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Zápis ze schůzky pracovní skupiny pro komunitní plánování – oblast prevence, 19. 2. 2010 

 

Přítomni: Monika Legnerová (MěÚ Roudnice n. L., Odbor sociálních věcí a zdravotnictví), Zdenka 
Pětníková, Marcela Lysáčková (Farní charita Roudnice n. L.), Miroslav Franc (Naděje, o.s.), Jiří Hron 
(Městská policie Roudnice), Věra Jaborová (ZŠ Praktická), Jakub Grygar (Úřad vlády ČR, Odbor pro 
sociální začleňování v romských lokalitách) 

Nepřítomni: Pavla Racinsky (Úřad práce Litoměřice – DiP Roudnice n. L.), Jaroslav Papež (Kontaktní 
centrum Litoměřice) 

--------------------------------------------------- 

Zápis z jednání 

1. Kontrola úkolů zformulovaných na schůzce 14. 1. 2010 

a) M. Legnerová přizve nové členy – splněno 

b) J. Grygar zjistí informace ke zřízení služby protidluhového poradenství: nejvýhodnější zdroj 
financování – KRVPZRK; žádosti o dotace vyhlašovány na podzim (září, říjen) 

c)  J. Grygar kontaktovat ředitele ÚP Litoměřice – nesplněno, pan Ivan Vilím bude kontaktován až 
v návaznosti na schůzku s vedoucí roudnického pracoviště Pavlou Racinsky po jejím návratu 
z dovolené. 

 

2. Informace J. Grygara o formátu LP 

LP Roudnice n. L. nyní tvoří: radní odpovědný za sociální politiku města (Vladimír Urban), radní 
odpovědný za bytovou politiku města (Luboš Matek), odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Monika 
Legnerová), Farní charita Roudnice n. L. (Zdenka Pětníková), Naděje o.s. (Miroslav Franc), ZŠ Praktická 
(Radka Hubálková, Věra Jaborová), Městská policie Roudnice n. L. (Martin Müller, Jiří Hron), BIALBI 
Bytové domy s.r.o., Kontaktní centrum Litoměřice (Jaroslav Papež). 

Schůzky LP se konají 3-4x ročně, první schůzka LP bude 10.3.2010, 14:00-16:00, zasedací místnost 
MěÚ. 

 

3. Představení a diskuse oblastí, na které by se podle ASZ mělo LP zaměřit v letech 2010-11 

LP by se podle ASZ (J. Grygara) mělo soustředit na: 

� oblast prevence 

� oblast zaměstnanosti 

� oblast vzdělávání 

� oblast bydlení 

Náplň aktivit v jednotlivých oblastech bude představena na březnové schůzce LP, do konce poloviny 
dubna pak budou na LP projednané body převedeny do strategického plánu LP v Roudnici n. L  

Diskuse jednotlivých oblastí: 
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� Oblast prevence sociálně patologických jevů. Práce zaměřená nejenom ve vztahu k ohrožené 
skupině, ale i k jejímu sociálnímu okolí (rodina, sousedé). Důraz na komunikaci s obyvateli 
v problémových lokalitách.  

� Oblast zaměstnanosti. V následujícím období rozpracovat možnosti rekvalifikace, spolupráce 
s ÚP, zkoumat možnosti působení sociální firmy (např. sociální firmy zaměřené na nabídku 
příležitostné práce, s výplatou v hotovosti, bez pevné pracovní doby). Prozkoumat příklady 
fungujících sociálních firem a možností, které by klientům umožnili vydělat si takto legálně 
víc, než kolik dostanou na dávkách. 

