3. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ
LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
4. července 2013, Velké Hamry
účastníci:
MěÚ Velké Hamry: Jaroslav Najman, Martina Vacková, Aleš Václavík
Agentura pro soc. začleňování: Štěpán Bolf
Most k naději: Pavel Pech, Šárka Jirošová
Krajský úřad Libereckého kraje: Václav Strouhal
Policie ČR: Jan Hlubuček
omluveni:
ZŠ Velké Hamry: Tereza Dobiášová
Oblastní charita Most: Ladislav Bartoš, Patrik Kotlár
Město Tanvald: Josef Průcha
hosté:
Asistenti prevence kriminality: Martin Dama, Marcela Svárovská
Průběh setkání:
Pan Bolf přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro bezpečnost a vzdělávání a seznámil je
s přítomnými asistenty prevence kriminality.
Dále pan Bolf informoval o podaných žádostech o dotaci k MV v rámci prevence kriminality.
Je to žádost na financování letního tábora a dále víkendového pobytu. Tábora by se měli
účastnit i čtyři děti z Mezivodí a další děti ze sociálně slabých poměrů, žijící mimo Mezivodí.
Pan Bolf požádal pana Pecha, aby asistentům prevence kriminality představili činnost Mostu
k naději. Pan Pech uvedl stručně náplň jejich práce. Zabývají se především drogovou
problematikou tj. monitoring, distribuce informačních letáků o jejich činnosti, distribuce
pohotovostních balíčků do lékáren, oslovování klientů). Na Tanvaldsku s činností teprve
začínají. Mají zde cca 10 klientů. Problém je s financováním činnosti. Obává se, že jim
vystačí peníze tak do září a opět sem nebudou schopni dojíždět. Bohužel bez stálé návaznosti
a systematičnosti jejich práce není možné docílit požadovaného efektu při získávání klientů a
při práci s nimi. Podle slov pana Strouhala bude možné až v roce 2014 žádat o finanční
příspěvky na tuto činnost. Mostu k naději by pomohly příspěvky od obcí. Vzhledem k tomu,
že bude brzy zasedání Mikroregionu Tanvaldsko, pokusí se pan Pech svoje požadavky
přednést na tomto zasedání. V souvislosti s tím se také vypracovává dopis obcím se žádostí o
pomoc. Tento dopis by mohl být na obcích k dispozici příští týden. Podle slov pana Strouhala
by bylo zapotřebí, aby z obcí vzešel návrh, aby v rámci primární prevence mohli žádat o
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podporu i jiné organizace než jsou školská zařízení.
Možnost podpory preventivní činnosti je v současné
době velmi omezená.
V rámci spolupráce Mostu k naději s asistenty prevence kriminality pan Pech nabídl dodání
letáčků a možnost asistenty základně proškolit.
Paní Jirošová uvedla, že na základě postupně získávaných zkušeností z Mezivodí, by bylo
velmi vhodné vypsat projekt na sociálně aktivizační službu. K tomu doplnil pan Strouhal, že
kraj bude podporovat sociálně aktivizační služby od roku 2014.

Závěry:
Na závěr pan Bolf shrnul výsledek dnešního jednání:
nastínění spolupráce Mostu k naději a asistentů prevence kriminality,
projednání žádosti o příspěvek na zasedání Mikroregionu Tanvaldsko,
záměr na vypracování projektu na sociálně aktivizační službu ve Velkých
Hamrech.
Zapsala: Martina Vacková
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
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