9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
20. června 2014
MěÚ Velké Hamry, 9:00 – 12:00

Účastníci:
Město Velké Hamry
Jaroslav Najman
Lucie Večerníková
Markéta Horneková
Základní škola Velké Hamry
Tereza Dobiášová
Úřad práce, kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou
Michaela Pokorová
Agentura pro sociální začleňování
Štěpán Bolf
Krajský úřad Libereckého kraje
Jiří Tůma
Oblastní charita Most
Ladislav Bartoš
Host
Ivana Ullmannová – PPP Jablonec n.Nisou
pozváni – omluveni:
Most k naději
PČR Tanvald
pozváni
Město Tanvald
Člověk v tísni, pobočka Liberec
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 je 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 shrnul průběh dvoudenního výjezdního zasedání Lokálního partnerství,
které se uskutečnilo 22. a 23.května 2014 v Dobré Vodě, Sokolově a Chebu. V těchto
městech měli členové LP možnost vidět příklady dobré praxe integrace sociálně
znevýhodněných skupin i příklady aktivit prevence kriminality.
2. Strategický plán - diskuze k jednotlivým oblastem
Bezpečnost:
Na základě dohody města Velké Hamry a OO PČR Tanvald se bude provádět důkladný
průzkum pocitu bezpečí mezi občany Velkých Hamrů. Prostředky na analýzu poskytne
ASZ. PČR Tanvald má zájem o obdobnou analýzu pro město Tanvald.
Analýza bude jednak sloužit jako klíčový podklad pro další projekty z oblasti prevence
kriminality. Poskytne také hlubší vhled do toho, jak občané Velkých Hamrů vnímají
problematiku bezpečnosti a kriminality ve své obci.
Volnočasové aktivity:
Žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra na projekty APK,
Víkendové pobyty a Letní tábor byly schváleny a na projekty Horolezecká stěna a
Bike-park schváleny nebyly.
1) Víkendové (jednodenní) pobyty a akce pro děti ze SVL: podána žádost na 5
jednodenních aktivit zakončených jednou dvoudenní. Je nutné započít s detailním
naplánováním jednotlivých akcí.
Již proběhla první volnočasová aktivita – Dětský den ve Velkých Hamrech, které se
aktivně účastnilo 10 dětí ze SVL.
-

další akci zaštítí Centrum mládeže Křižovatka v Příchovicích ( p. Bolf, p.
Hlubuček s pí. Hornekovou dojednali konkrétní aktivity přímo s vedením centra. - pí.
Horneková následně začne oslovovat klienty s přímou nabídkou) Nabídka
volnočasových aktivit je pro děti ve věku 5-8 let, termín akce je plánován na středu
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16.7.2014, kdy v centru probíhá tzv. BABY
TÝDEN a děti ze SVL budou do něj aktivně
zapojeni a zároveň s tím proběhne také
policejně prezentační akce.
-

Dále je plánován Den plný her – Tanvald, tento program zaštítí Oblastní charita
Most (p. Bartoš navrhne termín konání akce a dále s pí. Hornekovou domluví
organizační schéma) Nabídka aktivit bude určena pro děti ve věku 5-8 let.

- další aktivity je nutno plánovat a zajistit termíny (Mateřské a dětské centrum
MAJÁK + Včelaříci – Velké Hamry + Dětský tábor – účast skupiny dětí ze SVL na
táboře - cca 2 dny)
V nově vyhlášené výzvě PK, město Velké Hamry nepodávalo žádnou žádost. Nové
žádosti budou předloženy pro rok 2015.
Vzdělávání:
Asistent pedagoga:
Základní škola Velké Hamry byla dle vyjádření pí. Dobiášové úspěšná s žádostí o
dotaci na Asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – žádost byla
schválena KÚ, nicméně není jasné, kolik finančních prostředků na tento post KÚ uvolní
– řeší vedení školy.
Stimulační program Maxík pro děti ze SVL:
- pí. Horneková informovala, že pí. Kořínková v rámci komplexní přípravy na školní
docházku, navštíví do konce školního roku 3 nově spolupracující rodiny a případně od
září lze kapacitu i navýšit. Dle p.Bolfa je program ideální pro děti ze SVL, které už chodí
do MŠ nebo do prvního ročníku ZŠ
Doučování:
- doučování nabízí rovněž Oblastní charita most – běžné školní doučování,
v prostorách NZDM – tudíž pro děti ze SVL v Hamrech jen obtížně využitelné. P.Bolf
– individuální projekt Kraje počítá s rozšířením nízkoprahové služby i do V.Hamrů,
možnost spojit s doučováním, ale bude třeba hledat prostor/klubovnu.
Přípravná třída na ZŠ Údolí Kamenice
- dle informace paní Ullmannové z PPP Jablonec bude na ZŠ Údolí Kamenice
(praktická škola) od nového školního roku zřízená přípravná třída – dle pokynu KÚ
je to možné, ač obecně tyto třídy bývají zřizovány jen na běžných základních
školách
- pro zařazení dítěte sem je potřeba diagnostiky z poradny nebo SPC. Dle pí.
Ullmannové se v případě přípravky na ZŠ Údolí Kamenice jedná o místní nouzové
řešení pro děti, se kterými nikdo nijak nepracuje a pocházejí z prostředí sociálního
vyloučení.
-

