Komunitní centrum Nýrsko
Zápis ze setkání s místními partnery
Nýrsko 29. 11. 2018
Přítomni byli zástupci a zastupitelé města Nýrsko, městyse Čachrov a obce Dešenice,
Masarykovy ZŠ Janovice n. Úhlavou, ZŠ Nýrsko, MAS Ekoregion Úhlava, TJ Nýrsko, Point
14, Člověk v tísni (podrobněji viz prezenční listina).
1. Úvod
Na úvod setkání proběhlo představení stávající činnosti klubu Alfa a přípravných prací na
založení komunitního centra pro Nýrsko a okolní obce (mapování potřeb místní komunity).
Práce probíhají v rámci projektu Komunitní centrum Nýrsko, podpořeného prostřednictvím
MAS Ekoregion Úhlava z prostředků OP Zaměstnanost a podílejí se na něm pracovníci
komunitního centra Petr Vaňkát, Žaneta Vilášková, Alžběta Nováková a Bohumil Novák.
2. Přehled identifikovaných problémů území
Při přípravě založení komunitního centra byly jeho pracovníky identifikovány následující
problémy a potřeby místní komunity:
 Vzdělávání: Za jakýmkoliv vzděláváním nad rámec ZŠ je nezbytné dojíždět (do Klatov,
Plzně, Kdyně, Domažlic,…). Mládež je též třeba více motivovat při volbě vzdělávacích
oborů (pravděpodobně nebude potřeba tolik kadeřnic, kolik jich bude vyučeno).
 Nefunkční rodiny: Rodiče často vytváří špatné vzory, důležitá je tedy i práce se
samotnými rodiči (přímá práce, přednášky,..); zapojení rodičů je velmi obtížné.
 Životní styl, volný čas: V regionu není dostatek míst, kde mohou mladí lidé trávit volný
čas. K tomu se přidává lehká dostupnost alkoholu a drog, která vede často k závislosti na
drogách. K „tradičním“ drogám se v posledních letech přidávají drogy virtuální (mobilní
telefony, internet).
 Bydlení: Bydlení je obecně špatně dostupné, zvláště pro romskou rodinu.
- Jako specifický problém se ukazuje bydlení na soukromé ubytovně v Janovicích.
V ubytovně již bydlí převážně agenturní pracovníci, ale stále v ní žijí tři rodiny
s dětmi ve věkovém rozpětí 3 až 18 let. Jedna rodina sice žije v bytě se samostatným
vchodem, ale dvě další bydlí přímo na ubytovně. Rodiny nemají jistotu stálého
bydlení, prostředí ubytovny je pro výchovu dětí velmi nevyhovující. Rodiče zatím
marně shánějí nové bydlení, kromě pracovníků projektu pomáhá rodinám i Člověk
v tísni, mimo jiné též doučováním dětí (1x týdně).
3. Diskuse o problémech a možnostech spolupráce
V další části setkání se účastníci krátce představili a hovořili o jak o celospolečenských tak
místních problémech a možnostech spolupráce na jejich řešení.
Bydlení
V Nýrsku je podle vyjádření představitelů města bydlení dostupné, po zapsání do pořadníku a
každoročním obnovování žádosti je do několika let byt přidělen. Problém může být, pokud
čekatelé odmítnou nabízený byt, např. z důvodu nespokojenosti s jeho kvalitou. V Čachrově
mají negativní zkušenosti s některými nájemci, kteří odešli z obecních bytů s dluhem, který
nesplácí. Obec Dešenice vlastní sociální byty, aktuálně jsou jejich nájemci bez dluhů, je třeba
průběžně s nimi komunikovat.
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Vzdělávání
Stávající pojetí inkluzivního vzdělávání není dle většiny účastníků funkční, navíc není
dostatek kvalitních asistentů, kteří by byli ochotni za stávajících podmínek tuto práci
vykonávat. Přítomnost pedagoga a asistenta v jedné třídě vede někdy k vyrušování ostatních
žáků, narušuje se „plynulost výuky“.
