10. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
18. září 2014
MěÚ Velké Hamry, 9:00 – 13:00

Účastníci:
Město Velké Hamry
Jaroslav Najman - starosta
Martina Vacková - tajemnice
Lucie Večerníková – asistentka lokálního konzultanta
Markéta Horneková – terénní pracovnice
Základní škola Velké Hamry
Tereza Dobiášová – metodik prevence na ZŠ
Úřad práce, kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou
Michal Holý – vedoucí oddělení trhu práce
J. Hejtmánková – vedoucí oddělení zaměstnanosti
Michaela Pokorová – referent zaměstnanosti, poradce
Agentura pro sociální začleňování
Štěpán Bolf – lokální konzultant pro Velké Hamry
Krajský úřad Libereckého kraje
Václav Strouhal – koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců
Oblastní charita Most
Ladislav Bartoš – vedoucí NZDM Tanvald
Roma Tanvald
Eva Gáborová – terénní pracovník
PČR Tanvald
Jan Hlubuček – vedoucí OO PČR Tanvald
ROMODROM o.p.s.
Patrik Kotlár – terénní pracovník
Andrea Šťastná – vedoucí pracovnice pro LBC
MěÚ Tanvald
Eva Peřinová – sociální pracovník OSPOD Tanvald
Vladimíra Tomšová – vedoucí pracovnice OSPOD Tanvald
Josef Průcha – místostarosta

Program setkání:
1. Úvodní slovo:
Na počátku setkání byli přítomní seznámeni s programem jednání Lokálního
partnerství. Do programu byl zahrnut mimořádný bod jednání, a to situace rodin
z vyhořelého domu v Tanvaldu, zejména řešení jejich bytové situace.
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 pro rok 2015.
Úvodem p. Bolf nastínil potřebu aktualizace a vyhodnocení Strategického plánu a s tím
související mapování nových dotačních programů, na které je potřeba včas reagovat.
Jednou z blížících se výzev je Podpora terénní práce pro rok 2015, kdy obce
mohou žádat o dotace do 30.října 2014, přičemž vzhledem k nastávajícím
komunálním volbám je možné dodat souhlas zastupitelstva s podáním žádosti
v dodatečném termínu, jednání nejbližšího zastupitelstva po volbách.
Terénní pracovník:
p. starosta Najman: Terénní pracovník funguje ve městě od ledna 2014, během této
doby získala obec větší přehled o dění ve Velkých Hamrech a díky TP se podařilo
navázat lepší kontakt s cílovou skupinou. Na základě těchto skutečností má obec
v plánu pokračovat v programu terénní práce. Žádost o dotaci se bude podávat, a
nejbližšímu zastupitelstvu se předloží k předběžnému schválení.
pí. Peřinová: Jak konkrétně TP pomáhá klientům?
pí. Horneková: Klienti ve Velkých Hamrech jsou zmapováni. Soc. vyloučených rodin je
ve Velkých Hamrech 18, z toho Romů je 100%. Počet klientů TP je 62 z toho Romů ze
SVL je 37. Vede se také databáze odmítnutých klientů (celkem 82), podstatnou část jich
tvoří klienti z Tanvaldu. Odmítnutým klientům je poskytnut kontakt na návaznou službu,
popř. příslušný MěÚ, ovšem zpětná vazba není.
pí Tomšová: rodiny dorazí na MěÚ Tanvald, hledají pro sebe nejlepší možnosti, proto
získávají informace z různých zdrojů a pak si z nich vybírají ve svém zájmu.
pí Horneková: Specifikum pro Velké Hamry je, že se jedná často o občany SR, kdy se
řeší povolení k pobytu, doklady SR, zdravotní pojištění.. Typické problémy klientů TP
obecně: admin. pomoc při jednání s úřady (žádosti o dávky, důchody atd.), dluhová
problematika a exekuce včetně vyjednávání s exekutory, rodinná problematika (rozvody,
otcovství atd.), bydlení (řešení podmínek nájemních smlouv), školní docházka a
předškolní příprava dětí, hledání bydlení a zaměstnání, důležité je motivování klientů ke
spolupráci.
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p. Strouhal: Dlouhodobě se ukazuje, že TP obcím
výrazně pomáhá při práci s cílovou skupinou.
