6. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ
LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY PROJEDNÁNÍ PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY 2014
6. ledna 2014, Velké Hamry

Účastníci:
MěÚ Velké Hamry:
Jaroslav Najman, Martina Vacková, Lucie Jírová, Dana Jůnová, pí. Horneková – terénní
pracovnice
Agentura pro soc. začleňování:
Štěpán Bolf, Michal Krebs
OOP Tanvald:
Jan Hlubuček
Průběh setkání:
Pan Bolf přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro bezpečnost a vzdělávání a představil
pana Krebse z Agentury pro sociální začleňování, odborníka pro oblast bezpečnost a prevence
kriminality.
Pan Bolf uvedl, že na dnešním jednání se bude projednávat Program prvence kriminality pro
rok 2014. Žádost o dotaci musí být podána na Krajském úřadě nejpozději 14. února 2014, ale
je nutné, aby byla žádost připravena kompletní do 3. února, kdy se uskuteční na KÚ
konzultace s pracovníky OPK MV nad konkrétními projekty. Co se týče jednotlivých projektů
bylo dohodnuto následovně:

1. Asistent prevence kriminality 2014
Opět se bude žádat o dva plné úvazky, zázemí a vybavení ( ošacení..) pro APK.
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Je důležité vyzdvihnout dobré fungování spolupráce
APK a policie ČR, k tomuto zpracuje p. Hlubuček
písemné vyjádření, případně osloví v této věci také
p. Daňka – PČR. Po zpracování projektu APK, zaslat p. Šikolovi a požádat o souhlasné
stanovisko policie ČR.

2. Volnočasové pobyty 2014
Jednodenní pobyty
V rámci tohoto projektu se bude žádat o 5 jednodenních pobytů pro SVL zakončených
1 víkendovým pobytem. Ve spolupráci s pí. Hornekovou (TP), bude dána možnost
zapojení rodičům ze SVL!!
Pro tyto účely se osloví následující organizace, které by mohly zajistit případný program.
Diecézní centrum Příchovice – p. Hlubuček
Mateřské centrum Maják Tanvald – p. Bolf, pí. Jírová
p. Těhník- Včelaříci – pí. Vacková
Zálesák TOM Tanvald p. Kuna – p. Bolf, pí. Jírová
Charita Most p. Bartoš – p. Bolf
Letní tábor
Tento projekt bude určen pro děti ze sociálně slabých a neúplných rodin a děti se sociálně
patologickým chováním či děti vyrůstající v rizikovém prostředí. Na základě předchozích
zkušeností se momentálně nejeví příliš vhodný pro děti ze SVL, vzhledem k přílišným
vazbám na rodinu, děti nejsou schopné být mimo rodinu delší dobu. Je možnost že
nastavené jednodenní pobyty budou startem pro budoucí programy event. i letní tábor.
Pro tyto účely by byl vhodný opět místní oddíl Liščat, který má již zkušenosti s touto
aktivitou. P. Martínka osloví pí.Vacková. Děti budou vytipovány ve spolupráci se ZŠ VHI

3. BIKE-PARK
Pro účely žádosti je nutné předložit projekt od realizátorů ( zajistí p. starosta ), dále bude
určen správce objektu ( proškolen v rámci sociální práce ). Na výstavbě se budou
spolupodílet také občané ze SVL a uvažuje se také o půjčovně kol, pro kterou bude nutné
zajistit prostory na skladování a údržbu kol. Nutné zpracovat podmínky půjčovny.
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4. HOROLEZECKÁ INTERIÉROVÁ STĚNA
Pro účely žádosti budou s p. Kunou ( vedoucí horolezeckého kroužku ) dohodnuty
podrobnosti. Stěna bude umístěna v tělocvičně ZŠ. Bude projednáno s ředitelem školy.

Mimo program bylo navrhnuto p. Hlubučkem a p. Bolfem zpracovat Průzkum bezpečí
obyvatelstva. P. Hlubuček zpracuje otázky a předloží je ASZ ke schválení. Distribuce je
plánována v únoru 2014.
Závěry:
Bylo dohodnuto, že budou osloveni případní organizátoři a zároveň se vyzvou realizátoři
projektů Bike-park k předložení projektu v co nejkratší možné lhůtě, aby mohla být žádost
včas podána.

Zapsala: Lucie Jírová
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
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