Zápis z 2. jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO
Místo konání:

ZŠ praktická, Česká Třebová

Dne:

5. května 2014, od 16.00 hodin

Účastníci:

Ing. Milan Nádvorník, Jan Holub, DiS., Mgr. Iva Fikejsová, Lenka Jelínková,
Hana Janošíková, Jitka Votrubová, za MAS: Ing. Ivana Vanická, Bc. Lucie
Kokulová

Dne 5. 5. 2014 se od 16.00 konalo již druhé setkání zástupců českotřebovských organizací
působících v lokalitě Borek a MAS Orlicko, kteří se sešli, aby diskutovali na téma sociálně
vyloučené lokality Borek. Setkání navazovalo na první diskusi, která se uskutečnila dne 24. 3. 2014.
Tímto bych ráda poděkovala paní ředitelce Mgr. Ivě Fikejsové za spolupráci a možnost uspořádání
diskuse právě v ZŠ praktické. Setkání provázela celou dobu příjemná atmosféra.
Ing. Vanická všechny přítomné přivítala, nastínila program diskuse a shrnula výsledky prvního
setkání. Na základě prvního setkání a především příspěvků účastníků byl vytvořen přehled
organizací působících v lokalitě Borek, aktivity, které zde proběhly, finance, kterými organizace
disponovaly a v závěru byla zpracována SWOT analýza lokality. Právě zmíněná SWOT analýza
byla předmětem diskuse tohoto setkání. Cílem bylo ji především okomentovat, doplnit a také uvést
konkrétní projekty, které by MAS 0rlicko mohla podporovat a které by bylo možné a vhodné
realizovat.
NADĚJE
Následovala diskuse, ve které pan Nádvorník uvedl, že by podpořil primární protidrogovou
prevenci. Je to jedna ze slabých stránek lokality a situace se nezlepšuje.
Aktivity:
- návrh na zvýšení personálních kapacit Naděje v oblasti protidrogové prevence
- pozitivně působí, když člen vyloučené skupiny je sám pozitivním příkladem (má zaměstnání,
účastní se aktivit pořádaných Nadějí, RC ROSA, …)

- investiční záležitosti – rekonstrukce nízkoprahového centra (aby byl poskytnut oddělený prostor
na další činnosti (hry, školní úkoly, …) -> nutnost se domluvit se správcem bytových a nebytových
prostor TEZA
- s investicí souvisí objekt, aktivity, vybavení centra
- podpora provozní činnosti
PRIORITY NADĚJE= INVESTICE + PROVOZ
ZŠ praktická
Paní ředitelka Fikejsová informovala o nepříznivých statistikách, které ukazují počty žáků
odcházejících ze ZŠ praktické a dále studujících na SOU či SOŠ. Panuje představa, že i když se
studenti vyučí, tak nezískají později práci, proto to raději vzdají. Dále je problém, že děti, které by
měly zájem studovat nebo se např. zúčastnit exkurse, nemají finance a rodiče jim je často odmítají
poskytnout. Řešením by mohl být fond, který by podporoval takové děti, aby nebyly závislé na
rodičích, konkrétně by se mohly pořídit čipové karty „na jméno“ na autobus, které se nabijí a peníze
se nedají vrátit, prodat atd.
Dalším možným projektem by bylo podporovat „startovací zaměstnání“, aby studenti získali praxi a
mohli se dále začlenit.
V ZŠ praktické funguje dobře práce s předškolními dětmi, tato výuka je poskytována zdarma.
Paní ředitelka zmínila dále projekty, které probíhají v současnosti v ZŠ praktické, v dalších
projektech pro ně není možná spoluúčast.
RC ROSA
V rámci rodinného centra ROSA, které se stará o předškolní děti, by bylo vhodné podpořit:
- stabilní zaměstnání pro pracovníka, který má činnost na starosti,
- pozitivní by bylo využít služeb externího lektora,
- vyškolení pracovníků nízkoprahového centra (aby získali více informací o oboru, mohou se
zúčastnit „stáže“ v jiném centru např. protidrogové prevence, kde získají zkušenosti a budou je zde
dále aplikovat)
- ROSA má v okolí vybudované jméno, rodiče pracovníkům důvěřují

Další projekty, nápady a možnosti:
- podpora stávajících organizací v tom, co dělají
- bylo zmíněno sociální podnikání, ale nevidí v tom potenciál, je to obtížné, přestože se této
myšlence nikdy nebránili
- problémem je nedostatek dobrovolníků, nejsou motivováni, práce se soc. vyloučenou skupinou
pro ně není atraktivní
- Charita Litomyšl má nyní rok a půl projekt na dobrovolnictví -> motivovat do zapojení Charitu
v Ústí nad Orlicí
V rámci projektu Meziobecní spolupráce se shodujeme s vytvořenou SWOT analýzou sociálních
témat.
V závěru diskuse byly projekty shrnuty, účastníci byli informováni o zapojení projektů do Strategie.

Zpracovala: Lucie Kokulová, 7. 5. 2014