2. Mimořádný bod - situace rodin z vyhořelého domu v Tanvaldu, zejména řešení
jejich bytové situace.
p.Hlubuček: Případ vyhořelého domu je šetřen PČR kriminálním oddělením Jbc,
probíhají šetření, která spějí ke zjištění příčin. Neoficiálně: požár zřejmě vznikl
zaviněním osob uvnitř domu.
p. Průcha: Pro postižené již během požáru bylo zajištěno ubytování ve sportovní hale
(20-30 lůžek), dva krizové pokoje v Nízkoprahovém zařízení Oblastní charity Most,
zbytek postižených odešel k rodinám. Zástupci majitele objektu (TABYS) poskytli
postiženým kauci ve výši 20 tis. Kč, kterou v tuto chvíli přijalo 5 z 8 postižených rodin.
Dva páry jsou v krizových pokojích, 1 rodině přidělen byt v Tanvaldě, 1 rodina odešla do
Velkých Hamrů.
p. Bartoš: Krizové pokoje jsou poskytnuty do konce měsíce září, jedná se o problémové
klienty. Již teď došlo ke znehodnocení poskytnutých bytů. Zároveň charita poskytla
základní potřeby pro postižené.
p. Kotlár: s některými rodinami byl Romodrom v kontaktu už před požárem, vesměs jde
o rodiny v sociálně složité situaci. V některých rodinách jsou vážně nemocné děti.
pí. Tomšová: Další den po požáru proběhlo první krizové setkání za účasti p.Strouhala a
zástupce TABYS, kdy byl dohodnut další postup. Byly poskytnuty základní sociální
služby pro postižené, se všemi rodinami se dále jednalo. Z pohledu soc.odboru MěÚ se
pro rodiny udělalo maximum.
p. Bolf: Tento postup má slabiny a vede k nežádoucím důsledkům. Rodiny vesměs
souhlasily s výpovědí smlouvy, bez toho aby se řešilo, co s nimi bude v dlouhodobějším
výhledu, zda se budou moci do domu v Železnobrodské ulici vrátit či kam jinam půjdou.
Dále: je zřejmé, že zdaleka ne všechny rodiny jsou schopné si s finanční výpomocí
samy nalézt byt – jsou dlouhodobě zadluženy (resp.předluženy – jejich dluhy násobně
převyšují jejich příjmy...), zjevně neumí hospodařit s penězi, bariérou je i diskriminace
na trhu s byty (pí. Horneková: zkušenost TP je taková, že běžný byt pronajme
soukromník romské rodině jen výjimečně...) + jedna z rodin doputovala do Velkých
Hamrů do bytu soukromníka, při zajištění bytu asistoval Tabys...
p. Průcha: budoucnost domu v Železnobrodské ulici je nejistá. Jednou z variant je jeho
kompletí oprava. Je ale také varianta, že bude dům po požáru v takovém stavu, že
bude srovnán se zemí.
p. Najman: nelze jednat tak, aby se obce zbavovaly problémových rodin na úkor
sousedních obcí – způsobuje to velkou zátěž, zejména v situaci, kdy síť sociálních
služeb není zdaleka ideální.
p. Strouhal: Do Strategického plánu V.Hamrů navrhnul zakotvit spolupráci obcí a
poskytovatelů služeb v rámci ORP. Znamená to ale větší zapojení zejména Tanvaldu do
plánování.

pí. Hejtmánková: v tomto kontextu je dobré zmínit, že
25.listopadu proběhne v Tanvadlu ve spolupráci
Kontaktního pracoviště ÚP Tanvald a Městského úřadu
Tanvald seminář
pro obce z Tanvaldského regionu, zaměřený na možnosti zaměstnávání sociálně
znevýhodněných. Na semináři vystoupí také zástupci Agentury, kteří se podílejí i na
jeho programu.
