Zápis
z 2. zasedání komise Rady Libereckého kraje
pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
konaného dne 21. 04. 2021
Přítomno:

11 členů komise Rady kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Hosté:

Markéta Vitáková, Romodrom o.p.s.

Ověřovatel:

Danuše Trojáková

Zapisovatel:

Václav Strouhal, DiS. – tajemník komise

Průběh jednání
Bod č.

1: Zahájení, schvalování programu, volba ověřovatele zápisu

Zasedání komise se konalo v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Jednání zahájil
předseda komise Mgr. Petr Tulpa ve 14.00 hodin. Po kontrole prezence konstatoval, že komise
je usnášení schopná a dal hlasovat o návrhu programu jednání.
Návrh programu
Zahájení, Schválení programu jednání a volba ověřovatele zápisu
Představení členů komise
Personální záležitosti
BREXIT a návrat do ČR (Romodrom o.p.s)
Priority a cíle činnosti komise (jakým směrem by se měla komise ubírat)
Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020
Informace o činnosti PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost
a realizace projektu Agentury sociálního začleňování – MMR ČR
8. Informace z regionů + diskuse
9. Usnesení, Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nikdo z členů komise nepodal návrh pro zařazení nového doplňujícího bodu jednání.
Hlasování:
PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu č. 02/2021 byla navržena D. Trojáková.
Hlasování:
PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato
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Bod č.

2 + 3: Představení členů komise, personální záležitosti

Předseda komise krátce představil nové členy komise. Nové členy komise schválila
č. usnesení 509/21/RK Rada Libereckého kraje.
Členové komise požádali tajemníka komise, aby jim byl zaslán aktualizovaný seznam členů
komise.
Liberecký kraj zveřejňuje seznam členů a jednotlivé zápisy komise na svých webových
stránkách.
https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada/komise-rady-libereckeho-kraje/pronarodnostni-mensiny-cizince-a-socialni-zaclenovani
Bod č. 4: BREXIT a návrat do ČR (romodrom o.p.s.
Zástupce organizace Romodrom o.p.s. ve své prezentaci představil členům komise
realizovaný projekt BREXIT CZ
Služba nabízí odborné sociální poradenství, lidem starším 18 let, kteří žijí či se dlouhodobě
zdržují ve Velké Británii a řeší svojí životní situaci v souvislosti s BREXITEM.
Projekt je podporován Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem práce a sociálních věcí
ČR, partnerem na britské straně je nezisková organice Česká obec UK. V každém krajském
městě vznikla v lednu 2021 nová pobočka s touto službou.
Bližší informace na: https://brexit-cz.cz/cs/ nebo https://romodrom.cz/cs/co-delame/socialnisluzby/odborne-socialni-poradenstvi/brexit/
Prezentace tvoří přílohu č. 1.
Tajemník komise informoval, že téma BREXITU bylo zařazeno do programu porady
vedoucích sociálních odborů obcí III. a II. typu Libereckého kraje a pracovní porady romských
poradců obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje.
Následně proběhla diskuse zaměřena na nastavení praktické spolupráce se zástupci obcí
Libereckého kraje, Úřadem práce ČR, a nevládními organizacemi.
Jako závažný problém byla identifikována situace návratu žáků, kteří nehovoří česky a tudíž je
lze považovat, jako žáky s odlišným mateřským jazykem. Z tohoto důvodu by se na ně mělo
pohlížet jako na děti cizinců. Česká legislativa však není zcela dobře nastavena a hrozí, že tyto
žáci jsou už od svého dětství ohroženi sociálním vyloučením.
Předseda komise informoval, že inicioval pracovní setkání zástupců odboru sociálních věcí,
odboru školství mládeže tělovýchovy a sportu a Agentury pro sociální začleňování, MMR ČR.
Jednání se zúčastní Petr Tulpa - náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, Dan Ramzer
– náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Jolana Šebková – vedoucí odboru sociálních věcí, Jiřina Princová – vedoucí odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, Václav Strouhal – koordinátor pro záležitosti pro národnostní
menšiny a cizinců a zástupci Agentury pro sociální začleňování, MMR ČR.
Cílem setkání by mělo být nastavení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými odbory.
Tajemník komise informoval, že na základě oslovení se stal členem „Platformy rovných
příležitostí ve vzdělávání“. Tato platforma byla zřízena v rámci realizace projektu „Naplňování
krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“. Realizaci projektu zajišťuje
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK.
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Návrh usnesení č. 2/21/1:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o realizovaném projektu BREXIT CZ, který realizuje Romodrom o.p.s.
a ukládá
1. předsedovi komise téma vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem předložit na
jednání Rady Libereckého kraje,
2. předsedovi komise informovat členy komise o závěrech jednání odboru sociálních věcí
a odboru školství, tělovýchovy a sportu.
Termín: 2. 6. 2021
Hlasování:
PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 5: Priority a cíle činnosti komise (jakým směrem by se měla komise ubírat)
Tajemník komise členy komise představil členům komise návrh a cílů činnosti komise pro
funkční období 2021 – 2024. Tomuto tématu se komise věnovala již na zasedání komise, které
se konalo v únoru 2021.
Následně proběhla diskuse, ve které členové komise předložili své doplňující návrhy. Jednalo
se především o doplnění spolupráce s Cizineckou policií, Krajskou hygienickou stanicí
Libereckého kraje. Ve vizích a cílech by se mělo objevit i téma vzdělávání.
Členové komise byli vyzváni, aby tajemníkovi komise předložili své návrhy na doplnění.
Návrh usnesení č. 2/21/2:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
schvaluje
cíle a vize Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování na funkční období 2021-2024,
a ukládá
předsedovi komise předložit členům komise 1x ročně průběžnou zprávu o plnění priorit a cílů
činnosti komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování,
Termín: průběžně 1x ročně
Hlasování:
PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:
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Bod č.

