2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ
LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
24. května 2013, Velké Hamry
účastníci:
MěÚ Velké Hamry: Jaroslav Najman, Martina Vacková, Dana Jůnová
Agentura pro soc. začleňování: Štěpán Bolf
Město Tanvald: Josef Průcha
ZŠ Velké Hamry: Tereza Dobiášová
Oblastní charita Most: Ladislav Bartoš, Patrik Kotlár
Most k naději: Pavel Pech, Šárka Jirošová
Krajský úřad Libereckého kraje: Václav Strouhal
omluveni:
Policie ČR
Průběh setkání:
Š.Bolf přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro bezpečnost a vzdělávání a podal
informaci o výběru kandidátů na pracovní pozice asistentů prevence kriminality.
Pan starosta stručně seznámil členy pracovní skupiny o všech třech projektech, na které město
žádalo dotaci v rámci prevence kriminality. Zmínil konkrétní umístění kamer a popsal hlavní
pracovní náplň asistentů prevence kriminality.
Pan Bolf upřesnil, že asistenti prevence kriminality se budou účastnit schůzek na Mezivodí,
které byly dohodnuty v rámci pracovní skupiny pro bydlení a vzdělávání. Budou
spolupracovat se školou.
Dále pan Bolf informoval o možnosti podat žádost o dotaci do druhého kola prevence
kriminality. Jedná se pouze o neinvestiční projekty a týká se obcí, které spolupracují
s Agenturou. Byly stručně projednány jednotlivé možnosti projektů, na které by se mohla
žádost podat.
Byly diskutovány možnosti využití prostor města pro vybudování zázemí pro sociálně
aktivizační služby. Je každopádně důležité zajistit provozovatele takové služby. Pan Bartoš
uvedl, že by bylo možné, aby docházeli do Hamrů cca dva dny v týdnu. Nicméně by to měla
být služba, která by nekonkurovala službám poskytovaným charitou v Tanvaldě. Pan Bartoš
dále uvedl, že v současné době je velký problém se získáním dostatečné množství finančních
prostředků. Podle slov pana Strouhala je možné získat na sociální služby dotace z kraje.
www.socialni-zaclenovani.cz

Připravuje se k této oblasti krajský projekt. Nicméně je
nutné, aby služba byla registrována v Libereckém kraji.
Službu si může zaregistrovat i obec za určitých
podmínek (pracovník musí mít vzdělání v sociální oblasti, dostatečné prostory, vypracované
stanovy zařízení). Pan Strouhal bude o průběhu přípravy projektu informovat.
Jeví se několik možností, jak potřebné sociální služby zajistit a to i finančně:
Poskytovat službu v rámci obce a zajistit kvalifikovaného zaměstnance – pak lze
čerpat dotace i z kraje,
Službu bude poskytovat Oblastní charita Most či jiný poskytovatel (Člověk v tísni
např.) a v Hamrech vytvořit odloučené pracoviště (zde by mohl být problém
s krajskými dotacemi),
Pokusit se domluvit v rámci obcí Mikroregionu Tanvaldsko (muselo by se prošetřit,
zda i svazek obcí může žádat o dotace v rámci kraje).
Závěry:
Na závěr byly shrnuty požadavky a připomínky pro zajištění sociálních služeb ve městě:
Záměr na zajištění sociálně aktivizačních služeb především pro rodiny s dětmi a
dále terénní práce,
využití krajských dotací,
využití finančních zdrojů v rámci dotací MV na prevenci kriminality,
není dostatečný přehled o potřebách v lokalitě,
potřeba oslovit poskytovatele ke zjištění jejich kapacit (úkol – p.Bolf)
nutnost sladit zamýšlenou sociální službu s komunitním plánem mikroregionu,
případně tento plán upravit (úkol – p.starosta Najman),
vytvořit strategický plán ve Velkých Hamrech s jednotlivými opatřeními,
harmonogramem a odpovědností (tomu bude věnováno další setkání LP Velké
Hamry koncem června 2013)
v červnu bude započato se zpracováním situační analýzy (již jsou vybraní
realizátoři)
budou poskytovány informace o přípravách krajského projektu (p. Strouhal,
p.Bolf)
budou poskytovány informace o působnosti asistentů prevence kriminality (p.
starosta Najman, p. Hlubuček z PČR),
sociální služby se budou koncipovat s využitím pro mikroregion jako celek
Zapsala: Martina Vacková
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
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