Týdeník Ivana Langra/ 3. 7. - 9. 7.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme s kolegy diskutovat běžné provozní věci
i přípravu na jednodenní odbornou stáž v Brně (11/7), jejímž tématem bude projekt Housing first
(Bydlení především), který připravujeme i pro Liberec.
Sejdu se s manželi Mertovými (PO 14.30), abychom debatovali situaci ve vzdělávání jejich syna.
S kolegy z odboru budeme probírat nařízení EU o GDPR, které od příštího května
pravděpodobně dopadne i na naše školy (ÚT 10.00).
Zúčastním se zasedání hodnotící komise k chystané investici do ZŠ Kaplického (ÚT 13.00)
související s navýšením kapacity školy.
Poté, co jsem v končícím školním roce uskutečnil 40 návštěv po našich základních školách,
začnu s vyhodnocováním evaluačních dotazníků k plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání
(čtěte celý dokument). Na základě vyhodnocení a dalších diskuzí pak v průběhu prázdnin
připravíme konkrétní cíle pro nový školní rok.

Kultura
Pravidelná porada odboru odpadá.
Potkám se s Dagmar Helšusovou (ÚT 9.00), abychom diskutovali o příštím ročníku Veletrhu dětské
knihy.
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Nepřítomnost - ST, ČT, PÁ

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (26. 6. - 2. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
pí Tužová, Procházková (MŠ a ZŠ s montessori pedagogikou) - další rozvoj vzdělávacích kapacit
V. Pecka, M. Vít (Educa Quality) - projektový tým Férové školy v Liberci

Týdeník Ivana Langra/ 10. 7. - 16. 7.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme s kolegy opět debatovat nad běžnými
provozními věcmi, které přinášejí úřednicky volnější prázdninové měsíce, mj. budeme diskutovat
materiály, scházející se na program rady města (19/7), i další témata, která budeme zpracovávat
po mém návratu z dovolené.
S kolegy z odboru i neziskových organizací se zúčastním jednodenní stáže v Brně (ÚT celý den),
kde chceme načerpat co nejvíce poznatků z projektu Housing first (Bydlení především), který
aktuálně zavádíme i v Liberci. Sejdeme se jak s pracovníky magistrátu (sociální odbor), tak
s poskytovateli sociálních služeb.
Zúčastním se jednání na Libereckém kraji (ST 8.30) s tématem azylového domu Speramus.
Nejde o službu jako takovou, ale objekt, nyní ve vlastnictví LK, který potřebuje významnou
investici. Podobná jednání jsem absolvoval již před krajskými volbami, kdy jsem se snažil krajské
kolegy přesvědčit, že nejlepším způsobem, jak se o budovu postarat, je darovat ji přímo
organizaci, která v ní poskytuje službu.
A další stáž - tentokrát přijedou do Liberce sdílet praxi kolegové z Mladé Boleslavi. Téma?
Sociální bydlení (ST 13.00).
Setkám se se zástupci Agentury pro sociální začleňování (ČT 9.00), s nimiž posléze absolvuji
jednání u pana děkana FP TUL prof. Picka (ČT 10.00).
Poté, co jsem v končícím školním roce uskutečnil 40 návštěv po našich základních školách,
začnu s vyhodnocováním evaluačních dotazníků k plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání
(čtěte celý dokument). Na základě vyhodnocení a dalších diskuzí pak v průběhu prázdnin
připravíme konkrétní cíle pro nový školní rok.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme probírat aktuální kulturní akce ve městě.
Potkám se s ředitelem krajského policejního ředitelství panem plk. Husákem (PO 10.00), abychom
probrali téma kavárny Pošta.
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Nepřítomnost - 14. - 30. 7.

Před schválením
Zasedá mimořádná rada města s jedním bodem - VŘ na přístavbu v ZŠ Kaplického (PO 10.00).

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (3. 7. - 9. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo
sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
K. Mertová, I. Nováková (FO) - vzdělávání ve speciální ZŠ
D. Helšusová (Sdružení Veletrh dětské knihy) - přípravy veletrhu 2018
M. Svoboda (katedra historie FP TUL) - čestné občanství, oslavy 100 let ČSR