Na závěr tohoto bodu p. Bolf shrnul, že důvodem tohoto setkání je hlavně potřeba
koordinovat postup obcí a poskytovatelů služeb v sociální oblasti. V regionu je řada
rodin, které jsou potenciálními přijemci řady služeb a typů poradenství, největší
koncentrace je v největším městě Tanvaldu. Tyto služby se k nim ale nyní nedostanou +
aktuálně zde není těchto služeb dostatek. V rámci individuálního krajského projektu by
na území Tanvaldska měly působit nové organizace, které budou schopné tyto potřeby
alespoň částečně uspokojit.
p. Strouhal: Projekt IP5 je koncipován na 3 druhy sociálních služeb (terénní práce,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15+ a sociálně aktivizační služba). Radou
prošly na region Tanvaldska terénní práce a nízkoprahové zařízení, kdy jsou smlouvy
ve fázi příprav a měly by působit pro Tanvald, Smržovku a Velké Hamry a úzce
spolupracovat s vedením obcí.
p. Bolf: je také důležité sledovat kvalitu poskytovaných služeb. Krajský projekt má
kontrolní mechanismy, jak tuto kvalitu kontrolovat + v rámci kajského projektu budou
probíhat pravidelná jednání zástupců organizací a obcí, kde se bude řešit konkrétní
problematika v regionu.
3. Strategický plán
Vzdělávání
p. Bolf: V srpnu proběhlo setkání pracovní skupiny pro oblast vzdělávání, kdy byly
domluveny některé postupy spolupráce s MěÚ Velké Hamry ( pí. Hornekovou ) a MŠ a
Asistenta pedagoga, které by měly vést k lepšímu začlenění dětí do chodu MŠ, ale i ZŠ
a lepší spolupráci s rodinami dětí (viz zápis z 21.srpna 2014).
Asistent pedagoga
Pí. Dobiášová – Asistent vybrán a funguje od září na ZŠ, momentálně se řeší funkčnost
kolektivní či individuální práce s dětmi. P. Bolf doporučil kurz metodického vedení
asistentů, který v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR
pořádá ZDARMA organizace Člověk v tísni a Olomoucká univerzita – zde odkaz se
všemi potřebnými informacemi:
http://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-dalsi-vzdelavani-pedagogickychpracovniku/kurzy-dvpp/
- na webové stránce v sekci „Další vzdělávání asistentů pedagoga“, kurz „Asistent
pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí“ – časová dotace 50 hodin, z
toho 3 x 8 hodin v Praze, zbytek formou e-learningu. Nejbližší kurz začíná 3.října 2014.
Další otázkou je financování asistenta do budoucna. P.Bolf doporučuje vycházet ze
stávajícího postupu žádostí směrem ke KÚ a MŠMT. Pokud se systém financování pro
rok 2015 změní, bude partnery informovat !!!
pí. Horneková – Již proběhla první schůzka s pí. Pekelskou (asistentkou pedagoga),
spolupráce se ještě musí vybalancovat.
Předškolní vzdělávání
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pí. Horneková: nabízí se propojení TP, asistentky
pedagoga a v některých případech také se speciální
pedagožkou paní Kořínkovou (program Maxík)
Na základě prokazatelného pozitivního dopadu na děti, které Maxík absolvují, doporučuje p.
Bolf podporu tohoto programu ze strany obcí, kde program probíhá. Paní Kořínková nyní
pracuje jako speciální pedagožka na jedné ze ZŠ v Tanvaldu + k tomu navštěvuje klientské
rodiny. Bylo by prospěšné navýšit kapacitu této služby, rozvíjet tuto službu personálně. Ve
Velkých Hamrech probíhá úzká kooperace s TP, která zprostředkovává kontakty do rodin,
službu vysvětluje rodičům atd., v Tanvaldu spolupráce s OSPOD.
pí. Tomšová: přípravná třída na ZŠ Údolí Kamenice nebyla otevřena pro nízký počet dětí. Je
to škoda.
pí.Horneková: Nastoupily pouze 2 děti, třída tedy nebyla otevřena, tyto 2 děti nastoupily do
MŠ ve Velkých Hamrech – nyní jsou tam tedy 4 děti ze soc.znevýhodněného prostředí.
p.Bolf – možná velká zátěž pro MŠ, ale je domluvená spolupráce MŠ s TP (viz jednání z
21.srpna)
p.Bolf: Jednou z hlavních priorit Lokálního partnerství je inkluzivní vzdělávání, tedy
vzdělávání dětí se soc.znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu, tedy v běžných ZŠ. K
tomu slouží i asistentka na ZŠ ve Velkých Hamrech a jsou tomu podřízeny všechny kroky LP
v oblasti vzdělávání. Segregované školství LP nepodporuje.
