroslav Najman
Martina Vacková
Lucie Jírová
Markéta Horneková
Dana Jůnová
Dana Lejsková
Policie ČR
Jan Hlubuček
Eva Jandová
Základní škola Velké Hamry
Vladimír Vyhnálek
Úřad práce, kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou
Michal Holý
Michaela Pokorová
Most k naději, o.s.
Pavel Pech
Agentura pro sociální začleňování
Štěpán Bolf
Krajský úřad Libereckého kraje
Václav Strouhal
Jiří Tůma

pozvaní nepřítomní:
Město Tanvald
Člověk v tísni, pobočka Liberec
Oblastní charita Most
MŠ Velké Hamry
www.socialni-zaclenovani.cz

Program setkání:
1. Úvodní slovo:
Na počátku setkání byli 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 + domluva dalšího postupu.
Úvodem p. Bolf zopakoval pozvání na Dvoudenní výjezdní zasedání Lokálního
partnerství, které se uskuteční v Dobré Vodě, Sokolově a Chebu, a na které je
možno, vzhledem k volné kapacitě, se ještě přihlásit do 5.5.2014 (hlásit se je
možné u pí. Jírové na mailu lucie.jirova@velke-hamry.cz

2. Strategický plán - diskuze k jednotlivým oblastem
Bydlení:
Opatření Strategického plánu tzv. „ Byt na zkoušku „ – Nastartování tohoto
projektu je plánováno ke konci roku 2014. Jedná se v první fázi o jeden byt
z bytového fondu města určený pro rodinu ze SVL, která splní vstupní kritéria.
V rámci pracovní skupiny pro bydlení byla navržena předběžná kritéria přidělení
bytu (mmj. zapojení do VPP, spolupráce se školou a terénní pracovnicí), Dále
budou projednána a doplněna Městem Velké Hamry ve spolupráci s ASZ.
Termín tohoto jednání bude upřesněn (p.Bolf). Ve finální verzi budou předložena
LP a poté Radě města ke schválení do konce května 2014. Souběžně Město
pracuje na vytipování vhodného bytu.
Zaměstnávání:
Četa pracovníků na VPP se během působení osvědčila a Město uzavřelo novou
smlouvu s ÚP (do 30.9.2014), tzn. pracovní četa pokračuje.
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-

VPP není dlouhodobým řešením
nezaměstnanosti, proto je potřeba řešit
možnosti uplatnění pracovníků po
skončení VPP
P. Holý zmínil již několikrát řešený MODEL PROSTUPNÉHO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ s cílenou individuální rekvalifikací (dotovaná pracovní
místa, společensky účelná pracovní místa).
- Je nutné zahájit jednání s potenciálními zaměstnavateli – zapojení ÚP
formou nabídky podpor zaměstnavatelům v rámci aktivní politiky
zaměstnanosti (dotovaná pracovní místa)

-

Domluveno, že ÚP (p. Holý a pí. Pokorová) zpracuje pro potřeby LP
monitoring zaměstnavatelů v Mikroregionu Tanvaldsko (obec nemá možnost
potřebná data zjistit). Na základě tohoto průzkumu bude možné vytipovat +
následně oslovit potencionální zaměstnavatele – bude zpracováno do konce
května 2014.

-

Ve spolupráci ÚP a obce byly v březnu zahájeny skupinové
poradenské aktivity se členy čety VPP, jejichž zaměřením byly základní
informace o fungování ÚP, možnosti rekvalifikace a finanční gramotnost.
Obsah následných skupinových aktivit bude domluven ve spolupráci ÚP a
obce, při zapojení terénní pracovnice na základě monitoringu zájmu
nezaměstnaných, zájemci o poradenství nemusí být nutně uchazeči
v evidenci ÚP. Co se týče další práce s členy čety VPP, bude ÚP ve
spolupráci s obcí (ter.pracovnice) s Technickými službami obce (vedoucí TS)
hledat způsoby jak zmapovat individuální dispozice jednotlivých pracovníků.

K tomu p.starosta: Je nastartováno důslednější sledování výkonů a ekonomický
aspekt VPP což vytvoří jistější obraz o jejich schopnosti zapojit se do
normálního pracovního režimu. Budou dostávat ohodnotitelné úkoly a toto bude
použito jako podklad pro externí vyhodnocení. Pokud by se ukázala skupina
jako efektivní mohlo by toto fungovat jako podklad pro zaměstnavatele a další
uplatnění na trhu práce.
-

