Zápis
z 3. zasedání komise Rady Libereckého kraje
pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
konaného dne 02. 06. 2021
Přítomno:

10 členů komise Rady kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Hosté:

Štěpánka Sandnerová, Centrum na podporu integrace cizinců – MV ČR
Kateřina Bednářová, Centrum na podporu integrace cizinců – MV ČR
Michal Prokop, člen Rady města Česká Lípa a předseda komise Rady
města Česká Lípa pro národnostní menšiny a cizince

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
1. Zahájení, Schválení programu jednání
2. Hodnocení projektových žádostí dotačního programu Libereckého kraje
– 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ na rok 2021
3. Informace o činnosti PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost
a realizace projektu Agentury sociálního začleňování – MMR ČR
4. Adaptačně integrační kurzy pro cizince – prezentace CPIC
5. Informace z regionů + diskuse
6. Usnesení, Závěr
Nikdo z členů komise nepodal návrh pro zařazení nového doplňujícího bodu jednání. Na žádost
hostů byl bod č. 4 přednostně zařazen na začátek jednání komise.
Hlasování:
PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 2: Adaptačně integrační kurzy pro cizince – prezentace CPIC (prezentace CPIC
Liberecký kraj – MV ČR)
Hosté komise z Centra na podporu integrace cizinců – Liberecký kraj ve své prezentaci
v krátkosti představili novou zákonnou povinnost pro cizince.
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.
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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. Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva
vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx.
Prezentace tvoří přílohu č. 1.
Návrh usnesení č. 3/21/1:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o nové zákonné povinnosti cizinců absolvovat adaptačně integrační kurz.
Bod č. 4: Hodnocení projektových žádostí dotačního programu DF LK – 5.1 „podpora
integrace národnostních menšin a cizinců“ na rok 2021
Před projednáváním tohoto bodu všichni přítomní členové komise podepsali čestné prohlášení
hodnotitele. Následně komise projednala rozdělení finančních prostředků LK na financování
aktivit souvisejících s dotačním programem 5.1 Integrace národnostních menšin a cizinců
na rok 2021.
Střed zájmu oznámila Michaela Límová z organizace „Centrum pro integraci cizinců o.p.s.“.
Statistické údaje předložených žádostí o změnu
Tabulka č. 1 - Souhrnná statistika programu:
5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
Alokace 2021:
Počet předložených žádostí:
Celkové náklady všech předložených projektů:
Celková výše spolufinancování krajem (po vyhodnocení):
Celková výše spolufinancování žadatelem:
Nedočerpáno (v absolutní výši):
Kontrola formálních náležitostí:
vyhovující
nevyhovující

1 072 760,00 Kč
12
2 303 823,00 Kč
979 315,00 Kč
1 324 508,00 Kč
93 445,00 Kč
12
0

Návrh rozdělení finančních prostředků LK na financování aktivit souvisejících s dotačním
programem 5.1 „Integrace národnostních menšin a cizinců“ na rok 2021 projednala
dne 2. 6. 2021 Odborná skupina KÚLK pro hodnocení a financování sociální oblasti.
Odborná skupina na základě bodového hodnocení závazných a specifických kritérií,
vyhodnotila 12 žádostí. Celkem byla rozdělena alokovaná částka pro dotační řízení v celkové
výši 979 315,00 Kč. Návrh rozdělení dotace bude předloženo dne 15. 6. 2021 na 12. zasedání
Rady LK, dne 15. 6. 2021 na jednání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva LK a následně dne
22. 6. 2021 na 6. zasedání Zastupitelstva LK.
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Dotace byla rozdělena níže uvedeným subjektům na základě Statutu dotačního fondu
Libereckého kraje platného pro rok 2021.
Poř.
číslo

Název
organizace

IČ

Sídlo

Název projektu

Výše dotace
2021
(v Kč)

01.

Asociace romských
představitelů z.s.

06351131

Prosečská 8,
Proseč nad Nisou

Roma Activa IV

90 000,00 Kč

02.

Romany art workshop
z.s.

05219744

03.

Fortuna in natura z.s.

01253301

04.

Roma Tanvald z.s.

22886087

05.

Cimbál z.s.

07848749

06.
07.
08.

Dramacentrum
Bezejména, z.s.
Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.
Dům dětí a mládeže
Větrník, Liberec,
příspěvková
organizace

06810942
26631997

Sportovní 553,
Tanvald
Plynárenská
832/3, Česká Lípa
Krkonošská 339,
Šumburk nad
Desnou
Nádražní 103,
Crastava
Nezvalova
658/15, Liberec
Pernerova 32,
Praha 8

71294511

Riegrova 16,
Liberec

09.

Komunitní středisko
KONTAKT, p.o.

27336751

Palachova 504/7,
Liberec

10.

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Smetanova 387,
Nový Bor

Comunités, z.s.

07781652

Rychtářská 612,
Liberec

Koalice romských
reprezentantů
Libereckého kraje,
z.s.

