Týdeník Ivana Langra / 4. 7. - 10. 7.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Velmi krátký týden, resp. dva pracovní dny, věnuji především dokončování
některých materiálů pro nejbližší radu města - po připomínkách některých
konzultantů a diskuzi ve výboru pro vzdělávání upravuji znění měřitelných
výstupů (indikátorů) v materiálu o cílech kvality vzdělávání v ZŠ, které bych rád
nastavil od 1/9/2016. Mám za sebou již i debatu s řediteli škol (nad pracovním
materiálem), konečné znění jim pak představím na srpnovém setkání, na září
ještě
chystám
i debatu
s veřejností.
S oddělením humanitním a odborem strategického rozvoje a dotací povedeme
Školství
diskusi o chystaných projektech v sociální oblasti. Musíme stanovit priority,
a sociální věci které pokryjeme v rámci IPRÚ a které můžeme nárokovat z budoucích alokací
na ministerstvech školství, práce a sociálních a věcí a místního rozvoje, které
Liberci vzniknou po předpokládaném zářijovém/ říjnovém schválení strategie
pro sociální začleňování. Ta vzniká ve spolupráci města, zástupců neziskového
sektoru, školských organizací aj. s Agenturou pro sociální začleňování.
S kolegy na oddělení humanitním také povedeme další jednání o změnách
v systému financování sociálních služeb (dotace vázané na Komunitní plán
sociálních služeb). Musíme provést ještě některé interní dílčí analýzy, abychom
systém správně nastavili a co nejvíce zjednodušili.
Budu se průběžně účastnit některých akcí v rámci Kulturního léta s pláží
Cestovní ruch, na náměstí před radnicí - tento týden mě zajímají historické kolotoče (ÚT, ST),
science show IQ Landie (PÁ) a představení Naivního divadla Liberec (SO
kultura
18.00). Celý program léta je k dispozici ZDE
Zasedne dozorčí rada Naivního divadla Liberec (PÁ 9.00).
Ostatní aktivity
Před
schválením

Dovolená - 4. 7.
Nezasedá ani rada ani zastupitelstvo města.
V minulém týdnu (27. 6. - 3. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k
separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

Zpráva o lobby
F. Novák (ubytovna M. Horákové) - návštěva ubytovny
za předchozí
Š. Prachařová (AABYSS) - projekt kariérového poradenství na ZŠ
týden
zástupci výrobních firem - představení projektu kariérového poradenství na ZŠ

M. Kvapil (Dynatech) - konzultace k pověření SOHZ

Týdeník Ivana Langra/ 11. - 17. 7.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Sice poslední dva pracovní dny před dovolenou, ale v plné práci. Především
povedu plánované jednání (PO 13.45) se zástupci DDM Větrník, V klubu
a Maják o.p.s., na němž bychom si měli říci, zda je možné v rámci "Véčka" sdílet
prostory i pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Kombinace obou služeb,
tedy otevřeného klubu a nízkoprahu, je velmi žádoucí jako zvýšená prevence
rizikových jevů mezi dětmi a mládeží do 26 let (drogy, gambling, kriminalita,
prostituce aj.).
Na poradě odboru (PO 12.30) se budeme zabývat změnami v systému
financování sociálních služeb (Komunitní plán sociálních služeb) a také
materiály, kde jsou chystány na radu města (termín odevzdání 13/7).
Školství
S oddělením humanitním a odborem strategického rozvoje a dotací povedeme
a sociální věci diskusi o chystaných projektech v sociální oblasti. Musíme stanovit priority, které
pokryjeme v rámci IPRÚ a které můžeme nárokovat z budoucích alokací
na ministerstvech školství, práce a sociálních a věcí a místního rozvoje, které
Liberci vzniknou po předpokládaném zářijovém/ říjnovém schválení strategie pro
sociální začleňování. Ta vzniká ve spolupráci města, zástupců neziskového
sektoru,
školských
organizací
aj.
s Agenturou
pro
sociální
začleňování. (přesunuto z minulého týdne, ÚT 8.30)
Spolupracuji s dozorčími radami velkých příspěvkových organizací (zahrady,
divadla apod.) na přípravě střednědobých strategických dokumentů, do nichž
částečně zapracovávám i pohled zřizovatele organizací. Před dovolenou bych
rád stihl materiál Naivního divadla, který jsme prodiskutovali na dozorčí radě 8/7.
Sejdu se s Markem Ottlem, abychom diskutovali o sezóně 2017 a nabídce jeho
orchestru Big' O' Band (PO 8.30).
Sejde se hodnotící komise, jíž jsem členem, aby posoudila nabídky uchazečů
na pořadatelství adventních trhů na náměstí před radnicí. Jde o zakázku na 5 let
Cestovní ruch, dopředu, která by měla trhům dát střednědobý žádoucí charakter a úroveň (ÚT
kultura
10.00).
Budu se průběžně účastnit některých akcí v rámci Kulturního léta s pláží
na náměstí před radnicí - tento týden nás čeká např. Bohemia Jazz Fest (ST
17.30). Celý program léta je k dispozici ZDE.

Ostatní aktivity Dovolená - 13. - 26. 7.
Před
schválením

Nezasedá ani rada ani zastupitelstvo města.

V minulém týdnu (4.- 10. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k
Zpráva o lobby
separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
za předchozí
X
týden

Týdeník Ivana Langra/ 27. - 29. 7.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Setkání s Pavlem Eliášem (ST 8.30) ohledně financování denního
stacionáře pro seniory U Antonína.
Koordinační schůzka se zástupci Agentury pro sociální začleňování k
postupující přípravě strategie pro sociální začleňování, kterou by
zastupitelstvo města mělo schvalovat letos na podzim (ST 10.00).
Školství a sociální Zasedání hodnotících komisí k veřejným zakázkám v základních školách
(ČT 12.50).
věci
Mezirezortní jednání o projektu Technoparku a dílenské akademii v prostoru
bývalých LVT (ČT 14.00)
Dále pokračující práce na strategiích rozvoje jednotlivých příspěvkových
organizací města a na dokumentu Cíle kvality základních škol (pracovní
verze ZDE)

Cestovní ruch,
kultura

Budu se průběžně účastnit některých akcí v rámci Kulturního léta s pláží
na náměstí před radnicí - tento týden nás čeká např. korálková tvůrčí dílna či
Tančírna. Celý program léta je k dispozici ZDE.

Ostatní aktivity

Dovolená - 25. - 26. 7. (PO - ÚT)

Před schválením

Nezasedá ani rada ani zastupitelstvo města.

V minulém týdnu (4.- 10. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k
Zpráva o lobby za separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova
předchozí týden
smyslu):

X

