11. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
5. prosince 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
Michaela Pokorová – referent zaměstnanosti, poradce
Agentura pro sociální začleňování
Štěpán Bolf – lokální konzultant pro Velké Hamry
Jakub Švec
Krajský úřad Libereckého kraje
Václav Strouhal – koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců
Oblastní charita Most
Ladislav Bartoš – vedoucí NZDM Tanvald
Michaela Lochmanová
PČR Tanvald
Jan Hlubuček – vedoucí OO PČR Tanvald
ROMODROM o.p.s.
Patrik Kotlár – terénní pracovník
Eva Gáborová – terénní pracovník
MěÚ Tanvald
Hana Preislerová – místostarostka
D.R.A.K.
Lenka Bobvošová
Zdena Synovcová

Program setkání:
1. Úvodní slovo:

Pan Bolf přivítal přítomné členy LP a nastínil body programu jednání.
Prezentace ASZ – Představení tzv. Koordinovaného přístupu k řešení sociálně
vyloučených lokalit (Jakub Švec, ASZ)
Viz. přiložená prezentace
Revize plnění Strategického plánu soc.začleňování (SPSZ) pro Velké Hamry + návrh
aktualizace SPSZ na rok 2015 (Štěpán Bolf, ASZ)
Strategický plán pro období 2013-2014 je k dispozici pod tímto odkazem: http://www.velkehamry.cz/o-meste/agentura-pro-socialni-zaclenovani/strategicky-plan/
Bolf: Strategický plán schválený zastupitelstvem města v roce 2013 je třeba vyhodnotit a
vytvořit aktualizovanou verzi pro roky 2015-2016. Do konce roku 2014 bude schválen ZO
zjednodušený návrh aktualizace SPSZ. V prvních měsících roku 2015 budou pak na základě
zvolené varianty koordinovaného přístupu (tzv. rychlá a pomalá varianta) zpracovány
podklady pro vhodné projekty včetně nákladů.

REVIZE plnění SPSZ
Bydlení
tzv. „byt na zkoušku“ – k tomuto tématu proběhlo několik PS, kdy se vytvořila kritéria
přidělení zkušebního bytu (zaměstnání pro obec, a další – viz předchozí zápisy) + vytipovala
se cílová skupina pro kterou tato forma bude určena (především pro rodiny s dětmi) . Obec
má vytipovaný byt, který je potřeba pro toto náležitě upravit, což vede k časovému posunu
oproti původnímu plánu.
Najman: rizikem tohoto opatření je uvolnění bytu v SVL a tím otevřená možnost migrace
nových sociálně slabých nájemníků do objektu. Město bude mít snahu koupit nemovitost na
Mezivodí – následně proběhne rekonstrukce nebo demolice a následná výstavba nového
bytového domu, což by mohlo toto opatření značně pozitivně ovlivnit. Nutno řešit v
souvislosti s koordinovaným přístupem (KPSVL)
Bolf: dosažitelnost obecního bydlení může být pro rodiny ze SVL klíčovým motivem pro
zapojení do jiných začleňovacích aktivit a spolupráci s návaznými službami. Proto je třeba
toto řešit bez větších odkladů.
Zaměstnávání
a) prostupné zaměstnávání
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V rámci Tech.služeb města VH funguje a osvědčila se četa
zaměstnanců na VPP. Město VH uspělo s žádostí v rámci
výzvy D6 na projekt vzdělávání a zaměstnání obyvatel SVL. V projektu města jde o vyškolení
5-ti osob s následným zaměstnáním v rámci TS města na hlavní pracovní poměr v rámci
projektu i po jeho skončení. Uchazeči jsou již vytipováni, následuje zahájení rekvalifikací
ještě v roce 2014. Účastníci projektu jsou vybráni z čety VPP. Jejich zapojením do projektu se
uvolní místa na VPP pro nové uchazeče. Vedení obce počítá s obsazením uvolněných kapacit
VPP opět z řad obyvatel SVL.
Je možnost zapojit další uchazeče z VH také do zaměstnanostního projektu OCHM (viz zápis
z jednání k projektu D6.
b) pracovní poradenství
LP podporuje pokračování skupinových poradenských aktivit ze strany ÚP. Poradenství bude
opět určeno pro účastníky VPP (a případně také pro účastníky projektu D6). Na základě
zkušeností s poradenskými aktivitami uskutečněnými ve VH v roce 2014, LP doporučuje
rozložit poradenské aktivity do kratších bloků a kromě už zahrnutých témat (finanční
gramotnost atd.) rozšířit o další témata vycházející z potřeb obyvatel SVL (dluhová
problematika, výhody legálního zaměstnání atd.) Skupinové poradenství bude realizováno ve
Velkých Hamrech dle harmonogramu dohodnutého mezi obcí a ÚP.
Individuální pracovní poradenství bude pro účastníky projektu D6 zajišťovat pracovní
asistent.
c) kvóta 10% dlouhodobě nezaměstnaných ve veřejných zakázkách obce
Dosud nebylo možno tuto variantu zahrnout do veřejných zakázek, jelikož se jednalo vždy o
odborné práce. Tato možnost by se dala využít v roce 2015, kdy bude budována kanalizace
s možností např. výkopových prací apod. Opatření tedy zůstává součástí SPSZ pro další
období.
Vzdělávání
2. Předškolní příprava MŠ
Momentálně navštěvují MŠ 3 děti ze sociálně vyloučeného prostředí (2 SVL + 1 romské dítě)
V příštím roce je pravděpodobný nárůst počtu těchto dětí, dle pí. Hornekové by se mělo jednat
o 5-10 dětí, dle toho jak se podaří motivovat rodiče. Je třeba podporovat MŠ v práci s dětmi
ze SVL. Lok.partnerství bude prosazovat větší zapojení MŠ do plánování.
3. Program MAXÍK
Program využívají aktuálně 4 rodiny ze SVL, oproti loňskému roku je nárůst o 2 děti. Míra
spolupráce rodin je různá, ve všech případech má ale program pozitivní dopad. Jedná se o
rodiny, se kterými TP spolupracuje i na jiných aktivitách. Diskutovány možnosti podpory
programu Maxík v rámci jednotlivých obcí, kde ho pí. Kořínková realizuje a také možnost
podpory ze strany Mikroregionu Tanvaldsko. Nutno brát v úvahu personální kapacity Majáku
– program Maxík se ukazuje jako účinný nejen v rodinách ve Velkých Hamrech.