08150206

Karla Čapka
1083, Lomnice
nad Popelkou

11.
12.

„IDENTITOU PROTI
BARIÉRÁM“ Edukační a
informační činnost pro děti a
mládež školního věku v
Mikroregionu Tanvaldsko
2021.
Aktivity v rámci komunitního
centra Fortuna in natura z.s.

100 000,00 Kč

31 000,00 Kč

Komunitní práce na
Tanvaldsku 5

99 150,00 Kč

Romská hudební škola

60 000,00 Kč

On

90 000,00 Kč

Snáze v Česku

98 665,00 Kč

Prevence rizikového způsobu
života národnostních menšin
a cizinců

100 000,00 Kč

Letní festival cizinců a
národnostních menšin
"Liberec - jedno město pro
všechny“
Komunitní aktivity zaměřené
na podporu etnoemancipace
romských dětí a žáků
KALI III - komunitní aktivity
na Liberecku III
Komunitní práce v sociálně
vyloučené lokalitě Liberec 2

Celkem

100 000,00 Kč

53 000,00 Kč
57 500,00 Kč
100 000,00 Kč

979 315,00 Kč

Dotační program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců je nastaven v souladu
se Statutem dotačního fondu Libereckého kraje platným pro rok 2021.
Návrh usnesení č. 3/21/2:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o průběhu hodnocení jednotlivých žádostí,
souhlasí
s navrženou výší dotací jednotlivým subjektům
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a doporučuje
Radě Libereckého kraje odsouhlasit navrženou výši finančních prostředků jednotlivým
subjektům.
Termín: 15. 6. 2021
Hlasování:
PRO:

10

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
I. Hrubá seznámila členy komise s činností PS Regionální stálé konference sociálního
začleňování a zaměstnanost a harmonogramem zpracovávání Strategie sociálního začleňování
Libereckého kraje.
PS RSK LK v uplynulém období ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování MMR ČR
zahájila zpracování „Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+“.
Čtvrté jednání se konalo dne 4. 5. 2021 a bylo zaměřeno na oblast bezpečnost, občanské soužití,
komunitní život, volný čas/kultura, zdraví.
Páté jednání se konalo dne 2. 6. 2021 a bylo zaměřeno na oblast sociální práce a sociálních
služeb.
Šesté jednání se bude konat dne 21. července 2021 a bude zaměřeno na oblast zaměstnanosti.
Následné bude probíhat finalizace dokumentu tak, aby v průběhu měsíce září proběhlo interní
a veřejné připomínkování tohoto dokumentu.
Strategii sociálního začleňování Libereckého kraje bude předložena k projednání Radě a
Zastupitelstvu kraje v měsíci říjen 2021. Před jednáním Zastupitelstva kraje bude uspořádán
seminář, na kterém bude zastupitelů kraje tento dokument představen.
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+“.
Návrh usnesení č. 3/21/3:
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+",
Hlasování:
PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:
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Bod č. 8: Informace z regionů + diskuse
R. Šandor informoval o aktivitě Romodrom o.p.s. BREXIT CZ, které řešení situace souvisejí
s návratem občanů ČR z Velké Británie.
Tajemník komise: doplnil, že v rámci porady krajských koordinátorů pro záležitosti romských
záležitosti na Úřadu vlády ČR konané dne 9. 6. 2016 bude téma BREXIT zařazeno do programu
jednání. Jednání se zúčastní zástupce organizace „České obce Leeds“ Velké Británie. Informace
o činnosti této organizace viz: https://ceskaobec.com/.
M. Límová seznámila členy komise s aktivitami „Centra pro integraci cizinců o.p.s.“.





Rodinný
kurz
výuky
českého
jazyka
realizovaný
v České
Lípě
https://www.cicops.cz/cz/kurzy/8-kurzy-cestiny/360-rodinny-kurz-rodice-2
V měsíci srpen 2021 budou probíhat intenzivní kurzy výuky češtiny pro žáky II. stupně
ZŠ.
https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/7040/Let
ni-intenzivni-kurz-cestiny-pro-zaky-s-OMJ-cizince-2-stupe-ZS.aspx
Liberecký kraj vydává zpravodaj rodinné politiky „Rodinám“. Číslo 3/2021 byla mimo
jiné zaměřeno na téma rodin cizinců v Libereckém kraji. https://www.cicops.cz/cz/51hermiona/395-rodiny-cizincu-v-libereckem-kraji

