
 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO 
 
 

Místo konání:  Městský úřad Česká Třebová 

Dne:    24. Března 2014 od 15.30 hodin 

Účastníci:  Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr Vencl, Jitka Votrubová, 

DiS., Jan Holub, DiS., Mgr. Iva Fikejsová, Bc. Jana Endyšová, DiS., Lenka 

Jelínková, Hana Janošíková, za MAS: Ing. Ivana Vanická, Bc. Lucie 

Kokulová. 

 

 

Dne 24. 3. 2014 se od 15:30 konala v budově Městského úřadu v České Třebové diskuse na téma 

sociálně vyloučené lokality Borek v České Třebové. Diskuse se zúčastnilo 9 zástupců 

českotřebovských organizací, které jsou s lokalitou Borek spojeny nebo které by mohly jakkoliv 

přispět do budoucna. 

Ještě před samotnou diskusí si jely zástupkyně MAS Orlicko v doprovodu paní Lenky Jelínkové a 

Hany Janošíkové přímo prohlédnout lokalitu Borek, kde se nachází nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež střediska Naděje Česká Třebová. Naděje také zajišťuje terénní programy. Zařízením je 

provedl Jan Holub, vedoucí pobočky Naděje Česká Třebová. 

Diskuse pak začala přivítáním všech přítomných. Ing. Ivana Vanická, manažerka Místní akční 

skupiny Orlicko, nejprve poděkovala paní místostarostce Žáčkové a paní Jelínkové za 

zorganizování tohoto setkání v prostorách MÚ i prohlídku v lokalitě Borek. Následně představila 

Místní akční skupinu (MAS), její činnost, podpořené projekty minulého programovacího období a 

objasnila úlohu připravované Komunitně vedené strategie MAS ORLICKO pro období 2014 - 

2020, ve které je důležité přenést názor a potřeby veřejnosti a která se týká mj. sociálně vyloučené 

lokality.  

Následovala diskuse, kde paní místostarostka popsala aktuální stav podpory sociálně vyloučené 

lokality, finance, které poskytuje město na danou oblast a problémy, které hrozí. Největším 

problémem je podle ní nezaměstnanost. Dále navrhla podpořit fungování ZŠ praktických, protože 

není dostatečný počet osobních asistentů na základních školách, dále z důvodu, že pedagogové 



 

 

 

 

 

základních škol nejsou dostatečně připraveni na práci s žáky praktických škol a dle jejich zkušeností 

se tito žáci lépe cítí i prospívají v ZŠ praktické i z důvodu většího individuálního přístupu. Za další 

vhodnou aktivitu označila možnost zřízení „Domu na půli cesty“ s možností přípravy klientů na 

samostatný život včetně manuální práce, nejlépe ve vesnickém prostředí. Z hlediska možností a 

vynaložených financí z městského rozpočtu upozornila, že prostředky, poskytované městem na 

podporu lokality Borek jsou v tento okamžik i výhledově limitní a nepřekročitelné. K realizaci 

případných intervencí (projektů a aktivit) vyzvala k přímému zapojení do přípravy Strategie MAS 

ORLICKO především konkrétní organizace, přítomné na jednání. Dále vyjádřila podporu MAS pro 

zajištění komunikace (spolupráce) v této oblasti i v dalších sektorech (např. podnikatelský – při 

zajišťování pracovních příležitostí).  

Z dalších organizací se vyjádřila paní ředitelka ZŠ praktické, která v současnosti získala dotaci na 

spodní patro budovy ZŠ, které bude vybudováno pro volnočasové centrum. V dalším projektu by 

bylo možné vybavit toto volnočasové centrum.  

Jan Holub konstatoval, že by Naděje využila částečný úvazek na úklid prostor NZDM.  

V rámci projektů by bylo možné eventuelně vybudovat nové sociální zařízení pro RC Rosa, které 

v současnosti sociálním zařízením nedisponuje. 

Padl zde návrh na realizaci preventivních programů pro sociální pracovníky, učitele praktických ZŠ 

apod. v rámci předcházení syndromu vyhoření.  

V závěru diskuse se přítomní zajímali o podmínky Operačního programu a podpořených projektů. 