� Oblast vzdělávání. Nabídka pro náctileté: Farní charita zavádí služby pro mládež a mladé do 
26 let: prostřednictvím prodloužení doby nizkoprahu do 20:00hod; tato služba je financována 
z víceletého evropského projektu v rámci veřejné zakázky ÚK na „Zajištění vybraných 
sociálních služeb v období od 1. ledna 2010 do 30. června 2012 v sociálně vyloučených 
lokalitách, IV. Část: Zajištění sociální služby dle § 62 zákonač. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a mladé dospělé v Roudnici nad Labem. 
Nyní asi 8-10 klientů - Romů, po přestěhování se do nových prostor se očekává rozšíření 
služby. Spolupráce s domem dětí a mládeže Trend naráží na odlišně zaměřenou nabídku 
Trendu, částečnou  neochotu Romů zapojovat se do těchto aktivit. M. Franc: občanské 
organizace nabízející sociální práci by neměly suplovat práci organizací nabízející volnočasové 
aktivity. Účastníci schůzky se shodli, že nyní je oblast podpory vzdělávání dětí a mládeže 
relativně dobře pokryta. Úkol do budoucna: promýšlet možnosti rozvoje celoživotního 
vzdělávání , zejména pak ve vazbě na oblast zaměstnanosti. 

� Oblast bydlení. Vytvoření systému průchodného podporovaného bydlení, který by byl zacílen 
na nájemce a pronajímatele – město, pronajímatele – soukromé vlastníky a na získání 
vlastního bydlení.  

Má-li být bytová politika na území města Roudnice n. L. dlouhodobě efektivní, je potřeba 
vytvořit tyto nástroje podporující udržení bydlení: 

a) Vyhotovení studie potřebnosti různých typů bydlení. Na začátku musí být vytvořena 
vstupní studie, analýza potřebnosti různých typů bydlení, kolika osob by se podobná 
nabídka mohla týkat. Vypracování této studie nabízí městu ASZ, pro níž by ji vypracoval 
ing. Sunega ze Sociologického ústavu AV ČR. 

b) Rozpracovat možnosti asistovaného a garantovaného bydlení. 

c) Zavést kritéria přidělování městských bytů. 

d) Vytvoření kategorizace žadatelů o byt. Vytvoření kategorizace, která musí být jasně 
formulovaná, ale zároveň dostatečně pružná, aby mohla zohledňovat individuální případy 
a otevírala šance. 

e) Vytvoření prostředku, který by pomohl překonat dočasnou platební neschopnost 
nájemníků. Do tohoto bodu spadá vytvoření institutu oddlužení a zavedení 
protidluhového poradenství. 

f) Provést inventarizaci městských bytů, které mohou sloužit jako sociální bydlení. 

g) Úvahy o různých typech bydlení nabízeného sociálně znevýhodněným nájemníkům 
(městské byty, městské-služební byty, ubytovny, holobyty, bydlení u soukromého 
majitele, vlastní bydlení) byty musí být provázány s úvahami o různých službách, které 
jsou na jednotlivé typy bydlení vázány. Prioritou je rozpracování možností dosažení 
různých typů bydlení a na to vázaných podpůrných služeb. 

Členové pracovní skupiny jsou ochotni se v rámci svých znalostí a možností podílet na 
formulaci či diskusi těchto podpůrných nástrojů. 
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Definované společné cíle, témata jednání dalších schůzek: 

Vypracování širšího komplexu aktivit chránících obyvatele před zvyšující se zadlužeností. Účastníci se 
shodli, že tyto aktivity by měli obsahovat:  

� školení pro členy pracovní skupiny a intenzivnější školení osoby, která by poskytovala 
protidluhové poradenství (zájem poskytovat tuto službu projevila Naděje o.s.); 

� návaznost na projekt (modifikovaný) „Práce pro město“. Slabiny stávajícího projektu: slabá 
motivace cílové skupiny, slabá motivace radních, právní nejednoznačnost přijatého řešení + 
nový problém: zavedením institutu veřejné služby dochází ke konkurenci o zakázky mezi 
osobami zapojenými do veřejné služby, Městskými službami a potenciálně i osobami 
zahrnutými do programu Práce pro město; 

� propojení těchto aktivit s činností sociální firmy. 

 

Úkoly: 

J. Grygar sleduje termíny vyhlášení žádostí o dotace od KRVPRK. 

J. Grygar v návaznosti na individuální konzultace se členy LP rozpracuje jednotlivé prioritní oblasti LP 
do podoby strategického plánu. 

 

Termíny příštích setkání: 9. duben, 14. květen, vždy v 9:00, MěÚ Roudnice n. L. 

 

Zapsal: Jakub Grygar 

Schválila: Zdenka Pětníková 

 


