VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
22. – 23. května 2014

Účastníci:
Město Velké Hamry
Jaroslav Najman
Martina Vacková
Lucie Jírová
Policie ČR
Jan Hlubuček
Eva Jandová
Agentura pro sociální začleňování
Štěpán Bolf
Krajský úřad Libereckého kraje
Václav Strouhal
Hosté
Tomáš Zunt
Tereza Lysoňková
Zasedání se uskutečnilo v Dobré Vodě u Toužimi, Chebu a Sokolově, kde byly
ukázány příklady dobré praxe začleňováně sociálně znevýhodněných osob a
rodin.
Program setkání:
1. Dobrá Voda u Toužimi:
Mgr. Eva Halbrštátová- výkonná ředitelka
Martina Doubková, DiS- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
Anna Dunčeková- terénní sociální pracovnice projektu Místní a profesní rozvoj
ČZ a komunitní pracovnice

Český západ, o.p.s. (do 30. 12. 2013 Český západ
o.s.), působí v sociálně vyloučených lokalitách na
Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji, kde nabízí sociální služby - sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy, a řadu komunitních
aktivit. Z historického hlediska je vznik Českého západu z iniciativy bratří trapistů z
nedalekého kláštera v Novém Dvoře v roce 2001.
Cílová skupina:
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku: Dobrá Voda,
Služetín, Nová Farma, Pěkovice, Poutnov, Mrázov, Bezděkov, Toužim a Teplá. V
těchto lokalitách fungují terénní programy, v Dobré Vodě navíc i sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi.
Vesnice Dobrá Voda, kde Český západ působí je z celkového počtu obyvatel (cca
100 obyvatel) asi 90 příslušníků romské komunity. Celá tato komunita obývá
panelový dům o dvou vchodech se 14 malometrážními byty. Některé z těchto bytů
jsou obývány i třemi generacemi nájemníků.
Vlastníkem panelového domu z poloviny 60. let bylo do 31. 10. 2005 město Toužim.
0d 1. 11. 2005 se vlastníkem panelového domu stalo občanské sdružení Český
západ (od 31. 12. 2013 Český západ, o.p.s.), jehož sídlo se nachází asi 50 m
odtud. Významným faktorem pro úspěšnost práce organizace je možnost
každodenního setkávání a spolupráce členů romské komunity s pracovníky
organizace. Tato blízkost jedněm dodává jistotu seriózního úmyslu Českého západu
a druhým přináší komplexní vhled do dané problematiky.
Pracovníci Českého Západu představili členům LP integrační aktivity realizované v
Dobré Vodě. Šlo především o aktivity komunitního charaterů (projekty kultivace
vybavení obce, správy domu atd.)
Řada aktivit funguje dobře v podmínkách Dobré Vody, jejich přenositelnost do jiných
lokalit je ale diskutabilní.
2. Cheb:
Mgr. Markéta Černá spolu s terénní pracovnicí organizace KOTEC o. p. s.
představila systém prostupného bydlení v Chebu. Plánování prostupného
bydlení započalo při sestavování Strategického plánu LP Cheb v roce 2010 Po
schválení SP začalo prosazování myšlenky v obci a nastavování způsobu
realizace. Původním záměrem bylo, aby hlavním realizátorem bylo město Cheb,
ovšem tréninkové bydlení se ukázalo jako rizikové z hlediska daňového a
finančního. V září 2011 bylo poprvé vyhlášeno výběrové řízení na poskytovatele
služeb sociální prevence, přičemž součástí terénní práce byl i požadavek na
poskytování doprovodného programu v tréninkových bytech jehož výsledek byl
známý v červnu 2012. Realizace systému prostupného bydlení započala až
v červenci 2012 (1.stupeň) a v lednu 2013 (2.stupeň). Tento časový posun a
nespolehlivost hlavního partnera vedla k velkému časovému posunu od plánu
k realizaci.
Prostupné bydlení je nastaveno ve třech stupních, přičemž 1. stupeň je azylový