M. Leinerová informovala o navyšujícím se počtu nově příchozích zaměstnanců do firmy
Adient Czech Republic s.r.o. z řad cizinců, převážně mongolů.
L. Havlíčková informovala o vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ v rámci dotačního programu MV
ČR „INTEGRACE CIZINCŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ LÍPA V ROCE 2021“. BLIŽŠÍ
INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU NA: HTTPS://ZS-SEVER.CZ/INTEGRACECIZINCU-VE-MESTE-CESKA-LIPA-V-ROCE-2021/
Paní Havlíčková předala strategický dokument organizace „Meta, o.p.s. “Strategické cíle pro
jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021 – 2022 (příloha č. 2) a dále vývoj počtu
dětí cizinců v MŠ a ZŠ v České Lípě (příloha č. 3).
R. Nesvadba informoval, že je v oblasti národnostních menšin a cizince je důležité nalézt a
zapojit do činností motivovanou a pro věc zapálenou osobu, které stane tahounem.
Z jeho pohledu jsou pedagogové málo motivovaní pro práce se žáky z řad cizinců. Jedou podle
zajetých pravidel. Deklarují, že aktivity jsou realizovány, ale při monitoringu je zjištěno, že
praxe je zcela jiná. V této souvislosti požádal, zda by mohl být ve ZŠ Ralsko realizován
vzdělávací program pro tamní pedagogy.
Osvědčuje se spolupráce s terénními pracovníky a asistenty prevence kriminality.
Š. Sandnerová seznámila členy komise s aktivitami „Centra na podporu integrace cizinců –
Liberecký kraj“


Podařilo se podepsat smlouvu s vítězným dodavatelem lektorů pro výuku kurzů českého
jazyka. Zhruba za 14 dní zahájí výuku pro cizince z EU a mimo EU. Zatím v online
formě.
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Probíhají sociokulturní kurzy online. Témata vycházejí z aktuální situace ve
společnosti, z poptávky klientů, např. trvalý pobyt a zkouška z ČJ úrovně A1, nově bude
potřeba zkouška z ČJ úrovně A2, dále sloučení rodiny, pobyt v ČR po skončení studia,
Liberec a kam na výlet.
Realizují se přednášky na sociokulturní specifika – zaměření na Mongolsko, do
budoucna na Rusko, Vietnam a Ukrajinu, možné realizovat Mongolsko pro členy komisi
R LK.
Monitorují aktuální počty dětí cizinců, které nastoupí v České Lípě od září do prvních
tříd.
Celková situace je standardní, nejsou žádné odchylky jak v průmyslových zónách, tak
na ubytovnách.

K. Sadílková, ředitelka ÚP Liberec informovala o:




Od 1. 7. 2021 změna sídla Úřadu práce – Liberec. Nová adresa Z nevyhovujícího věžáku
S Tower se přesune do sousední nízké budovy někdejšího Elitronu ulice
Dr. M. Horákové 632/5, Liberec.
23. 6. 2021 se bude konat „Poradní sbor Úřadu práce ČR“. Cílem pravidelných setkání
je přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce a obsadit co nejvíce volných
pracovních míst uchazeči z evidence.
Od 1. 7. 2021 budou Úřady práce ČR zajišťovat novu agendu. Jedná se o výplatu nové
sociální dávky – náhradní výživné. Jejím smyslem je po přechodnou dobu
finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu
(na základě exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči
dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neposílá vůbec, nebo ho platí v nižší částce.
Více informací na: https://www.uradprace.cz/web/cz/nahradni-vyzivne



7. 6. 2021 budou zveřejněna nová čísla nezaměstnaných s provazbou na sociální
začleňování.



Bude vydán nový pokyn týkající se zvýšených kontrol zaměřených na pracovní
agentury.



Úřad práce – Liberecký kraj spolupracuje s MAS Frýdlantsko, z.s. na realizaci projektu
„ Metodika pro zavedení sociálního bydlení – Frýdlantsko“, který je financován z ESF
OPZ. Bližší informace na: https://socialni-bydleni-frydlantsko.webnode.cz/

Dále upozornila, že by měla proběhnout všemi aktéry kampaň pro osvětu pro získání větší
motivace pro čerpání financí z dotačních programů a přemýšlení o zdrojích financování oblasti
sociálního začleňování.
Vznesla dotaz, zda by mohl vzniknout přehled aktivit jednotlivých obcí Libereckého kraje
v oblasti integrace cizinců a jejich začleňování do společnosti.
P. Laurin seznámila členy komise s aktivitami organizace „Dům česko-německého
porozumění o.p.s.“.


Probíhají kurzy německého jazyka ve statutárních městech Liberec a Jablonec nad
Nisou.



Realizace projektu „Německý dialekt“.
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M. Prokop, člen Rady města Česká Lípa a předseda komise Rady
města Česká Lípa pro národnostní menšiny a cizince v krátkosti informoval o činnosti komise.
Veškeré informace jsou zveřejňovány na webových stránkách: https://www.mucl.cz/zapisy-zjednani-komise-pro-narodnostni-mensiny-a-cizince/ds-2562/archiv=0&p1=1134
Bod č. 6: Usnesení, závěr
Příští zasedání komise je naplánováno na 26. října 2021.

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

Liberec 02. 06. 2021
Zapsal:

Václav Strouhal, DiS., tajemník komise
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