Týdeník Ivana Langra/ 31. 10. - 6. 11.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme znovu diskutovat nový systém financování
sociálních služeb na další léta. Tentokrát už pravděpodobně finalizujeme vybraný model
financování a připravíme ho k odsouhlasení radě města a ke schválení zastupitelstvu. Základní
principy, na nichž je model postaven, jsem zde zveřejnil již v minulých týdnech. Budeme také
pokračovat v přípravě na projekt inkluzivního vzdělávání v základních školách, jehož podání
souvisí s přípravou strategie pro sociální začleňování, resp. Místního plánu inkluze (mělo by se
schvalovat v ZM v listopadu). Vzdělávací projekt pro ZŠ bude do jisté míry kopírovat obdobný
projekt pro MŠ, na nějž jsme letos získali bezmála 29 miliónů. Na přípravě spolupracujeme se
spolkem Educa Quality (další jednání projektového támu se uskuteční ve ST 8.00). Cílem je pomoci
našim školám zvládnout inkluzi (zejména metodicky, zaplacením školních asistentů atd.), jak ji
od září 2016 plošně nastavilo ministerstvo školství. Přestože je podle nás inkluze připravena
zbytečně zbrkle a bez jakékoli pilotní přípravy, je naší povinností zabezpečit pro školy aspoň nějaké
finance a pomoci jim řešit zejména počáteční "porodní bolesti".
Zasedne dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy (PO 16.30), která by měla schválit strategii rozvoje této
organizace do roku 2027. Tento dokument již mají k dispozici Naivní divadlo Liberec, Komunitní
středisko Kontakt i Centrum zdravotní a sociální péče (celá znění ke stažení), čeká se ještě na zoo
a botanickou zahradu.
Sejdu se s potenciálním koordinátorem našeho krizového zimního projektu pro lidi bez přístřeší
(ÚT 14.00), abychom diskutovali, jakým způsobem zabezpečíme projekt z lidských zdrojů. Ostatní
záležitosti, které se projektu týkají (vytápěný stan, lůžka a lůžkoviny, stravování, zdravotní pomoc
apod.), již máme zajištěny. Zimní projekt spustíme v případě extrémních klimatických podmínek,
do té doby vykryjeme potřeby bezdomovců pomocí sociálních služeb k tomu určených.
Sejdu se s ředitelkou Domova pro seniory Vratislavice (ST 9.00), abychom probrali možnosti
v oblasti dotací.
Sejdu se s organizátorem tzv. Ceny Ď (ST 14.00), která by mohla zakotvit i přímo v Liberci. Cena
je odměnou pro mecenáše, filantropy, dobrodince a dobrovolníky, kteří svou činností přispívají
k šíření obecného blaha.
S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další
základní školy (ČT od 9.00), abych s řediteli individuálně debatoval související záležitosti,
nastavení samotného procesu atd. Takto jsem již diskutoval na ZŠ Ještědská, ZŠ Dobiášova, ZŠ
Broumovská, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ Na Výběžku, ZŠ U Soudu, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ Oblačná,
ZŠ Sokolovská, ZŠ Vrchlického dílčím způsobem jsme diskutovali i na ZŠ Švermova, v níž jsem
členem školské rady. Do konce listopadu plánuji navštívit i zbytek škol a poté začít celé kolečko
znovu. (pravidelně se opakující aktivita)
Zasedne tzv. Lokální partnerství, které je plénem pracovních skupin strategie pro sociální
začleňování (ČT od 11.30). Náplň programu je jediná - schválit návrh strategie, aby mohla být
posunuta k posouzení do orgánů města. Strategie je zásadním dokumentem pro sociální
a vzdělávací oblast na území statutárního města Liberec na nejbližší tři léta, protože komplexně
popisuje možný rozvoj veřejných služeb v obou oblastech vč. konkrétních projektových záměrů.
Schválení strategie je předpokladem pro čerpání prostředků alokovaných v OPVVV, OPZ a IROP
pro město Liberec jako instituci a neziskové organizace působící na jeho území.

Cestovní ruch, kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme řešit obdobná témata jako v minulých týdnech adventní trhy i osvětlení, vánoční program, ale i tzv. víceleté granty apod.
Sejdu se s historiky z FP TUL, abychom diskutovali další možnosti spolupráce v oblasti účinného
propojování jednotlivých etap dějin města Liberce se současností (PÁ 9.00). Cílem je ukázat
pozitivní příklady, jimiž se město může právem chlubit a kde má dosud mezery.