dům Betlém – (určen především pro matky s dětmi, ale i jednotlivce), celková
kapacita je 21 míst. 2. stupeň – tréninkové byty KOTEC o.p.s.- do druhého
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stupně může nastoupit pouze obyvatel s trvalým
pobytem v Chebu, může sem nastoupit i klient
který neprošel 1.stupněm. Kapacita jsou 3 tréninkové byty. 3.stupeň je rozdělen
na dva pilíře a) samostatné nájemní bydlení v obecních bytech – nyní kapacita 0
bytových jednotek (potenciální problém je v nedostatku bytů obce)
b) samostatné nájemní bydlení v bytech soukromých majitelů – nyní kapacita 0
bytů, v přípravě 1 byt. Spolupracuje se zde s RK přičemž problematické je
například placení kaucí za byty.
Ukázalo se, že před zaváděním samotného systému prostupného bydlení je
nutné dobře zmapovat bytovou kapacitu v lokalitě, funkčně nastavit podmínky
přidělování a pronajímání těchto bytů.
3. Sokolov:
Mgr. Petr Kubis-velitel městské policie
Mgr. Bc. Hana Procházková-vedoucí oddělení prevence kriminality městské
policie
Mgr. Petr Kubis představil projekt „Bezpečné město Sokolov“ jehož hlavní filosofíí je
úzká spolupráce mezi městem Sokolov, Policií ČR a Městkou policií Sokolov při
řešení bezpečnostních problémů na území města Sokolova ve snaze, aby se občané
ve městě cítili bezpečně. Projekt byl nastartován již před několika lety, kdy byl
Sokolov rozdělen na devět územních částí a do každé byl přidělen policista, strážník
a zastupitel města Sokolova, kteří mají odpovědnost za bezpečnostní situaci v
přidělené části.
Za prevenci kriminality na Městské policii v Sokolově odpovídá zástupce velitele
městské policie pro prevenci a vnější vztahy Mgr. Bc. Hana Procházková. Důležitým
bodem je dokonalá provázanost zastupitelstva, policie (městské i státní),
zdravotnictví, hasičů, neziskových organizací atd. Město má vypracovanou Analýzu
pocitu bezpečí občanů města Sokolova, jejíž výstupy přispěly k tvorbě nového
bezpečnostního strategického plánu. Dále má město poměrně rozsáhlý kamerový
systém, pravidelně se pořádají bezpečnostní semináře pro seniory, kurzy sebeobrany
pro seniory…. V rámci prevence kriminality jsou pro seniory k dispozici prvky osobní
ochrany (slzotvorný sprej, osobní alarm, reflexní páska ke zviditelnění v dopravě
apod). Dále se pravidelně pořádají besedy s občany a představiteli města,
představování kultur veřejnosti (romské, vietnamské). Občané mají k dispozici
infoschránky, které slouží například k odevzdání nalezených věcí, stížnostem,
požadavkům a případným podnětům k bezpečnosti města.
Asistenti prevence kriminality jsou pro město mimo jiné užiteční při potlačování fám,
které vznikají mezi lidmi např. při ohlášené demonstraci. Podařil se výběr asistentů
tak, že jsou to zástupci z každé velké romské rodiny. APK pomáhají také při
kulturních akcích, které zajišťuje město pro představování menšin. V rámci primární
prevence se na školách pro 2-3 ročníky pořádají se strážníky přednášky nad tématy
bezpečnosti a prevence kriminality a besedy o menšinových kulturách, kterých se
APK také aktivně účastní. Mimo jiné také funguje projekt dopravní asistent, kdy žáci

gymnázií fungují jako dozor na přechodech spolu
s APK. Všechny děti v mateřských školkách mají
k dispozici reflexní vesty.
Řada podnětů z jednání ve všech třech lokalitách byla pro členy LP inspirativní a
bude s nimi dále pracováno v podmínkách Velkých Hamrů, resp.v rámci LP Velké
Hamry.
Zapsala: Lucie Jírová
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
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