Zápis
z 1. zasedání komise Rady Libereckého kraje
pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
konaného dne 24. 02. 2021
Přítomno:

10 členů komise Rady kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Hosté:
Ověřovatel:

Radek Šandor

Zapisovatel:

Václav Strouhal, DiS. – tajemník komise

Průběh jednání
Bod č. 1: Zahájení, schvalování programu, volba ověřovatele zápisu
Zasedání komise se konalo na základě aktualizovaného jednacího řádu distanční formou.
Jednání zahájil předseda komise Mgr. Petr Tulpa ve 14.00 hod.. Po kontrole prezence
konstatoval, že komise je usnášení schopná a dal hlasovat o návrhu programu jednání.
Návrh programu
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu jednání a volba ověřovatele zápisu
Představení členů komise
Priority a cíle činnosti komise (jakým směrem by se měla komise ubírat)
Příprava vyhlášení programu v rámci DF LK č. 5.1 – Podpora integrace národnostních
menšin a cizinců
5. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotaci MV ČR v rámci dotačního programu
6. Informace o přípravě zprávy o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020
7. Souhrnná zpráva – Integrace migrantů v Libereckém kraji (projekt SIMI)
8. Informace o činnosti PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost a realizaci
projektu Agentury sociálního začleňování – MMR ČR
9. Informace z regionů + diskuse
10. Usnesení, Závěr
Nikdo z členů komise nepodal návrh pro zařazení nového doplňujícího bodu jednání.
Hlasování:
PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu č. 01/2021 byl navržen R. Šandor.
Hlasování:
PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato
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Bod č. 2: Představení členů komise
Předseda komise krátce představil jednotlivé členy komise a upozornil je na aktualizovaný
Jednací řád komise. Do dokumentu byla přidána možnost konání komise a její hlasování
distanční formou.
Bod č. 3: Priority a cíle činnosti komise (jakým směrem by se komise měla ubírat)
Předseda komise vyzval přítomné členy, aby navrhli priority, cíle a směr, kterým by se činnost
komise v následujícím období měla ubírat.
Vzhledem k tomu, že se k danému tématu nikdo nevyjádřil, navrhl předseda komise prvotní
náměty:
-

Do Rady kraje 2x ročně předkládat písemné informace o situaci národnostních menšin
a cizinců, včetně dokumentů, které byly vyhotoveny v rámci partnerství při realizaci
projektů.
CPIC do komise průběžně předkládat informace o situaci cizinců na území Libereckého
kraje.
Tajemník komise předložit na příštím jednání komise písemný materiál, ve kterém bude
zpracován návrh cílů a priorit činnosti komise.

Bod č. 4: Příprava vyhlášení programu v rámci DF LK č. 5.1 – Podpora integrace
národnostních menšin a cizinců
Tajemník komise, který je zároveň správce programu Dotačního fondu Libereckého kraje
č. 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“, členy komise seznámil s účelem a
důvodem podpory stanoveného účelu.
Účelem poskytnutí dotace je zajistit spolufinancování projektů zaměřených na aktivity
integrace příslušníků národnostních menšin (§ 2 odst. 1 zák. č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin, v platném znění) a aktivity organizací sdružující cizince
(Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1352, o postupu při realizaci
aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2021)
v Libereckém kraji. Vyhlášením dotačního programu se zároveň plní Usnesení vlády České
republiky č. 807 ze dne 27. července 2020.
Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 1/21/1:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o přípravě vyhlášení programu v rámci DF LK č. 5.1 – Podpora integrace
národnostních menšin a cizinců
Hlasování:
PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