Ostatní aktivity
Svatební obřady (PÁ od 13.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám jen běžné materiály.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (24. 10. - 30. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
H. Boháčková (FO) - poradenství v sociální oblasti
R. Kusko (FO) - možný výkup bytu v městském objektu
V. Pecka (Educa Quality) - projekt inkluze v ZŠ

Týdeník Ivana Langra/ 7. 11. - 13. 11.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Zahájím tzv. Senior akademii, kterou jako projekt připravil náš Kontakt (PO 10.00). Přítomným
seniorům
zároveň
představím
zbrusu
nový
web
Liberec
proti
šmejdům
(www.liberecprotismejdum.cz), stejně jako čerstvé tištěné letáky k téže problematice.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme znovu diskutovat nový systém financování
sociálních služeb na další léta. Celou věc chceme zabalit do tří po sobě jdoucích materiálů, které
budou obsahovat 1. základní síť sociálních služeb ve městě (tedy ty služby a úvazky, které chceme
podporovat z rozpočtu města), 2. model financování těchto služeb (kategorizace dle priorit, vnitřní
alokace a administrativní způsob navržení dotace s použitím předem daných koeficientů či jejich

percentuálních ekvivalentů), 3. nový komunitní plán sociálních služeb s nezbytnou rozvojovou
pasáží na léta 2017-2019 (součástí bude rozvoj služeb navržený ve strategii pro sociální
začleňování).
Potkám se se zástupci Hotelu Liberec (ÚT 13.00), jimž bych rád představil projekt Liberec proti
šmejdům a požádal je o spolupráci v oblasti prevence ochrany seniorů, které šmejdi při svých
předváděcích akcích zneužívají.
Sejdu se s organizátorem tzv. Ceny Ď (ÚT 15.00), která by mohla zakotvit i přímo v Liberci. Cena
je odměnou pro mecenáše, filantropy, dobrodince a dobrovolníky, kteří svou činností přispívají
k šíření obecného blaha. (přesunuto z minulého týdne)
Další z řady setkání koordinační skupiny, která připravuje podklady pro projekt inkluze v ZŠ (ST
8.00). Vzdělávací projekt pro ZŠ bude do jisté míry kopírovat obdobný projekt pro MŠ, na nějž jsme
letos získali bezmála 29 miliónů. Na přípravě spolupracujeme se spolkem Educa Quality (další
jednání projektového támu se uskuteční ve ST 8.00). Cílem je pomoci našim školám zvládnout
inkluzi (zejména metodicky, zaplacením školních asistentů atd.), jak ji od září 2016 plošně nastavilo
ministerstvo školství. Přestože je podle nás inkluze připravena zbytečně zbrkle a bez jakékoli pilotní
přípravy, je naší povinností zabezpečit pro školy aspoň nějaké finance a pomoci jim řešit zejména
počáteční "porodní bolesti".
Zhlédnu prezentaci projektu Fresh Festival (ST 11.00), který by se příští rok zjara mohl uskutečnit
i v Liberci.
Zhlédnu prezentaci projektu záměru výstavby sportovního areálu na ZŠ Ještědská (ST 13.00).
S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další
základní školy (ČT od 9.00), abych s řediteli individuálně debatoval související záležitosti,
nastavení samotného procesu atd. Takto jsem již diskutoval na ZŠ Ještědská, ZŠ Dobiášova, ZŠ
Broumovská, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ Na Výběžku, ZŠ U Soudu, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ Oblačná,
ZŠ Sokolovská, ZŠ Vrchlického dílčím způsobem jsme diskutovali i na ZŠ Švermova, v níž jsem
členem školské rady. Do konce listopadu plánuji navštívit i zbytek škol a poté začít celé kolečko
znovu. (pravidelně se opakující aktivita)

Cestovní ruch, kultura
Sejdu se se zástupci spolku ARCHA 13 (ST 10.30), abychom diskutovali zlepšení prezentace
expozice Zapomenuté dějiny města, která je umístěna v suterénu historické radnice. Pomalu se
totiž blíží ke konci první rok fungování expozice s novými smluvními podmínkami, ne vše přitom
z mého pohledu jde tak, jak by mělo.
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme řešit obdobná témata jako v minulých týdnech adventní trhy i osvětlení, vánoční program, ale i tzv. víceleté granty apod.

Ostatní aktivity
Zasedne výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).
Vítání občánků (PÁ 9.30).
Zasedne dozorčí rada Naivního divadla Liberec (PÁ 13.00).