Pí. Vacková zmínila záměr města v projektu D6 – jedná se o roční projekt,
který řeší vzdělávání a zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnatelných
klientů. Město nyní žádá o dotaci SFŽP na svozový vůz a záměrem, pokud
se projekt D6 bude zpracovávat, je vytvoření nových dlouhodobých
pracovních pozic pro 5-6 osob pravděpodobně z nynější čety VPP. Tím by se
uvolnil prostor pro nová místa na VPP. Termín podání žádosti je do konce
května 2014.

www.socialni-zaclenovani.cz

Volnočasové aktivity:
podána žádost o dotaci z programu prevence
kriminality na projekty APK, Víkendové pobyty, Letní tábor, Bike-park a
horolezeckou stěnu. Momentálně město má informaci o poskytnutí dotace na
APK, Víkendové pobyty a Letní tábor, ovšem čeká se na písemné rozhodnutí.
Jedno/dvoudenní akce pro děti ze SVL:
podána žádost na 5 jednodenních aktivit zakončených jednou dvoudenní. Je
nutné započít s detailním naplánováním jednotlivých akcí.
-první akci zaštítí Centrum mládeže Křižovatka v Příchovicích ( p. Hlubuček
s pí. Hornekovou dojedná konkrétní aktivity přímo s vedením centra během
května + pí. Horneková následně začne oslovovat klienty s přímou nabídkou)
Nabídka volnočasových aktivit je pro děti ve věku 6 – 15 let, přičemž nabídka
Centra je koncipována pro děti cca 10 – 15 let.
-Dále je plánován na 1.června Den dětí – Velké Hamry, tento program zaštítí
město Velké Hamry, při komunikaci s obyvateli SVL klíčová role terénní
pracovnice
-Den plný her – Oblastní charita Most (nutno domluvit termín)
-Včelaříci – Velké Hamry
- Mateřské a dětské centrum MAJÁK – účast na příměstských táborech
Dětský tábor:
Podána žádost o dotaci. Po předchozí zkušenosti se nebude jednat přímo o děti
ze SVL, jelikož se tento program ukázal jako nevhodný. Ovšem p. Martínek
bude osloven s potřebou účasti 1 – 2 akce v rámci letního tábora s účastí také
dětí ze SVL, pokud tyto děti o aktivity projeví zájem.
Pokud bude vyhlášena nová výzva PK, bude pravděpodobně město Velké
Hamry znovu žádat na projekt Bike-parku, přičemž bude koncipován se
sociálním přesahem. ¨
(případné zaštítění Oblastní charitou Most – nutno konzultovat se zástupci
OCHM)
Vzdělávání:
Asistent pedagoga:
Základní škola Velké Hamry bude žádat o dotaci na Asistenta pedagoga pro
žáky se sociálním znevýhodněním, první možnost bude pravděpodobně
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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.
S ředitelem ZŠ p.Vyhnálkem domluveno, že p. Bolf kontaktuje pí. Juklovou a
dohodne se na případné spolupráci na vypracování projektu.
Bezpečnost a prevence:
Plán prevence a kriminality pro roky 2013 - 2014:
Platný do konce roku 2014, je nutné ho na podzim aktualizovat.
Pí. Jírová vytvoří tabulky s potřebnými údaji a zašle k vyplnění na ÚP a OOP
Tanvald.
V souvislosti s událostmi z poslední doby v Tanvaldu/Velkých Hamrech byla
diskutována nejvhodnější forma informování veřejnosti v krizových situacích
(např. ohlášená demonstrace v Tanvaldě a reakce obyvatel SVL, vznik
nejrůznějších fám a dezinformací) a nutnost informovat veřejnost jako celek.
Shoda členů LP na potřebě koordinace města, PČR a dalších dotčených
organizací ( neziskovky), a to nejen v krizových situacích, ale průběžně, a
současně poskytovat veřejnosti základní informace o dění (jaká preventivní
opatření se dělají, co může veřejnost od demonstrace čekat atd.) jako prevence
vzniku fám. Toto je však v první řadě úkolem obce/města – to musí zvolit
vhodnou formu, komunikovat s médii, informovat na webu atd.
Sociální služby:
Rozvoj služeb:
P. Strouhal - Vzhledem k nedostatku přihlášených poskytovatelů je Krajský
projekt na podporu sociálních služeb ve stádiu nových výběrových řízení na
Terénní služby, Nízkoprahová zařízení a Sociálně-aktivizační službu.
Předpoklad zahájení se tím z května 2014 odsouvá.
-6.5.2014 – motivační setkání KÚ s poskytovateli sociálních služeb.
Na závěr setkání p. Bolf shrnul vše podstatné a poděkoval všem přítomným za jejich
účast. Předpokládaný termín dalšího setkání LP bude cca v červnu. Partneři budou
informováni v dostatečném předstihu.
Zapsala: Lucie Jírová
Zápis ověřil: Štěpán Bolf

Dne 30.4.2014

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz

