1. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ
LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
12. dubna 2013, Velké Hamry
účastníci:
MěÚ Velké Hamry: Jan Najman, Martina Vacková, Dana Lejsková, Dana Jůnová
Policie ČR: Jan Hlubůček, Jan Daňek
Agentura pro soc.začleňování: Štěpán Bolf
Město Tanvald: Josef Průcha
ZŠ Velké Hamry: Tereza Dobiášová
Omluveni: Oblastní charita Most

Průběh setkání:
Š.Bolf přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro bezpečnost a vzdělávání a podal
informaci o úspěchu města při podání žádosti na ministerstvo vnitra do programu prevence
kriminality. Město bylo úspěšné v žádosti o dotaci na vytvoření 2 pracovních míst asistentů
prevence kriminality a na vybudování kamerového systému.
Členové pracovní skupiny byli stručně seznámeni s hlavní náplní práce asistentů prevence
kriminality a s postupem jejich výběru.
K problematice výběru kandidátů na pozici asistentů prevence kriminality se vyjádřil p.
Daněk. Na Liberecku asistenti působí zatím pouze v Novém Boru. Největší problém byl
s výběrem vhodných kandidátů na tuto pozici. Je potřeba, aby asistenti byli především
komunikativní a měli alespoň minimální respekt v sociálně vyloučené komunitě. V Novém
Boru je působnost asistentů již bez problémů, ač původně skrze asistenty soupeřily místní
znesvářené romské rody. K dnešku lze říci, že se provázal vztah a prohloubila komunikace
romských rodin a městské policie.
Pan Hlubůček navrhl uskutečnit schůzku v Děčíně, kde asistenti prevence kriminality působí
již delší dobu. Poznatky Děčína by mohly pomoci při výběru kandidátů. Schůzka bude
domluvena v co nejkratší době za přítomnosti p. Hlubůčka a p. Najmana.
www.socialni-zaclenovani.cz

Koordinace práce asistentů budou provádět p.
Hlubůček, v úzké spolupráci s pí Jůnovou, která má na
MěÚ na starost agendu přestupků.
Výběrové řízení proběhne do konce května, asistenti začnou pracovat od června 2013, dotace
je do konce roku 2013. Informaci o konání výběrového řízení je třeba rozšířit mezi všechny
potenciální zájemce – vývěska MěÚ, ÚP, hamerské noviny + rozšířit také informaci
v soc.vyloučené lokalitě, využití všech další informačních kanálů.
Paní Dobiášová seznámila členy pracovní skupiny s problémy spojenými s výskytem drog
na základní škole. P. Hlubůček, p. Bolf – asistenti prevence budou mj. působit v okolí školy
na rizikových místech a spolupracovat jak s policií, tak se školou.
Paní Dobiášová upozornila, že škola nemá žádnou možnost potrestat uživatele a prodejce
drog, protože se z oficiálních zdrojů nedozví, zda daný žák byl skutečně pod vlivem drog či je
prodával. Není to podle paní Dobiášové výchovné vůči ostatním dětem.
Paní Dobiášové bylo doporučeno řešit takovéto závažné problémy také přímo s dětmi,
například přes školní parlament (p.Daněk).
P.Bolf: možností pro školou je využití psychologa, zapojení organizací zaměřených na
prevenci užívání drog, a také vybudování prostoru pro volnočasové aktivity dospívající
mládeže – možnosti pro trávení volného času dětí a mládeže jsou v Hamrech omezené, ne
všechny děti využívají kroužky. Řešením pro část dětí je např. nízkoprahové klub, k tomu je
ale třeba najít prostory a vhodného poskytovatele služby. P. Najman: obec usiluje o dotaci na
skatepark, který je i dětmi žádaný. Na návrhu a vybudování by se mohly přímo podílet děti.
Závěry:
1) asistenti prevence jsou slibný nástroj, nutné je ale od začátku koordinovat jejich zavádění
v lokalitě, k tomu jsou partneři ochotní a budou se v tomto smyslu dále domlouvat, ať už na
platformě pracovní skupiny nebo na separátních jednáních
2) výskyt drog na škole je problém, který je nutné podchytit a řešit. Nutné zapojení dalších
aktérů (psycholog (poradna?), dále NNO zaměřená na drogovou prevenci) x distribuci drog
mezi dětmi řeší P ČR
O termínu dalšího setkání pracovní skupiny bude Š. Bolf v dostatečném předstihu informovat
mailem všechny zúčastněné.
Zapsala: Martina Vacková
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
15. dubna 2013
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