6: Zpráva 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“.
Krajský koordinátor vypracovává ve smyslu čl. 2, odst. 2 písm. e) Statutu Rady vlády pro
záležitosti romské menšiny a v souladu s usnesení vlády ČR č. 1214 ze dne 23. listopadu 2020
„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 se vypracovává v režimu výkonu přenesené působnosti. Dokument je považován za
povinný indikátor při realizaci projektu „Podpora koordinátorů romských záležitostí“. Žádost
o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci tohoto projektu je Libereckým krajem každoročně
předkládána na Úřad vlády ČR.
Zpráva byla vypracována dle zaslané 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.
Zodpovědné zpracování Zprávy do podoby, která by věrně odrážela postavení romské menšiny
v Libereckém kraji, znesnadňovala 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 byly některé informace za město Liberec doplněny krajským koordinátorem pro
záležitosti národnostních menšin a cizinců na základě svých poznatků a znalostí terénu.
V závěru jsou uvedena doporučení a náměty pro systémové změny.
Návrh usnesení č. 2/21/3:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o zpracování „Zprávy o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020“.
Hlasování:
PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 7: Informace o činnosti PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost a
realizaci projektu Agentury sociálního začleňování – MMR ČR
Tajemník komise seznámil členy komise s činností PS Regionální stálé konference sociálního
začleňování a zaměstnanost.
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 konalo dne
2. 3. 2021 a bylo zaměřeno na oblast dluhové problematiky.
Třetí jednání se konalo dne 6. 4. 2021 a bylo zaměřeno na oblast vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním a identifikaci příčin problému "předčasných odchodů ze vzdělávání".
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Bližší informace o činnosti pracovní skupiny na: https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupinyrsk/pracovni-skupina-socialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soc-zaclenovani
„Strategie“ bude propojena s již vytvořenými strategickými dokumenty a koncepcemi
Libereckého kraje, především se „Strategií rozvoje Libereckého kraje 2021+“.
Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj chce do tvorby „strategie“ přizvat široké spektrum osob
zabývajících se tématem sociálního začleňování, byli členové komise vyzváni, aby tajemníkovi
komise zaslali odpovědi na otázky, které jim byly předány v písemné podobě – viz příloha č. 2.
Návrh usnesení č. 2/21/4:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o průběhu zpracování "Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+",
a ukládá
1. členům komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování aktivně spolupracovat při zpracování "Strategie sociálního začleňování
Libereckého kraje 2021+",
2. členům komise odpovědět na dotazy, které souvisí se zpracováním Strategie sociálního
začleňování Libereckého kraje 2021+.
Termín: průběžně 30. 4. 2021
Hlasování:
PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 8: Informace z regionů + diskuse
Tajemník komise:
1. Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny na svém jednání dne 19. 4. 2021
schválila „Strategii romské rovnosti, začlenění a participace (Strategie romské
integrace) 2021 – 2030. Nyní bude dokument předložen k projednání Vládě ČR.
2. Na MV ČR zasedal hodnotící komise předložených projektů „Programu prevence
kriminality na místní úrovni“. Liberecký kraj do tohoto programu předložil projekt
„Preventivní brožura pro cizince“. Celková výše požadovaných finanční prostředků
217.050,- Kč. Ze strany MV ČR byl projekt schválen, avšak požadovaná částka bude
ponížena o 68.650,- Kč. Z tohoto důvodu je zapotřebí tyto prostředky dorovnat z jiných
zdrojů Libereckého kraje.
Lenka Havlíčková seznámila členy komise s činností Komise Rady města Česká Lípa pro
národnostní menšiny a cizince. Veškeré zápisy z jednání komise lze jsou dostupné na:
https://www.mucl.cz/zapisy-z-jednani-komise-pro-narodnostni-mensiny-a-cizince/ds2562/archiv=0
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Kateřina Sadílková, ředitelka ÚP Liberec informovala o realizaci projektu
„Outplacement“. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Předmětem projektu je
pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, které jsou tudíž
nuceni své zaměstnance propouštět. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto
zaměstnanců pro nalezení nového pracovního uplatnění. Propouštění zaměstnanci tak
mají šanci najít si nové zaměstnání ještě před koncem stávajícího prac ovního poměru.
Zaměstnavatelé si mohou dál udržet dlouholeté pracovníky, pro které už nemají práci,
díky projektu je mohou přeškolit na jinou pozici. Firmy také mohou expandovat a
přijímat nové zaměstnance, Úřad práce ČR přispěje na jejich mzdy.
Bližší informace na: https://www.uradprace.cz/outplacement-outBod č. 10: Usnesení, závěr
Příští zasedání komise je naplánováno na 2. června 2021.

Ověřovatel: Danuše Trojáková ……………..………………….……………...

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

Liberec 21. 04. 2021
Zapsal:

Václav Strouhal, DiS., tajemník komise
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