Bezpečnost
Na základě dohody města Velké Hamry a OO PČR Tanvald se byl proveden důkladný
průzkum pocitu bezpečí mezi občany Velkých Hamrů. Výsledky této analýzy budou
prezentovány začátkem října. Realizátor analýzy Západočeská univerzita pak obdobný
výzkum provedla i v Tanvaldu.
Volnočasové aktivity:
Z prostředků Programu prevence kriminality se uskutečnilo několik aktivit pro děti ze SVL a
jedna aktivita ještě proběhne. Zkušenosti z těchto aktivit budou vyhodnoceny při plánování
aktivit pro rok 2015. Do konce roku je nutno zpracovat plán prevence na rok 2015 +
naplánovat projekty.
Asistenti prevence kriminality (APK):
p.Hlubuček – i přes dílčí problémy se APK osvědčují, PČR je chce i na další období. Zcela
jistě by se uplatnili i v Tanvaldu, zatím k tomu ale není politická vůle + nutná spolupráce
Měst.policie.
Zaměstnávání:
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 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. Momentálně je neoficielně projekt umístěn v
zásobníku = zřejmě projekt nezíská prostředky na realizaci.... Obdobný projekt podávala i
Oblastní charita Most – pro celé Tanvaldsko (Tanvald, Smržovka, Hamry), celkem pro 40
osob. Zde se výsledek hodnocení ještě neví. Bohužel tento projekt nemá přímou

provázanost se zaměstnavateli. P.Bolf: v případě, že bude
projekt Charity úspěšný, byla by vhodné úzká spolupráce s
obcemi, už při výběru lidí do projektu. P.Bartoš: Vyjádřil souhlas.
Veřejně prospěšné práce – od 1.10. prodloužena dohoda s ÚP na dalších 6 měsíců. Počet
VPP se navýší z celkového počtu 14-ti osob na 16 a dojde k obměně 4 pracovníků (z toho
výměna 2 pracovníků z čety – z vlastního rozhodnutí nechtějí pokračovat)
p. Holý – Podle zákona o zaměstnanosti bude od 1.1.2015 možno uzavírat dohody na dobu
2 let. Zároveň ÚP doporučuje alespoň 30% obměny pracovníkůna VPP. Je nutné do aktivit
LP zapojit zaměstnavatele, místní firmy.
p. Bolf, p. Strouhal: 21.listopadu 2014 proběhne na Krajském úřadě Lib.kraje konference na
téma spolupráce škol a zaměstnavatelů – praxe žáků škol u zaměstnavatelů, práce s žáky
ze SVL na středních školách atd. Pozvánku dostanou všichni členové LP.
p.Bolf, pí.Hejtmánková: ohledně zaměstnávání obyvatel SVL bude důležitá akce 25.listopadu
na MěÚ Tanvald (viz zápis)
Bydlení:
Tzv. byt na zkoušku – p.Bolf: byla předběžně navržena kritéria přidělení bytu, které následně
budou předložena radě města. Ovšem momentálně se čeká na ustanovení nového
zastupitelstva a rady po komunálních volbách. Poznámka p.Bolf: Možnost získat „byt na
zkoušku“ může být důležitá pro motivaci rodin ze SVL v dalších aktivitách, včetně
zaměstnání na VPP. Pí. Horneková: mezi rodinami ze SVL jsou některé rodiny, které by
mohly okamžitě získat byt mimo systém „bytu na zkoušku“.
Závěr:
Na závěr setkání p. Bolf shrnul vše podstatné a poděkoval všem přítomným za jejich účast.
Předpokládaný termín dalšího setkání LP bude v polovině listopadu 2014. Na tomto setkání
bude aktualizován Strat.plán soc.začleňování, podklady pošle předem p.Bolf. Aktualizovaný
Str.plán schvaluje následně zastupitelstvo obce, do konce roku 2014.
Přehled chystaných akcí:
začátek října: prezentace výsledků výzkumu pocitu bezpečí (pozvánka pro členy LP bude
rozeslána)
21.listopadu: seminář ke spolupráci škol a zaměstnavatelů na Kraj.úřadě
25.listopadu: seminář pro obce k zaměstnávání soc.znevýhodněných na MěŮ Tanvald
druhá ½ listopadu: LP Velké Hamry
Zapsala: Lucie Večerníková
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
Dne 22.9.2014
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