Zápis z jednání pracovní skupiny:
8.8.2013
Přítomni:

Rokytnice nad Jizerou
dle prezenční listiny

1. Děti, mládež, vzdělávání
Současný stav
 Bída – jediná střední škola těžce ztrácí prestiž
 Nejistá existence škol v menších obcích (čekání na sdělení ministerstva)
 Nedobrý stav některých škol (budovy, vybavení vč. internetového připojení, nákladný provoz,
bariérovost)
 Chybí zázemí pro sport a volný čas u některých škol
 Mimoškolní vzdělávání postavené na dobrovolnosti x ohrožené existenčními starostmi
 Rodina není v pořádku, ztrácíme tradice, chybí lidé navazující na tradice (není to jen o
penězích)
 Chybí učňák - dovednosti a řemeslo se nepředávají (ani v rodině)
chybí rodinné firmy,
 Štábní kultura (mezilidské vztahy, v řemeslech, povoláních)
 Malá vazba lidí v území – je třeba ji budovat od malých dětí (spousta dětí vzdělaných, ale
nevychovaných)
 Vztah k území pomalu vzniká – ne jako výsledek systematické snahy
 Děti nejsou vychovávány k práci (bramborové brigády, úklid parku)
 Nerozvíjí se praktické vzdělání a zkušenost
 Chybí pracovní vyučování a rukodělné činnosti
 Děti manuálně šikovné nezažijí svou šanci
 Mnozí rodiče nemají čas na děti, je zájem o hlídání dětí
 Kroužky a nabídka mimoškolní nejsou obsazeny – děti nemají zájem
(konkurují PC, virtuální zábavy)
 Špatně nastavené financování Domů dětí, ZUŠ – financují obce!
 Návštěva kroužků komplikovaná dojížděním (čas i finance)
 Školství velmi závislé na dopravní obslužnosti
 Víceletá gymnázia přetahují děti malým školám
 Do vzdělávání dětí zasahuje sociální situace rodiny
 Byrokracie omezuje možnost dětí získávat praktické zkušenosti
 Složitá administrativa spojená s dotacemi
 Zastupitelstva menších obcí si uvědomují význam školy – podporují ji i za cenu odkrojení větší
části rozpočtu
 Máme výborné učitele, školy jsou příjemným místem
 Stáří pedagogů
 Malotřídky mají obrovskou šanci učit jinak, využít hodnoty místa
 Zážitkové vyučování funguje
Vize 2020
 školy se nebojí o svou existenci – jasná dlouhodobá koncepce a financování

















fungují malotřídky
děti se učí podle regionálních učebnic
KRNAP vydává regionální učebnice
Dopravní dostupnost vzdělání je odpovídající potřebám
Řemeslníkům se platí za učedníky
Funguje motivace dětí k řemeslům - mají prestiž
Dětí tráví volný čas venku a tvoří přirozenou hierarchii v partě
Zůstávají přirozená společenství dětí (viz víceletá gymnázia)
Jiné mimoškolní formy vyučování jsou součástí řádné výuky
Moderní formy výuky
Dobrovolná práce s dětmi je podporována
Kantor je uznávaná osobnost - rodiče respektují učitele a učitel si respekt zaslouží
Školy jsou příjemným a bezpečným místem, funguje prevence patologických jevů
Děti průběžně získávají sociální kompetence ve škole, ve společnosti
Více mužských učitelů

Návrh konkrétních kroků/projektů
 Řemeslníkům se platí za učedníky
 Podpora dobrovolníkům, co pracují s dětmi
 Ministerstva podporují periférii – podpora sociálně slabým rodinám (
 individualizace vzdělávání (kroužek pro málo dětí, další učitel pro velkou skupinu dětí,
vzdělávání nastavit pro nadané i děti s hendikepem)
 modernější, lepší vybavení potřebné pro výuku, zavést pracovní vyučování
 místní firmy a podnikatelé podporují školy a spolupracují s nimi
 ne každá škola všechno, ale jedno specializované vybavení, nebo „praktické středisko“
 vznik regionálních učebnic
 funguje fond na podporu školních aktivit od místních podnikatelů
 mateřské školy získávají děti nájemců apartmánů díky speciální nabídce
 Funguje asistenční služba pro rodinu, když potřebuje (např. maminka do práce)
 Školní autobusy, kroužkobusy
 Lesní školky
 Aktivní práce s poslanci ve pospěch území a potřebné legislativy

