JEDNÁNÍ K PROJEKTU D6
7. listopadu 2014, Velké Hamry

Účastníci:
MěÚ Velké Hamry:
Jaroslav Najman, Martina Vacková, Lucie Večerníková, Markéta Horneková
Agentura pro soc. začleňování:
Štěpán Bolf
ÚP:
Michal Holý, Michaela Pokorová
Oblastní charita Most:
Petr Fadrhons, Michaela Lochmanová, Ladislav Bartoš
Průběh setkání:
Pan Bolf přivítal přítomné a uvedl, že na dnešním jednání se budou projednávat schválené
projekty D6 jak Oblastní charity Most tak i nově schválený projekt Velkých Hamrů.
Projekty Velkých Hamrů se musí zahájit od 1.12.2014 a to blokem vzdělávacím (2 osoby
budou vzdělány v oblasti třídění odpadů a 3 osoby budou proškoleny jako pomocný zedník).
V rámci rekvalifikací byla již vytipována vzdělávací agentura, ovšem budou se hledat i jiné
možnosti.
Na základě schválení žádosti i Velkým Hamrům, nastává změna oproti původní dohodě mezi
Oblastní charitou Most a městem Velké Hamry, kdy pro potřeby projektu Oblastní charity
Most, zůstává k dispozici již vybraná paní, která bude z projektu OCHM proškolena a
zaměstnána jako terénní sociální pracovnice, ovšem dalších pět vytipovaných osob si město
ponechá pro potřeby svého projektu. Nicméně ve spolupráci s pí. Hornekovou budou vybíráni
další možní uchazeči i z Velkých Hamrů.
Projekt Oblastní charity Most počítá se zaštítěním 35 osob na rekvalifikaci pro Tanvaldsko.
(bude se jednat o 2 rekvalifikace účelové (pomocný zedník, pracovník sociálních službách,
pracovník v pohostinství, skladník), 6 osob plánováno rekvalifikovat specializovanou
rekvalifikací (svářečský průkaz, ŘP na vysokozdvižný vozík, ŘP C apod. Dále se počítá se 3
klienty zaměstnanými na DPP jako práce na zkoušku. Účastníci nemusí být evidováni na ÚP
(př. mateřská dovolená apod.) Rekvalifikace zatím zajištěny nejsou, Oblastní charita Most
bude vzdělávací agentury kontaktovat a plánovat termíny zahájení daných rekvalifikací.
Charita Most oslovila město Velké Hamry (pí. Horneková) a ÚP k vytipování a
nekontaktování případných účastníků a zároveň potřebě nabídky zaměstnavatelů. Zde je
potřeba doporučení ÚP.

Rekvalifikace Oblastní charity Most a Velkých Hamrů je možno sloučit a doplnit, ovšem pro
potřeby projektu Velkých Hamrů je nutné zajistit rekvalifikace již od 1.12.2014..

Závěr:
Oblastní charita Most bude mapovat možnosti rekvalifikací s možností spoluúčasti Velkých
Hamrů, což se týká profese pomocný zedník.
K vytipování možných klientů bude naplánována společná schůzka Oblastní charity Most,
terénní pracovnice VH pí. Hornekové a zástupci Romodromu, kteří danou klientelu velmi
dobře znají a mají možnost reálnějšího náhledu na jejich možnosti.

Zapsala: Lucie Večerníková
Zápis ověřil: Štěpán Bolf