Na závěr jednání se přítomní dohodli na následujícím postupu při zajišťování podkladů pro přípravu 

Strategie MAS ORLICKO: 

 

Úkoly Termín Pověřená osoba 

Informace o lokalitě Borek (viz. příloha) 

Informace o aktivitách a projektech Naděje (viz. 

příloha) 

Informace o plánovaných aktivitách (viz. příloha) 

„SWOT“ 

11. 4. 2014 Jan Holub, Dis. 

 

Informace o financování lokality Borek městem ČT 

v posledních 5 letech 

11. 4. 2014 Lenka Jelínková 



 

 

 

 

 

Mateřské centrum ROSA 

Informace o aktivitách a projektech (viz. příloha) 

Informace o plánovaných aktivitách a projektech 

(viz. příloha) 

„SWOT“ 

11. 4. 2014 Jitka Votrubová, DiS. 

DDM Kamarád 

Informace o aktivitách a projektech (viz. příloha) 

Informace o plánovaných aktivitách a projektech 

(viz. příloha) 

„SWOT“ 

11. 4. 2014 Bc. Jana Endyšová, Dis. 

ZŠ Praktická 

Informace o aktivitách a projektech (viz. příloha) 

Informace o plánovaných aktivitách a projektech 

(viz. příloha) 

„SWOT“ 

11. 4. 2014 Mgr. Iva Fikejsová 

 

Na základě zaslaných informací bude zpracován dílčí výstup, který bude sloužit pro přípravu 

Strategie.  

Účastníci jednání se dále shodli, že příští jednání proběhne cca. za 6 týdnů s tímto programem: 

 

1. Projednání materiálu, který bude vytvořen na základě zaslaných podkladů 

2. Diskuse s účastníky nad možnými aktivitami a projekty (Ing. Vanická požádala přítomné, 

aby do té doby přemýšleli o možnostech a aktivitách, které by dle jejich pohledu byly 

potřebné a užitečné).  

Na jednání bude pozván také pan Nádvorník z oblastního ředitelství Naděje.  

Na základě nabídky paní ředitelky proběhne příští jednání v prostorách ZŠ praktické. 

Konkrétní termín jednání: prosíme jednotlivé účastníky, aby o termínu příštího jednání hlasovali 

zde: http://doodle.com/nyzeacyzkapvvspd 

 

Zpracovala: Lucie Kokulová, 28. 3. 2014    
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Příloha: 

 

Informace o vyloučené lokalitě Borek (p. Holub): 

- Jak dlouho vyloučená lokalita v ČT existuje? 

- Kolika osob se týká (jak z pohledu přímých „uživatelů služeb“ – Romů, tak z pohledu 

bezprostředně navazujících osob bydlících v okolí  

- Jaký je vývoj lokality v posledních 5 letech (počet osob, stav – situace aktuální a její vývoj) 

- Další informace (Strategie Naděje,…) 

- Probíhá spolupráce s ASZ (Agenturou pro sociální začleňování)? Má organizace o 

spolupráci s touto agenturou zájem? 

 

Informace o aktivitách a projektech (všechny organizace): 

- Krátký popis činnosti organizace ve vztahu k lokalitě Borek (případně i k dalším oblastem – 

bude použito pro další přípravu strategie i v dalších oblastech podpory) 

- Přehled realizovaných projektů v posledních 5 letech  

 

Název projektu Realizace Náklady + jejich 

krytí 

Aktivity projektu 

    

 

- Výhled aktivit a projektové záměry do budoucna (až do roku 2020): 

Pokud již znáte konkrétní projekty a záměry, můžete je zde uvést. Případně si je prosím 

rozmyslete a můžeme o nich diskutovat na příštím jednání.  

 

„SWOT“ 

- Uveďte prosím, co konkrétního považujete za „silné stránky“ – co se organizaci 

v posledních letech podařilo, jaké úspěšné projekty byste rádi rozvíjeli 



 

 

 

 

 

- Uveďte prosím, s jakými hlavními problémy se potýkáte ve svém fungování, případně čím 

myslíte, že je fungování činností Vašich organizací ohroženo a jaká by dle Vašeho názoru 

byla možná řešení této situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