Pro řešení stávajících problémů mohou školy využít tzv. šablon – zjednodušeného čerpání
prostředků z EU. K jejich přípravě a administraci zajišťuje MAS Ekoregion Úhlava bezplatné
konzultace (podat žádost o dotaci je aktuálně možné do června 2019, podrobněji viz
http://ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/sclld-1420/sablony-ii ).
Trávení volného času, protidrogová prevence
V Nýrsku je nedostatek volně dostupných aktivit (s výjimkou sportovních) pro dospívající
mládež. Město se již vícekrát pokoušelo nabídnout volnočasové aktivity, ale nepodařilo
zajistit dohodu o tom, o jaké aktivity by byl ze strany mládeže zájem, popř. zajistit zájemce o
jejich organizování z řad mladých.
Protidrogovou prevencí se město Nýrsko zabývá již dlouhodobě, představitelé města si
uvědomují její nezbytnost a potřebnost. Město proto podporuje činnost klubu Alfa i terénní
práci poskytovatele sociálních služeb Point 14.
Klub Alfa nabízí přednášky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů (témata drogy,
partnerské vztahy, násilí a šikana, válka a terorismus). Díky stávající i plánované činnosti
komunitního centra je možné v regionu realizovat výukový program organizace Point 14
zaměřený na problematiku virtuálních závislostí (nejedná se o běžnou přednášku, ale o
program, který zapojuje žáky a pomáhá identifikovat ty, kteří jsou již na virtuálních médiích
závislí, nebo závislostí bezprostředně ohrožení). Na program je vhodné navázat další prací
s identifikovanými žáky i jejich rodiči. Podrobnější informace jsou k dispozici na
http://www.point14.cz/ , popř. je možné kontaktovat Denisu Holou (hola@point14.cz).
Ohledně přednášek klubu Alfa (komunitního centra Nýrsko) je možné kontaktovat pana
Vaňkáta (alfa.nyrsko@gmail.com).
4. Závěry ze setkání
V závěru setkání byla zformulována následující témata pro možnou spolupráci:
Prostory pro činnost komunitního centra v Nýrsku
Činnost komunitního centra bude možné přenést do jiného objektu. Jedná se o bývalou
automatickou telefonní ústřednu, která je v současné době nevyužívaná. Město Nýrsko
uvažuje o odkoupení tohoto objektu a jeho rekonstrukci. Druhou možností je modernizace
stávajících prostor, aby vyhovovaly plánované náplni (společná setkávání, možnost vytváření
menších skupin, individuálních konzultací apod.).
Nefunkční rodiny, práce s rodiči, trávení volného času
Komunitní centrum může sloužit jako zázemí pro trávení volného času širokého spektra
místních aktérů. Ke zvážení je i vytvoření rukodělné dílny pro rozvíjení kreativity a
seberealizování klientů komunitního centra.
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Podpora sociálního začleňování mládeže je provázaná s informovaností jejich rodičů, např.
formou přednášek, společných setkání apod. Cílem bude rozšířit obzory rodičů o potřebách a
problémech mládeže, aktivity budou zaměřeny i na prevenci vzniku závislostí. Důraz bude
kladen nejen na trávení volného času, ale i na životní hodnoty, pomoc s rozvíjením plánů a
cílů jednotlivých aktérů.
Vzdělávání:
Komunitní centrum spolu s partnery bude školám nabízet vzdělávací programy zaměřené na
prevenci a řešení sociopatologických jevů (drogy, nefunkční vztahy v rodině, násilí apod.).
Akumulace problémů
Problém představuje akumulace problémů (nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, dluhy,
výchovné a vzdělávací problémy,…) v konkrétních lokalitách. Komunitní centrum bude díky
navazování kontaktů v území sloužit i jako prevence vzniku takových lokalit, v případě
objevení se indicií jejich vzniku bude s dalšími partnery z území usilovat o zamezení
kumulace výše uvedených problémů.
Dostupnost bydlení
Ve spolupráci s místními partnery bude činnost komunitního centra zaměřená i na asistenci
s nalezením a udržením bydlení pro rodiny v bytové nouzi v regionu.
Zapsal: Petr Vaňkát, komunitní centrum Nýrsko
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