strana 2

přijato
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Bod č. 5: Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MV ČR v rámci dotačního programu
prevence kriminality na místní úrovni
Tajemník komise členy komise seznámil s podanou žádostí o neinvestiční dotaci MV ČR
v rámci dotačního programu „Prevence kriminality na místní úrovni“.
Účelem projektu je zpracování preventivní brožury v pěti jazykových mutacích (angličtina,
ruština, ukrajinština, vietnamština, mongolština), která bude zaměřena na aktuální problémy
cizinců pobývající v Libereckém kraji a tím naplňovat zákon č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin, v platném znění).
Hlavním cílem projektu bude přehledná informační brožura, která cizince/migranty žijící na
území Libereckého kraje seznámí se základními informacemi pro jejich život nejen na území
kraje.
Najdou zde základní informace k jednotlivým tématům, která byla vybrána jako relevantní pro
tuto oblast s přihlédnutím k věcem, se kterými se cizinci setkávají.
Cílem realizací projektu je zvrátit negativní trendy ve vývoji situace cílové skupiny
cizinců/migrantů žijících na území Libereckého kraje, nastartovat a urychlit pozitivní změny a
dosáhnout pokroku při odstraňování neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi částí
komunit národnostních menšin, cizinců a většinovou populací, zajistit účinnou ochranu před
diskriminací, bezpečné soužití.
K tomuto bodu proběhla diskuse, která se zaměřovala na aktualizaci brožury v následujícím
období a možnosti její distribuce.
Návrh usnesení č. 1/21/2:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MV ČR v rámci dotačního programu
prevence kriminality na místní úrovni.
Hlasování:
PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 6: Informace o přípravě „Zprávy o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020“
Tajemník komise seznámil členy komise o přípravě „Zprávy o stavu romské menšiny v kraji
za rok 2020“.
Zpráva se každoročně vypracovává ve smyslu čl. 2, odst. 2 písm. e) Statutu Rady vlády pro
záležitosti romské menšiny „Zprávu o stavu romské menšiny v kraji“. Cílem materiálu je
zmapovat situaci Romů v důležitých oblastech jejich života a pokrok v naplňování politiky
romské integrace na krajské a lokální úrovni.
Zpráva mimo jiné reflektuje na legislativní a institucionální změny i jejich dopady na situaci
Romů. Identifikuje dílčí úspěchy i neúspěchy integračních opatření, představuje příklady dobré
praxe a upozorňuje na rizika, která mohou vést do budoucna ke zhoršení situace romské
menšiny v kraji.
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V úvodu pojednává o strukturách řízení a o aktivitách institucí zapojených do realizace politiky
romské integrace. Na ni navazují kapitoly věnované klíčovým oblastem života Romů, na které
reaguje svými opatřeními Strategie romské integrace do roku 2020, jako je oblast podpory a
rozvoje romské kultury a jazyka, vzdělávání a zaměstnanost, bydlení, oblast zdravotní péče,
sociálního vyloučení a bezpečnosti Romů v ČR. V závěru jsou uvedena doporučení a náměty
pro systémové změny.
Zpráva se vypracovává dle závazné osnovy a metodiky, kterou vypracoval sekretariát Rady
vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR a bude podkladem pro přípravu Zprávy o stavu
romské menšiny v České republice za rok 2020.
Zpráva vychází z výsledků výzkumných studií provedených ve sledovaném období na území
kraje a z dalších dat získaných od městských úřadů a dalších institucí spolupracujících při řešení
romských záležitostí (nevládních organizací a informací získaných na sociálních sítích).
Dokument je členěn do 10 základních kapitol:
1. Základní údaje o situaci romské menšiny v kraji.
2. Institucionální zabezpečení a politika romské integrace ba úrovni kraje a ORP
3. Situace Romů v oblasti vzdělávání.
4. Situace Romův oblasti zaměstnanosti.
5. Situace Romů v oblasti bydlení.
6. Situace Romů v sociální oblasti.
7. Situace Romů v oblasti zdraví.
8. Situace soužití Romů a většinové společnosti
9. Situace Romů v oblasti kultury, jazyka a veřejného života
10. Další relevantní informace
Zodpovědné zpracování Zprávy do podoby, která by věrně odrážela postavení romské menšiny
v Libereckém kraji, každoročně znesnadňuje různá kvalita zaslaných informací, ať už od
oslovených spolupracujících institucí, tak i některých obcí s rozšířenou působností. I když se
jedná o výkon přenesené působnosti, Magistrát města Liberec odmítl jakékoliv podklady
poskytnout. Z tohoto důvodu budou některé informace za město Liberec doplněny krajským
koordinátorem pro záležitosti národnostních menšin a cizinců na základě svých poznatků a
znalostí terénu.
Osnova pro vypracování zprávy je nedílnou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
K tomuto bodu proběhla následně diskuse:
R. Šandor: Informace zaslané jednotlivými obcemi v minulosti neobsahovala informace, které
obcím poskytly nevládní organizace. Zpráva neobsahuje pozitivní výsledky při sociálním
začleňováním a příklady dobré praxe.
Tajemník komise: Tato skutečnost bohužel byla prokázána. Proto v letošním roce byly
osloveny všechny romské a proromské organizace, které poskytují svoje služby na území
Libereckého kraje. I přes tuto aktivitu byla odezva ze strany NNO mizivá, což bude mít opět
veliký vliv na obsah a kvalitu celého dokumentu.
Předseda komise budu iniciovat jednání v rámci Asociace krajů s návrhem pro její zrušení.
Tajemník komise, který je zároveň zpracovatelem tohoto dokument upozornil, že „Zpráva“ se
zpracovává v rámci výkonu státní správy. Dále se jedná o jeden z indikátorů, které je potřeba
plnit při realizaci dotace Úřadu vlády ČR, programu „Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti“. Liberecký kraj o tuto dotaci každoročně žádá. Nevypracování by bylo považováno
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za porušení rozpočtové kázně a Libereckému kraji by hrozilo navrácení celé dotace a zároveň
by bylo sankciováno formou placení penále.
Návrh usnesení č. 1/21/3:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o přípravě „Zprávy o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020“.
Hlasování:
PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 7: Souhrnná zpráva – Integrace migrantů v Libereckém kraji (projekt SIMI)
Tajemník komise seznámil členy komise o „Souhrnné zprávě“, která vznikla v rámci projektu
„Města a inkluzivní strategie“, který realizovalo „Sdružení pro integraci a migraci“ společně s
„Multikulturním centrem Praha“ a „Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy“. Mezi další partnery patřilo Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR a vybrané kraje: Hl.m. Praha, Liberecký kraj a Jihomoravský kraj.
Projekt Města a inkluzivní strategie probíhal od září roku 2017 do prosince roku 2020.