2. Péče o potřebné
Současný stav
 Sociální zákon – 15 profesí soc. pracovníků
pozn. paní Černá
 Kurzy pro vyškolení soc pracovníků – 150 hodin školení
 Je třeba denní stacionář pro seniory na Jilemnicku
 Domácí hospic na Rokytnicku – Re–centrum Jana Černá (Doma je doma)
 Domácí hospic na Jilemnicku vykrývá – Charita Studenec
 Dopravu máme vlastní – čtyřkolky (těžký terén, dlouho zima)
 Staří zůstávají – potřeba péče (není dostatečná), mladí odcházejí
 DPS v Pasekách je potřebný, dobrý záměr
 Wellnes a lázeňská péče není pro staré (nemají na to) – nabídka pro návštěvníky
 Potřeba asistentské péče pro potřebné (rodiny poptávají osobní asistenci a odlehčovací služby) –
hledat zdroje z grantů, v legislativě
 Péče o osoby sociálně vyloučené a ohrožené pokryta nedostatečně
 Fungujeme i pro mladé po úraze
 Potřeba malometrážních bytů pro staré, mladé, soc. slabší lidi
 Čistá – sociální služby zabezpečují Služby Dolní Kalná
 Preference udržení lidí doma
 Odlehlost a dlouhá zima způsobuje to, že potřeba služeb je větší (dojít babičce na nákup)
 Potřeba programů pro aktivní důchodce
 Jilemnice má své bezdomovce – legislativa to neřeší, neumíme je vrátit do
života
 Azylový dům je daleko
 Postižení a chráněné dílny - nefunguje to. Nutná asistence na počátku, odstranění řady překážek
(poplatky atd.)
 Velký problém finanční negramotnost lidí a zadlužování
 Současný stav zdravotnictví představuje minimálně potřebný standard
 Zubaři z malých vsí zmizeli
 Dětští lékaři v malém počtu na vsích
 Staří doktoři všude, ale stále v terénu
 Technický stav a vybavení některých zdravotních a sociálních zařízení je nevyhovující
 Postižené děti absolvují ZŠ – pozitivní vliv na celou třídu
 Obtížné začlenění postižených dětí do mimoškolních činností – sebevzdělání vedoucích nutné, ale
přínos pro kolektiv
 Postižení odříznuti od veřejné dopravy (způsobeno terénem, chybí plošiny v busech… téma
k diskusi s postiženými)
 Jilemnický špitál funguje jako záchytka – oficiální je v Liberci
 Chybí asistenční služby pro navrátilce z výkonu trestu, lidi ze závislostní léčby, postižené exekucí –
aktivní pomoc lidem (streetworker), zeptat se, co konkrétně potřebují

Vize 2020
 Funguje nízkoprahový klub mládeže
 Terénní lékařská služba

 Více asistentů pro potřebné děti do škol
 Bezbariérové přístupy ve veřejných prostorách, ve školách

Návrh konkrétních kroků/projektů
 Azylový dům – pro bezdomovce, osamělé matky s dětmi, osoby ohrožené domácím násilím
 Dům na půl cesty
 Malometrážní byty
 Asistenční služby včetně občansko-právního poradenství + mít na to vyškolené lidi, podporovat
dobrovolnictví
 Kurzy finanční gramotnosti
 Svazek obcí koupí auto pro lékaře a práci v terénu
 Zachování záchranné služby
 Nabídka zážitkových programů pro důchodce jako součást cestovního ruchu
 Denní stacionář pro potřebné (v domovech důchodců??)
 Smíšené akce pro hendikepované a ostatní (např. letní tábor, jednodenní akce, setkávání se)
 Veřejné prostory a budovy jsou přizpůsobeny potřebám hendikepovaných
 Hipoterapie (canisterapie) jako součást nabídky farem
 Chráněná dílna – inspirace z N. Paky
 Měření kvality zdravotních i sociálních služeb a spokojenosti klientů a vzdělávání pracovníků
těchto služeb