Před schválením

Zasedá rada města jako valná hromada obchodních společností (ÚT od 10.00).

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (31. 10. - 6. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Fryč - (FO) - kultura v Liberci

Týdeník Ivana Langra/ 14. 11. - 20.
11. 2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Sejdu se (PO 8.00) s lokálním konzultantem Agentury pro sociální začleňování (ASZ), abychom si
vyjasnili kroky další spolupráce, pokud bude 24. listopadu v zastupitelstvu města schválena tzv.
strategie pro sociální začleňování.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme finalizovat nový systém financování sociálních
služeb na další léta. Minulý týden jsme si (výběrem z různých variant) odsouhlasili jakousi vstupní
bázi, z níž už budeme konstruovat všechny tři předpokládané materiály, o nichž jsem již psal, tedy
1. základní síť sociálních služeb ve městě (tedy ty služby a úvazky, které chceme podporovat
z rozpočtu města), 2. model financování těchto služeb (kategorizace dle priorit, vnitřní alokace
a administrativní způsob navržení dotace s použitím předem daných koeficientů či jejich
percentuálních ekvivalentů), 3. nový komunitní plán sociálních služeb s nezbytnou rozvojovou
pasáží na léta 2017-2019 (součástí bude rozvoj služeb navržený ve strategii pro sociální
začleňování). První dva dokumenty by měly jít do zastupitelstva města již v prosinci 2016. Na
poradě se dále budeme bavit o připravovaném projektu v oblasti inkluzivního vzdělávání
na základních školách, který rovněž souvisí s chystaným schválením strategie pro sociální
začleňování.
Na diskuzi na poradě naváže další setkání koordinační skupiny, která připravuje podklady pro
projekt inkluze v ZŠ (ST 8.00). Vzdělávací projekt pro ZŠ bude do jisté míry kopírovat obdobný
projekt pro MŠ, na nějž jsme letos získali bezmála 29 miliónů. Na přípravě spolupracujeme se
spolkem Educa Quality (další jednání projektového támu se uskuteční ve ST 8.00). Cílem je pomoci
našim školám zvládnout inkluzi (zejména metodicky, zaplacením školních asistentů atd.), jak ji
od září 2016 plošně nastavilo ministerstvo školství. Přestože je podle nás inkluze připravena
zbytečně zbrkle a bez jakékoli pilotní přípravy, je naší povinností zabezpečit pro školy aspoň nějaké
finance a pomoci jim řešit zejména počáteční "porodní bolesti". (dočasně se opakující aktivita)
Další ze řady schůzek k tzv. dílenské akademii, která by se měla nacházet v jednom z dnešních
pavilónů LVT (ST 12.00).

Cestovní ruch, kultura

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme řešit obdobná témata jako v minulých týdnech adventní trhy i osvětlení, vánoční program, ale i tzv. víceleté granty apod.

Ostatní aktivity
Zasedne komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).
Přijmu zástupce německé obdoby sdružení nájemníků (ST 14.00).
Pietní akt k 17. listopadu (ČT 10.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám především strategii pro sociální začleňování vč.
tzv. místního plánu inkluze, dva nejdůležitější dokumenty rozvoje sociální a vzdělávací oblasti
do roku 2019, a také další dvě strategie rozvoje našich příspěvkových organizací - Botanické
zahrady Liberec a Divadla F. X. Šaldy.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (7. 11. - 13. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
x

Týdeník Ivana Langra/ 21. 11. - 27.
11. 2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme debatovat o přípravě materiálů souvisejících
s projektem na podporu inkluzivního vzdělávání na ZŠ, které musíme podat v rychlém sledu jako
námět na poradu vedení, záměr a žádost na radu města. To vše hned poté, bude-li na čtvrtečním
zastupitelstvu schválena Strategie pro sociální začleňování a Místní plán inkluze (čtěte celý text
obou dokumentů), protože uzávěrka odevzdání žádostí je již 9/12. Opakovaně budeme
projednávat financování sociálních služeb na rok 2017 (komentáře v minulých týdnech), které
rovněž připravujeme jako materiál do rady města, a rozpočet odboru školství a sociálních věcí
na rok 2017. Posledním důležitým tématem (a materiálem) bude humanitární projekt pro lidi bez
přístřeší, který musíme být připraveni realizovat v případě arktických klimatických podmínek
v průběhu zimy 2016/2017.
Potkám se s manažery dvou hostinských zařízení (ST 8.00 a 13.00), které chci požádat
o spolupráci na projektu Liberec proti šmejdům. Bez nich totiž nejsme schopni ve větší míře
monitorovat předváděcí akce, které nejsou hlášeny na ČOI, a jsou tedy protizákonné.