Mezi cíle projektu MIS patřilo:
Zhodnotit integraci všech skupin cizinců v České republice na lokální úrovni: Komplexně
zmapovat a zhodnotit projekty a nástroje (finanční toky, legislativu aj), jejichž cílem bylo
podpořit integraci cizinců v ČR. Došlo ke vzniku manuálu, který může pomoci ukázat, jak a ve
kterých oblastech lokální integrace cizinců nastavovat cíle, jakými nástroji jich dosahovat, jak
je hodnotit a jak se připravit na situace, které mohou v ČR snadno nastat.
Vybudovat znalostní platformu pro aktéry integračního procesu: Jedním z výstupů
projektu je online databáze projektů zaměřených na lokální integraci cizinců na území ČR za
posledních 20 let. Na základě databáze je možné identifikovat příklady dobrých praxí v rámci
integračních projektů. Projekt cílil také na podporu vytvoření tematických platforem na krajské
a celostátní úrovni a zlepšení vzájemné spolupráce jednotlivých aktérů integračního procesu.
Nastavit integrační politiky tak, aby lépe reflektovaly potřeby cizinců: Na základě
analytických a evaluačních výstupů projekt přinesl několik inovativních řešení a strategií k
zefektivnění inkluzivních mechanismů v České republice na krajské i celostátní úrovni. Projekt
se tak snažil přispět ke komplexnímu řešení integračních a migračních otázek, k účelnějšímu
vynakládání veřejných prostředků a k efektivnější integraci všech osob s migrační zkušeností.
Projekt byl realizován za podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu
Zaměstnanost, v rámci výzvy 124 zaměřené na podporu inovačního prostředí.

strana 5

Zápis z 01. zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování ze dne 24. 02. 2021

