SETKÁNÍ K PROJEDNÁNÍ PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY 2015
21. října 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
OOP Tanvald:
Jan Hlubuček
Průběh setkání:
Pan Bolf přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro bezpečnost a uvedl, že na dnešním
jednání se bude projednávat Program prvence kriminality pro rok 2015. Žádost o dotaci musí
být podána na Krajském úřadě nejpozději 31. ledna 2015, ale je nutné, domluvit dané projekty
o které se bude žádat. Zároveň je potřeba dokončit stávající projekty (víkendový pobyt
v Příchovicích) a do konce roku 2014 tyto projekty také vyhodnotit. K vyhodnocení projektů
je možno použít Analýzu od Plzeňské university (např. jsou v ní zajímavé připomínky a
náměty k APK).
Víkendový pobyt na faře v Příchovicích – p. Hlubuček osloví pana faráře a domluví termín
(buď víkend 22-23 listopad, nebo víkend následující 29-30.11.) a program, jako vhodnější se
jeví pobyt pro starší děti. Součástí programu bude vaření tradičních romských jídel (nákup
surovin konzultovat s pí. Hornekovou). Pí. Horneková také rozšíří informace mezi děti a
vyjedná účast. Zúčastní se p. Hlubuček, pí. Svárovská, pí. Horneková a případně i p. Bolf.
Pro rok 2015 je třeba připravit aktualizaci Plánu prevence kriminality v termínu do konce
ledna 2015, kdy již musí být schválen radou města.
Co se týče jednotlivých projektů pro rok 2015 bylo dohodnuto následovně:
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1. Asistent prevence kriminality 2014
Opět se bude žádat o dva plné úvazky, zázemí a
vybavení ( ošacení..) pro APK.
Žádné zásadnější změny v náplni práce nebudou, dojde pouze k doplnění
(p.starosta+p.Hlubuček) na základě Analýzy bezpečnosti (stížnosti na to, aby APK
působili represivně jsou mimo jejich poslání. P. Hlubuček zajistí článek v dalším čísle
Hamrovských novin o skutečných výsledcích práce APK. Po zpracování projektu APK,
zaslat p. Šikolovi a požádat o souhlasné stanovisko policie ČR.
2. Letní tábor
Projekt bude podáván opět pouze se změnou účasti organizátora (pravděpodobně Hasiči).
3. Vzdělávací kurz na II.stupni ZŠ
Program zaměřený na vcítění se do pozice menšiny a řešení problémů z jejich pozic
(Rom, cizinec) P. Hlubuček zašle pí.Večerníkové kontakt na školící firmu a pí.
Večerníková zjistí náklady atp. + nutno konzultovat se školou zda o takový projekt stojí a
případně jak celkový projekt bude probíhat. ( pí. Dobiášová)
Poznámka p. Bolfa-ideální by bylo zapojit i APK, aby se jejich pozice „chodících kamer“
v očích dětí a mládeže trochu proměnila.
4. Klubovna ve Velkých Hamrech
Z Programu prevence kriminality se bude žádat na vybavení klubovny + na materiál
k zajištění volnočasových aktivit. Obec jako vhodný prostor vidí bývalý byt správce
v objektu na fotbalovém hřišti, nyní využívaný jako šatny dělníků. Do poloviny roku 2015
by mohl projít rekonstrukcí (spojení 2 místností v jednu velkou klubovnu). Pro její
provozování by bylo vhodné najít jednu klíčovou osobu (pí. Horneková navrhuje Janu
Virágovou). Možnost kombinace VPP a zapojít jí také do projektu Charity Most na
zaměstnávání obyvatel ze SVL (projednat s p. Bartošem), vzdělat jí na pracovnici v soc.sl.
Charita Most bude zároveň potřebovat zázemí pro 2x týdně nízkoprahovou službu, zřejmě
již od listopadu.
V Klubovně by mohly fungovat i jiné kroužky a aktivity, např. Mateřské centrum-využití
matkami s dětmi, včetně přilehlého hřiště, musí se ale nastavit pravidla + opět někdo jako
koordinátor (pí. Virágová Jana)
Na tyto aktivity by se musely začít shánět další granty a dotace (MŠMT, MKultury a
další)-p. Bolf a pí. Horneková připraví návrh využití klubovny, pošlou ostatním. Termín:
do 15.listopadu

Zapsala: Lucie Jírová
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
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