4. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ
LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
30. srpna 2013, Velké Hamry

Účastníci:
MěÚ Velké Hamry: Jaroslav Najman, Martina Vacková, Dana Lejsková
Most k naději: Pavel Pech, Šárka Jirošová
Agentura pro soc. začleňování: Štěpán Bolf
Krajský úřad Libereckého kraje: Václav Strouhal
Oblastní charita Most: Ladislav Bartoš

Omluveni:
Město Tanvald
ZŠ Velké Hamry
Průběh setkání:
Pan Bolf přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro bezpečnost a vzdělávání.
Pan Bolf uvedl, že na dnešním jednání se bude projednávat SWOT analýza tj. nastínění
slabých a silných stránek v jednotlivých oblastech. V rámci jednání vyplynuly tyto body
analýzy:

www.socialni-zaclenovani.cz

SWOT analýza – vzdělávání

silné stránky
Dostatečné kapacity
V.Hamrech

v ZŠ

a

MŠ

slabé stránky
ve Nízká podpora vzdělávání v rodinách
v SVL – nevidí v tom praktický smysl

Otevřenost hamrovských škol k začleňování Vysoké absence ve škole a jejich omlouvání
dětí ze SVL
rodiči, resp. lékaři
Špatná informovanost rodin v SVL o
Od září 2013 spec.pedagožka/asistentka (?) požadavcích školy, jejich minimální zapojení
v MŠ (v rámci VPP?)
do provozu školy atd.
Od září 2013 pracuje speciální pedagožka v Nízké vzdělání rodičů včetně výskytu
několika rodinách v SVL (přes o.s. Maják)
negramotnosti
Naprostá většina dětí ze SVL nepokračuje ve
vzdělávání na stř.škole/SOU – nejsou k tomu
motivovány v rodině, i další důvody
příležitosti
ohrožení
Cílené oslovování vytipovaných rodin ze
SVL před zápisy (do MŠ, ZŠ, do kroužků, na Odpor rodičů z majority vůči začleňování
doučování…) s cílem zvýšit počty dětí ve dětí ze SVL – založeno na předsudcích a
vzdělání, především v předškolním
někdy špatných zkušenostech
Zavedení asistentů pedagoga pro žáky se Vysoké nároky práce s dětmi (a rodiči) ze
soc.znevýhodněním na ZŠ s cílem jejich SVL na pedagogy MŠ a ZŠ - limity ochoty
plynulejšího začlenění do běžné výuky
pedagogů učit se nové metody výuky
Užší spolupráce škol s poradenskými
zařízeními
(Pedagogicko-psychologická
poradna, Speciálně pedagogické centrum atd.)
a neziskovými organizacemi (zde rozvíjet
možnosti doučování přímo v SVL rodinách
nebo v nově zřizované klubovně)
Navázání užší spolupráce se středními
školami (SOÚ) a podpora žáků ze SVL
v pokračujícím vzdělávání
Větší využívání dotačních programů
v oblasti školství včetně krajských dotací

www.socialni-zaclenovani.cz

SWOT analýza – bezpečnost

silné stránky
Aktivní přístup
k prevenci

OO

PČR

slabé stránky
Nulová
nabídka
nízkoprahových
volnočasových aktivit pro děti a mládež ve
Tanvald městě – to vytváří potenciál pro vznik
soc.patologií mezi mládeží

Přijetí Plánu prevence kriminality v roce Špatné vzory v rodinách v SVL, tolerance
2013 zastupitelstvem
k soc.patologiím
Asistenti prevence kriminality
projekty dotované MV ČR
Regulace hazardu v obci
zakazující herny (z roku?)
příležitosti

–

a

další

vyhláška
ohrožení

Obtížné
intervence
do
některých
Širší využití krajských a ministerských (MV) kriminogenních oblastí – např. fungování
projektů prevence kriminality
sběren
Pozitivní důsledky zavedení kamerového
systému (pozor na zneužití!) – umožňuje
např.důslednější postižení přestupků
Cílenější intervence do drogové problematiky
(asistenti + PČR = adresnější postihy, NNO =
streetwork, prevence na školách, možnost
veřejných diskuzí atd.
Silněji a jednoznačněji vystupovat proti
projevům extremismu a netolerance
(všichni členové LP) – formou veřejných akcí,
prohlášení v tisku atd.

Stále se zvyšující výskyt drobných krádeží,
související se zhoršováním soc.-ekonomické
situace
Snižování pocitu bezpečí v obci vlivem
nekontrolované a nekontrolovatelné migrace,
zčásti řízené majiteli nemovitostí
Sílící vliv extrémismu mezi mládeží a
běžnými občany

Závěry:
Bylo dohodnuto, že bude svolána schůzka věnovaná školství.
Pan Bolf se obrátí na nové partnery a stávajícím připomene tvorbu plánu, aby nedošlo
k pozdním námitkám.
Zapsala: Martina Vacková
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
9.srpna 2013
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