Souhrnná zpráva zachycuje stav v oblasti integrace migrantů na úrovni Libereckého kraje
k 30. 9. 2019 a tvoří nedílnou přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Předseda komise požádal, aby tato zpráva byla předložena jako písemná informace na
jednání Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje.
Návrh usnesení č. 1/21/4:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o „Souhrnné zprávě – Integrace migrantů v Libereckém kraji“.
Hlasování:
PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 8: Informace o činnosti PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost a
realizaci projektu Agentury sociálního začleňování – MMR ČR
Předseda komise vyzval Z. Palečkovou, předsedkyni PS Regionální stálé konference
Libereckého sociální začleňování a zaměstnanost, aby informovala o činnosti PS.
PS RSK LK v uplynulém období ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování MMR ČR
zahájila zpracování „Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+“. V úvodu se
PS zaměřila především na oblast bydlení. Druhé jednání letošního roku se bude konat dne
2. 3. 2021 a bude zaměřeno na oblast dluhové problematiky.
Spolupráce na tvorbě „Strategie“ s Agenturou pro sociální začleňování – MMR ČR“ je na
základě uzavřeného „Memoranda o spolupráci a koordinaci svou při vytváření a realizaci
komplexních politik sociálního začleňování na území Libereckého kraje a „Deklaraci o
spolupráci na projektu „Agentura jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“.
Bližší informace o spolupráci: https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupiny-rsk/pracovni-skupinasocialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soc-zaclenovani
K tomuto bodu proběhla následně diskuse na téma, zda se „Strategie“ bude zaměřovat i na téma
inkluzivního vzdělávání.
Z. Palečková informovala, že v dokumentu budou zahrnuta témata:
-

bydlení,
dluhy,
inkluzivní vzdělávání,
komunitní práce a bezpečnost,
a další průřezové oblasti.

„Strategie“ bude propojena s již vytvořenými strategickými dokumenty a koncepcemi
Libereckého kraje, především se „Strategií rozvoje Libereckého kraje 2021+“.
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Návrh usnesení č. 1/21/5:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o přípravě činnosti PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost a realizaci
projektu Agentury pro sociální začleňování – MMR ČR.
Hlasování:
PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 9: Informace z regionů + diskuse
Ž. Kaprasová (Centrum na podporu integrace cizinců – MV ČR) informovala o nové zákonné
povinnost cizinců žijících na území ČR.
Každý cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na
území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení
k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen
absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o
povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz je kurz, v rámci kterého budou cizinci seznámeni s právy a
povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky, se základními hodnotami
České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice
převládají. Účastníkům kurzu navíc budou poskytnuty informace o organizacích a institucích
poskytujících
cizincům
bezplatné
poradenství.
Bližší
informace
naleznete
zde: http://www.vitejtevcr.cz/.
Organizace CPIC zahájí realizovat tyto kurzy cca od ½ března 2021. Tomuto tématu se bude
věnovat i zasedání „Regionální platformy“.
Dále informovala, že organizace navázala bližší spolupráci s Českou Lípou. . V návaznosti na
analytickou zprávu o cizincích za rok 2020 se budou konat setkání. Cílem tohoto setkání je
vzájemné nastavení spolupráce tak, abychom byli schopni navzájem sdílet podstatné a důležité
informace nejen směrem k cizincům, ale i k integraci, včas reagovat na vzniklé události a
v neposlední řadě nastavení preventivních opatření z pohledu bezpečnosti.
P. Laurin vznesla dotaz, zda Liberecký kraj připravuje nějakou kampaň pro jiné národnostní
menšiny, týkající se „Sčítání lidu, domů a bytů 2021“.
Tajemník komise: ČSÚ přislíbil, že kampaň bude realizována centrálně. Do dne zasedání
komise však nebyly zaslány informace.
Dodatek: Po ukončení zasedání komise byly zaslány informace v české verzi – viz příloha č. 4
a 5. Tato informace byla ihned přeposlána všem obcím s rozšířenou působností a NNO. Dále
byla zveřejněna na webových stránkách Libereckého kraje a facebooku.
Krajský koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců ve spolupráce
s Pardubickým krajem připravuje překlad letáku do ruštiny a mongolštiny, ukrajinštiny a
romštiny. Tyto cizojazyčné verze budou zaslány obcím a NNO k distribuci mezi cílovou
skupinu.
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Bod č. 10: Usnesení, závěr
M. Albrechtová vznesla dotaz, zda by se jednání komise nemohla konat mimo středy.
Předseda komise vyzval přítomné členy, aby se k tomuto návrhu vyjádřili. Všichni se shodli,
že středa jim v současné době nejvíce vyhovuje.
Příští zasedání komise je naplánováno na 21. dubna 2021. V případě, že budou odvolána
epidemiologická opatření, bude se konat prezenční formou.

Ověřovatel: Radek Šandor ……………..………………….……………...

……………………………………………………………
Mgr. Petr Tulpa
předseda komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování

Liberec 26. 02. 2021
Zapsal:

Václav Strouhal, DiS., tajemník komise
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