Newsletter LP Žďár nad Sázavou květen - září 2017
Zpracovaly:
Ing. Sabina Ludvíková (LK ASZ), Mgr. Táňa Zimmermannová (LKIV ASZ)
a Ing. Kateřina Navrátilová (Manažer SPSZ MěÚ ZR)

Vážené členky, vážení členové Lokálního
partnerství ve Žďáře nad Sázavou,
rády bychom vás informovaly o dění ve
městě v rámci spolupráce s Agenturou pro
sociální začleňování (ASZ) za období květen –
září 2017.
Jak jistě víte, na konci měsíce května
nastala změna lokálního konzultanta. Martina
Kahánka nahradila Sabina Ludvíková, se
kterou měla již většina z vás příležitost se
seznámit. Martin Kahánek neopustil ASZ
nadlouho, v polovině září 2017 si ke své pozici
na MPSV přidá zkrácený úvazek lokálního
experta na oblast bezpečnosti a prevence
kriminality, tudíž lze předpokládat, že se s ním
někteří z vás ještě potkají.
V květnu proběhl kromě personálních
změn
seminář
k problematice
OSPOD
a povinnému roku předškolní docházky pod
vedením
Bohumily
Gudzenko
(ASZ),
v odpoledním bloku představila Barbara
Halířová (ASZ) novelu insolvenčního zákona.
Měsíc červen se nesl ve znamení
individuálních konzultací, které se nejvíce
týkaly možného založení sociálního podniku ve
Žďáře a také nového spolku Žďárský
patriot, z.s., který by se mohl v budoucnu
zasadit o komunitní práci v lokalitě.
Červenec a srpen byl již plně ve
znamení podávání projektových žádostí do
výzvy
č.
52
Operačního
programu
Zaměstnanost (OPZ). Období to bylo náročné,
ale nakonec se podařilo dotáhnout a podat
projekty Oblastní charity Žďár nad Sázavou,
Kolpingova díla České republiky, z.s., a také
dva projekty města Žďár nad Sázavou. Všichni
žadatelé si zaslouží velké uznání za nasazení,
se
kterým
projektové
žádosti
tvořili.
V současné chvíli čekají projektové žádosti na

rozhodnutí hodnotící komise MPSV a věříme,
že ve všech případech to bude rozhodnutí
pozitivní a projekty tak v budoucnu pomohou
při realizaci cílů vytyčených ve Strategickém
plánu sociálního začleňování Žďáru nad
Sázavou.
Přestože prázdniny jsou obdobím klidu
v oblasti vzdělávání, byl tento čas využit
smysluplně a v červenci se uskutečnila fokusní
skupina (FG) na téma „Co očekáváte od školy,
aby vám přišla smysluplná?“. Intenzivní
besedy v NZDM ESKO se zúčastnilo sedm
rodičů dětí školou povinných z lokality Žďár 3
a
poněvadž
se
jednalo
vesměs
o romské rodiče, jejichž děti navštěvují ZŠ
Komenského 6, bude výstup setkání směřován
zejména řediteli dané ZŠ. Velký dík za
organizaci setkání patří Mgr. Romaně
Hronové, vedoucí NZDM ESKO, která nejen
zdarma nabídla prostory, ale také aktivně
oslovovala rodiče.
V rámci
plánovaného
projektu
„Domovník – preventista“ je na odpoledne 20.
září naplánovaná fokusní skupina s obyvateli
svobodárny č. 6, s jehož realizací znovu
ochotně pomáhá NZDM ESKO. Výstupy z této
výzkumné akce napomohou i při tvorbě
Koncepce bydlení ve Žďáře nad Sázavou.
Sídliště Stalingrad
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V posledním týdnu měsíce září se
uskuteční pravidelné setkání pracovní skupiny
Vzdělávání, které se bude věnovat revizi MPI –
zhodnocení jednotlivých plánovaných aktivit
a jejich doplnění pro potřeby podání projektové
žádosti do Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OPVVV).
Co se týká plánů na následující
měsíce, uskuteční se tři workshopy, konkrétně
na témata sociálního podnikání, sociálního
bydlení a inkluze a kariérního poradenství
Střediska rané péče. O všech budete včas
informováni. V měsíci listopadu je rovněž
plánováno odevzdání projektové žádosti do
OP VVV. V předvánočním čase bude poslední
pracovní skupina Vzdělávání roku 2017
věnována odbornému workshopu na společně
zvolené téma. Na měsíc prosinec je poté
naplánováno
setkání
celého
Lokálního
partnerství, kde budete podrobněji seznámeni
jak
s podanými
(a
v té
době
již
vyhodnocenými) projekty, tak s dalšími kroky
spolupráce
s Agenturou
pro
sociální
začleňování.
Za
náš
„mikrotým
sociálního
začleňování“ vám přejeme příjemný podzim
a těšíme se na naší další spolupráci při snaze
minimalizovat sociální vyloučení ve Žďáře nad
Sázavou.
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