4. Asistent pedagoga na ZŠ
Od září 2014 na ZŠ Velké Hamry funguje asistent pedagoga. ZŠ podává žádost v nově
vyhlášené výzvě pro další období na rok 2015.
Dobiášová: asistent funguje, problematické je ale jeho působení ve vyučovacích hodinách, to
se příliš neosvědčuje.
Strouhal: doporučuje se ukázka dobrých praxí např. návštěvou školy, kde již asistent funguje a
tyto počáteční problémy se zapojením jsou již vyřešeny.
Bolf: asistent má fungovat především jako podpora pedagogům i žákům přímo v hodinách,
jako vhodný a navrhl kurz pro asistenty, v rámci projektu „Systémová podpora inkluzivního
vzdělávání“, další termíny zahájení kurzu jsou 16.ledna 2015 nebo pak 23.března 2015, jde o
3 x po 1 dni v Praze, zbytek formou e-lerningu, kurz je zdarma, přihlášky zde:
http://www.inkluze.upol.cz/portal/events/asistent-pedagoga-pro-deti-ze-socialneznevyhodneneho-prostredi-2-beh/
Bezpečnost – prevence
Asistenti prevence kriminality (APK) – obec bude opět žádat o prostředky na 2 pozice APK.
P. Hlubuček jako mentor asistentů navrhuje jisté úpravy. Jedná se o měsíční plánování služeb,
větší využití pí. Jůnové při kontrole harmonogramu APK, zpřísnění celkových pracovních
kontrol APK. Z diskuze k preventivním projektům v rámci ORP vyplynul zájem dalších obcí
o zřízení APK (Tanvald, zřejmě také Smržovka). Pro PČR, MP a dotčené obce bude výhodou
koordinované metodické vedení APK.
Veškeré projekty v rámci programu prevence kriminality se vyhodnotí a připraví se nové
projekty pro rok 2015 (viz zápis PS-bezpečnost…..). Žádosti je nutné podat do 31.1.2015.
Nově přibude projekt na vybavení klubovny ve Velkých Hamrech.
Sociální služby
a) Terénní pracovník při MěÚ
Během roku 2014 se ukázalo zřízení TP jako velmi účinné opatření SP, proto má město zájem
o udržení pozice terénní pracovnice a podalo žádost na Úřad vlády pro rok 2015, výsledek
bude znám v březnu 2015. Město bude financovat do rozhodnutí mzdu TP z vlastního
rozpočtu.
Najman – bylo by dobré, aby TP působil i v okolních obcích, nikoli pouze ve V.Hamrech.
b) rozšíření sítě služeb pro obyvatele SVL
V rámci krajského projektu IP5 na Tanvaldsku realizuje o.s. D.R.A.K. sociálně-aktivizační
službu, v kapacitě 2 plných úvazků pro Tanvaldsko již zahájena spolupráce s TP ve Velkých
Hamrech. Došlo také k rozšíření terénní práce v rámci stejného projektu (OCHM, resp.
Romodrom a také protidrogový terén – Most k naději) + NZDM Tanvald – pro V.Hamry má
být nízkoprahový klub realizován terénní formou.

4

Závěr
Závěry z dnešního jednání budou zpracovány pro účely AKTUALIZACE SPSZ, kterou
obdrží zastupitelé. Následně po novém roce začnou práce na přípravě SPSZ zohledňující
variantu koordinovaného přístupu. Je třeba především vyčíslit náklady na plánované aktivity a
projekty. Další setkání LP proběhne v únoru/březnu 2015, o přesném termínu budou členové
LP informováni mailem v předstihu. Do té doby jednání prac.skupin dle aktuální potřeby.
Zapsali:
Lucie Večerníková
Štěpán Bolf