Znovu se sejde koordinační skupina, která připravuje podklady pro projekt inkluze v ZŠ (ST 8.00)
- viz výše. Vzdělávací projekt pro ZŠ bude do jisté míry kopírovat obdobný projekt pro MŠ, na nějž
jsme letos získali bezmála 29 miliónů. Na přípravě spolupracujeme se spolkem Educa Quality,
dalšími partnery projektu by měl být Člověk v tísni, DDM Větrník a Komunitní středisko Kontakt.
Cílem projektu je pomoci našim školám zvládnout inkluzi (zejména metodicky, zaplacením školních
asistentů atd.), jak ji od září 2016 plošně nastavilo ministerstvo školství. Přestože je podle nás
inkluze připravena zbytečně zbrkle a bez jakékoli pilotní přípravy, je naší povinností zabezpečit pro
školy aspoň nějaké finance a pomoci jim řešit zejména počáteční "porodní bolesti". (dočasně se
opakující aktivita)
Přivítám letos už podruhé na snídani tzv. Radu starších (ST 9.00), která je poradním orgánem
ředitele Kontaktu, abych získal další informace ze života seniorů, navnímal jejich problémy apod.
Sejdeme se se zástupci Centra komunitní práce (ST 15.00), abychom diskutovali spolupráci při
přípravě nového komunitního plánu pro Liberec.
Sejdu se s organizátorem tzv. Ceny Ď (PÁ 9.00), která by mohla zakotvit i přímo v Liberci. Cena je
odměnou pro mecenáše, filantropy, dobrodince a dobrovolníky, kteří svou činností přispívají
k šíření obecného blaha. (přesunuto z předminulého týdne)
S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další
základní školy (ČT od 9.00), abych s řediteli individuálně debatoval související záležitosti,
nastavení samotného procesu atd. Takto jsem již diskutoval na ZŠ Ještědská, ZŠ Dobiášova, ZŠ
Broumovská, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ Na Výběžku, ZŠ U Soudu, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ Oblačná,
ZŠ Sokolovská, ZŠ Vrchlického dílčím způsobem jsme diskutovali i na ZŠ Švermova, v níž jsem
členem školské rady. Do konce listopadu plánuji navštívit i zbytek škol a poté začít celé kolečko
znovu. (pravidelně se opakující aktivita)

Cestovní ruch, kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme především diskutovat adventní program,
adventní trhy a vánoční osvětlení centra města. Dotkneme se i rozpočtu odboru cestovního ruchu
a kultury na rok 2017.

Ostatní aktivity

Před schválením
Zasedá mimořádná rada města (ÚT od 10.00) k rozpočtu města na rok 2017 i zastupitelstvo města
(ČT od 15.00), kam posílám především Strategii pro sociální začleňování vč. tzv. Místního plánu
inkluze (SPSZ a MPI) a také obecně závaznou vyhlášku ke spádovým obvodům v mateřských
školách. Jak už bylo uvedeno, plánujeme v tomto směru (v rozporu s doporučením ministerstev
vnitra a školství) pouze jeden spádový obvod na celé město, který by měl být nejvíce komfortní pro
rodiče.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (14. 11. - 20. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Chochola (Agentura pro soc. začleňování) - další spolupráce po schválení SPSZ
H. Latislavová, J. Leško (CZP LK) - využití městských pozemků
M. Vít (Educa Quality) - projekt inkluze v ZŠ
Š. Prachařová, E. Jiřičková (AABYSS) - dílenská akademie v budoucím Technoparku (bývalé LVT)
M. Taraba, M. Palečková a němečtí hosté (SON) - přijetí delegace