Preferovaný postup LP: cílem je začlenění dětí ze SVL do běžného prostředí,
nikoli do vyčleněného kolektivu dětí s nejrůznějšími poruchami. Tzn. docházka dětí
ze SVL ve Velkých Hamrech do zdejší ZŠ je preferována, za tímto účelem byl
žádán asistent pro ZŠ, proto je nutné pracovat s těmito dětmi co nejdříve (docházka
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do MŠ a další podpora - Maxík), souběžně
pracovat i s rodiči (terénní pracovnice, NNO –
díky individuálnímu projektu dojde k posílení
této práce)
-

k tomu p.Bolf – je zpracováván nový školský zákon včetně paragrafu 16, který nově
upravuje speciální vzdělávací potřeby + příslušné vyhlášky + nově bude také
definováno „sociální znevýhodnění“. ASZ se procesu vzniku zákona v rámci svých
možností účastní, její prioritou je, aby se srovnaly šance na kvalitní vzdělání v rámci
hlavního vzdělávacího proudu i pro děti se sociálním handicapem, který lze vyrovnat
za využití konkrétních opatření (ta budou v novém šk.zákoně definována).

Zaměstnávání:
-

VPP – pí. Pokorová informovala, že na základě požadavků obcí by měla být
prodloužena smluvní doba na VPP na 2 roky ( toto je však momentálně ve fázi
schvalování )

-

Město Velké Hamry podalo projektovou žádost ve výzvě D6 – jedná se o roční
projekt, který řeší vzdělávání + zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnatelných
klientů. Výstupem je vzdělání a vytvoření nových dlouhodobých pracovních pozic
pro 5 osob pravděpodobně z nynější čety VPP – tyto pozice už jsou konkrétně
naplánovány (třídění odpadů + technické služby). Tím by se uvolnil prostor pro nová
místa na VPP. Obdobný projekt podávala i Oblastní charita Most – pro celé
Tanvaldsko (Tanvald, Smržovka, Hamry), celkem pro 40 osob.

-

Spolupráce ÚP a církve – Česká biskupská konference uzavřela rámcovou
smlouvu pro podporu zaměstnatelnosti s ÚP ČR. Momentálně je nutné nastavit
koncepci tak jak se bude postupovat na lokální úrovni. ( doporučení p. Bolfa –
konzultace ÚP Jablonec nad Nisou a ÚP Teplice (pí. ředitelka Bečvářová) kde již
v této spolupráci postoupili.

Bydlení:
-

Tzv. byt na zkoušku – p.Bolf - momentálně ve fázi úprav podmínek přidělení bytu,
které následně budou předloženy radě města.

Sociální služby:
Rozvoj služeb:
P. Tůma - 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. 15.7. proběhne otevírání obálek a
zahájení se tím z května 2014 odsouvá na léto 2014.
-6.5.2014 – proběhlo motivační setkání KÚ s poskytovateli sociálních služeb, kde byly
navrženy jisté úpravy v projektu, které snad motivovaly větší množství organizací aby
se účastnily projektu.
Komunitní plánování ORP Tanvald :
Dotaz p.Bolfa na priority komunitního plánování ORP Tanvald.
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Pí. Večerníková, p. Bartoš: ukazuje se minimální
pokrytí sociálními službami v oblasti, je nutné zajistit,
rozšířit a udržet činnosti Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, současně s terénní
prací s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Dále je nutná podpora prevence vzniku
nežádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží + podpora osobám žijícím
v sociálním vyloučení nebo tímto ohroženým. Prioritní je rozšíření kapacity terénní sociální
služby a dostatečné zajištění prevence drogových závislostí. V rámci Komunitního plánování
ORP Tanvald dosud nebyla vytvořena pracovní skupina pro osoby sociálně vyloučené a
vyloučením ohrožené.
P.Bolf – vzhledem k reálným potřebám lokalit (viz „Analýza sociálně vyloučených lokalit
a kapacit služeb sociální prevence“, zpracovaná vloni KÚ + další dokumenty např.
„Situační analýza Velké Hamry“) je zarážející, že se KP ORP Tanvald touto cílovou
skupinou cíleně nezabývá.
Závěr:
Na závěr setkání p. Bolf shrnul vše podstatné a poděkoval všem přítomným za jejich účast.
Předpokládaný termín dalšího setkání LP bude v první polovině září 2014, během prázdnin
dojde k jednání tematických pracovních skupin. Partneři budou informováni o termínech
v dostatečném předstihu.
Zapsala: Lucie Večerníková
Zápis ověřil: Štěpán Bolf

Dne 24.6.2014
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