Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti
zápis č. 7
Městský úřad Úpice, 28. 2. 2020, od 8:00
Program:
1. Příprava setkání 1. podskupiny ŠKOLY – 18. 3. 2020
2. Příprava implementačních aktivit na rok 2020
3. Různé, diskuze

1. Příprava setkání 1. podskupiny ŠKOLY – 18. 3. 2020
V úvodu jednání starosta Úpice P. Hron znovu poukázal na důležitost, smysluplnost a přínosnost
sdílecího setkání s řediteli škol k problematice RP plánovaného na 18.3.
• Je třeba propojit novou (aktuální) komunitu ředitelů, zástupců škol, preventistů, starostů,
policie, zástupce neziskových organizací a ostatních veřejných institucí v oblasti řešení
problémů s žáky a jejich rodinami.
• Vedoucí PS I. Davidová poukázala na to, že činnost PS vnímá především jako pomoc dítěti a
považuje za správné dodržovat tento směr.
• Je třeba mít širší povědomí o rodinném zázemí dítěte, informovat o tom i ostatní aktéry.
• Navrhovaný program setkání 18. 3. 2020
a) úvod a poděkování ředitelům za vyplnění dotazníku Rizikové chování – J. Balcar
b) krátké představení jednotlivých členů PS, jejich pracovní zařazení – J. Balcar
c) ukázka grafů nejrizikovějších problémů, vyhodnocení (výstup z dotazníků Rizikové
chování…) – P. Záliš
d) vyslechnutí problémů jednotlivých škol, prostor k vyjádření
e) diskuze, hledání řešení
• Ze setkání vyplynou po vyslechnutí a vyjádření zúčastněných náměty a požadavky, které
poslouží k optimálnímu nasměrování dalších implementačních aktivit.
2. Příprava dalších implementačních aktivit na rok 2020
• Po zmapování problémů v území přenesené působnosti města Úpice je v plánu rozšíření
implementačních aktivit na větší území ORP Trutnov, případně na další podskupiny (obce,
policie, neziskové organizace, ostatní veřejné instituce).
• Možnost uspořádání kulatého stolu se všemi aktéry v území.
3. Různé, diskuze
• Před setkáním 18. 3. 2020 zaslat přihlášeným účastníkům potvrzovací e-mail s posunem času
začátku plánovaného setkání – na 14:00 hodin.
• Diskuze s M. Pilátem:
- Městská policie Úpice mapuje situaci a posoudí, co by mohla v rámci svých kompetencí při
řešení problematiky RP udělat, nabídnout…
- Příklad: dopolední práce v terénu – absence školáků – odhalování záškoláctví – poskytnutí
informací školám, rodinám...
- Propojenost se sociálním odborem – oboustranné získávání informací.
- Poukázáno na častou neznalost kompetencí Městské policie.
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•
•
•

Jsou organizace, které zajišťují volnočasové aktivity s dětmi. Příklad: do regionu dorazí
speciální auto inspirující děti a rodiče k smysluplné náplni volného času – info podal P. Hron
Výstupy z PS by případně mohly být podkladem pro personální rozšíření soc. odboru
Proběhla diskuze k bodům programu jednání PS, viz. výše.

Další jednání PS se uskuteční až po setkání 18. 3. 2020, kde bude pevný termín domluven a
následně připomínkován e-mailem.
Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Zapsala: Barbora Procházková
Dne 28. 2. 2020
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