Týdeník Ivana Langra/ 28. 11. - 4. 12.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme finalizovat materiály do blížící se rady města
(6/12), především projekt na podporu společného vzdělávání v ZŠ (na základě zastupitelstvem
schválené Strategie pro sociální začleňování a Místního plánu inkluze), financování sociálních
služeb 2017 vč. městské sítě sociálních služeb a prodloužení platnosti komunitního plánu
sociálních služeb do 31/12/2017 (kvůli chystané novele zákona 108/2006 o sociálních službách).
Budeme debatovat i o žádostech různých soukromých investorů v oblasti sociálních služeb, kteří
v rámci dotací IROP usilují o souhlasné stanovisko obce se svým záměrem, a dotkneme se znovu
příprav humanitárního projektu pro lidi bez přístřeší v případě arktických klimatických podmínek
v zimě 2016/2017. Souběžně musíme vyřešit logistickou výzvu - rozvoz letáků Liberec proti
šmejdům do ordinací praktických lékařů na území města, s nimiž jsme v předchozích dnech
dohodli spolupráci při distribuci tiskoviny mezi pacienty - seniory.
Společně s pracovníky odboru majetkové správy (PO 14.30) musíme vyřešit nepříjemný problém
v MŠ Beruška, kde nám technický stav objektu patrně znemožní provoz na několik měsíců roku
2017. Zatím to vypadá na léto a podzim, kdy budeme velmi těžko nahrazovat kapacitu školky se
120 místy. Uvidíme.
Potkám se s Markétou Nešporovou (ÚT 11.00), která je za Agenturu pro sociální rozvoj garantem
společného vzdělávání. Musíme probrat, jak bude pokračovat naše spolupráce po úspěšném
schválení Strategie (viz výše).
Sejdu se s řediteli sociálních (ST 10.30) a kulturních (ST 13.00) příspěvkových organizací města.
Hlavní téma listopadového kolegia je zřejmé - stav vyjednávání rozpočtu organizací na rok 2017.
Společně s ředitelem ZOO Liberec dokončíme v tomto týdnu Strategii rozvoje zahrady a politiku
zřizovatele do roku 2026. Zoo už je poslední z našich organizací (obě divadla, botanická, Kontakt,
Centrum zdravotní a sociální péče), která strategii ještě nemá schválenu, chystáme ji ale předložit
do rady města 6/12. Hlavní cíle jsou přitom velmi podobné jako v ostatních příspěvkovkách především posílit financování, aby naše organizace postupně vybředly z mnohaleté rozpočtové
krize a vnitřního zadlužování. V případě zoo je situace o to specifičtějí, že v roce 2019 oslaví 100
let a navíc se v dalších třech letech stane centrálním bodem zájmu všech evropských zoo a akvárií,
členů EAZA. Jako první zahrada v bývalém východním bloku. Kdo zná mezinárodní projekty ZOO
Liberec v oblasti globální ochrany přírody, nediví se tomu. Víc ale prozradit nemůžu, to by mě
ředitel hnal. Předložením strategie zoo do rady města naplním hlavní cíl dozorčích rad
příspěvkových organizací v prvním roce jejich činnosti.

S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další
základní školy (ČT od 9.00), abych s řediteli individuálně debatoval související záležitosti,
nastavení samotného procesu atd. Takto jsem již diskutoval na ZŠ Ještědská, ZŠ Dobiášova, ZŠ
Broumovská, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ Na Výběžku, ZŠ U Soudu, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ Oblačná,
ZŠ Sokolovská, ZŠ Vrchlického, ZŠ Ostašov, ZŠ Barvířská, dílčím způsobem jsme diskutovali i na
ZŠ Švermova, v níž jsem členem školské rady. Do Vánoc plánuji navštívit i zbytek škol a poté začít
celé kolečko znovu. (pravidelně se opakující aktivita)

Cestovní ruch, kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme především diskutovat adventní program,
adventní trhy a vánoční osvětlení centra města. Vše je za dveřmi - jen doufám, že se v neděli 27/11
podařilo rozsvítit vánoční strom!

Ostatní aktivity
Přivítám v obřadní síni německé gymnazisty z Cách (PO 14.00).
Zúčastním se zasedání školské rady ZŠ Švermova (ÚT 14.00).
Zúčastním se setkání s dobrovolníky, kteří jsou sdruženi pod Komunitním střediskem Kontakt (ÚT
17.00).
Zahájím výstavu výrobků Vánoce očima dětí MŠ (ČT 14.00).

Před schválením
Nezasedá rada ani zatupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (21. 11. - 27. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Zdvořáková (Hotel Liberec) - projekt Liberec proti šmejdům.
P. Škoda (Dům kultury) - projekt Liberec proti šmejdům.
M. Vít, V. Pecka, M. Nešporová, P. Zahradníková (Educa Quality, Agentura SZ) - projekt
společného vzdělávání v ZŠ.
L. Krbcová, M. Polesný (Centrum komunitní práce) - komunitní plán
P. Sluka (Rotary klub) - cena Ď

