Zápis
z 4. zasedání komise Rady Libereckého kraje
pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
konaného dne 22. 09. 2021
Přítomno:

9 členů komise Rady kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Hosté:

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu jednání
Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+
Informace o dotačních programech Úřadu vlády ČR
Memorandum o spolupráci s Technickou univerzitou Liberec
Informace o očkování proti onemocnění COVID-19 v odlehlých lokalitách
Informace z regionů + diskuse na aktuální témata
Usnesení, závěr

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

Bod č.

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

2: Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+

Předseda komise zmínil, že strategie ukazuje směr, kterým by se řešení sociálního vyloučení
mělo ubírat, prosazuje společensky odpovědné hodnoty vztahující se k boji se sociálním
vyloučením, upozorňuje na nedostatky při hledání řešení sociálního vyloučení a zasazuje se o
šíření principu mainstreamingu sociálního začleňování na všech správních úrovních v rámci
kraje. V době, kdy se v určitých místech ČR projevuje společenské napětí, jež je mimo jiné i
přímým důsledkem sociálního vyloučení, je zásadní ukázat politickou i morální vůli se nastalou
situací zabývat nejen zaváděním konkrétních národních opatření, ale i budováním takového
společenského diskurzu, který povede k posílení společenské soudržnosti na krajské a místní
úrovni. Dalším z cílů dokumentu je tedy přispět ke vzniku takového společenského klimatu, ve
kterém bude fungovat politika, jejímž cílem je oslabování či zpomalování procesů sociálního
vyloučení. Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ reaguje na vládní a
krajské dokumenty: Strategii sociálního začleňování 2021-2030, Strategii romské rovnosti,
začlenění a participace (Strategie romské integrace) 2021-2030, a další související dokumenty.
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Strategie vznikala od roku 2018 v rámci činnosti Pracovní skupiny Regionální stálé konference
Libereckého kraje sociální začleňování a zaměstnanost a za podpory Agentury sociálního
začleňování – MMR. S touto institucí Liberecký kraj schválil číslem usnesení 703/RK/19 ze
dne 9. 4. 2019 „Memorandum o spolupráci“ č. OLP/1182/2019 a číslem usnesení 2061//19/RK
ze dne 19. 11. 2019 „Deklaraci o spolupráci“ č. OL/4261/2019“. V rámci deklarace o spolupráci
je realizován projekt „Agentura jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“.
Tvorba převážné části „Strategie“ probíhala za nestandardních podmínek v době nouzového
stavu. Na její tvorbě se podílelo více jak 100 partnerů z řad poskytovatelů sociálních služeb a
nevládních organizací, úředníků obcí i kraje, zástupců zaměstnavatelů, Technické univerzity
Liberec, Krajské sítě Místních akčních skupin a dalších.
Po zapracování všech obdržených připomínek bude předložen na jednání Rady a Zastupitelstva
LK v měsíci listopad 2021.
Strategii je nutné zasílat jako povinnou přílohu při žádostech o neinvestiční dotaci programu
Úřadu vlády ČR „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“ a dalších žádostí o podporu
realizace programů Evropských strukturálních a investičních fondů.
V závěru poděkoval I. Hrubé za zpracování celého dokumentu a požádal, aby při jeho
projednávání v jednotlivých strukturách kraje byl vždy přítomen zástupce zpracovatele,
případně pan V. Strouhal.
I. Hrubá podotkla, že poděkování by mělo být směrováno panu Strouhalovi, který myšlenku
zpracovat strategii, prosazoval již řadu let. Následně v krátkosti informovala o konečné fázi
zpracování Strategie sociálního začleňování LK 2021+.
Vlastní Strategie se zaměřuje na 5 základních oblastí (Bezpečí a zdraví, Bydlení, Dluhy,
Vzdělávání a Zaměstnanost). Stanovuje vize, priority a strategické cíle pro řešení nepříznivých
sociálních situací občanů kraje za podpory výkonu sociální práce, sociálních služeb a dalších
aktivit, v souladu se strategickými dokumenty Libereckého kraje a ČR.
Tvorba převážné části „Strategie“ probíhala za nestandardních podmínek v době nouzového
stavu. Na její tvorbě se podílelo více jak 100 partnerů z řad poskytovatelů sociálních služeb a
nevládních organizací, úředníků obcí i kraje, zástupců zaměstnavatelů, Technické univerzity
Liberec, Krajské sítě Místních akčních skupin a dalších.
Dokument, včetně příloh byl předložen k veřejnému připomínkování od 27. srpna
do 10. září 2021.
Paní Krupičková, která na jednání zastupovala ředitelku Úřadu práce Liberec K. Sadílkovou
informovala, že paní ředitelka strategii prostudovala a velice kvituje to, že se dokument
zaměřuje i na spolupráci s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje.
Návrh usnesení č. 4/21/1:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o konečné fázi zpracování Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+
Hlasování:
PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:
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přijato
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Bod č. 3: Informace o dotačních programech Úřadu vlády ČR
Tajemník komise v krátkosti seznámil členy komise s vyhlášenými dotačními programy na
rok 2022.
K podpoře romské integrace realizuje Úřad vlády tři dotační programy:
•

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce,

•

Podpora terénní práce,

•

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

Posláním těchto programů je vytvoření takových podmínek, aby dotčení občané byli schopni
se sami aktivně zapojit do překonávání svého nepříznivého postavení ve společnosti a jeho
důsledků. Dotace jsou poskytovány dle Směrnice vedoucí Úřadu vlády České republiky
č. 24/2019 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv,
která upravuje postup žadatelů o poskytnutí neinvestiční dotace k financování programů
v oblasti lidských práv, příjemců dotace a Úřad vlády České republiky, jako poskytovatele
dotace. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na následující kalendářní rok se zveřejňuje
zpravidla do 31. července běžného roku. Žadatelé o dotaci mohli Úřadu vlády ČR žádost
o poskytnutí dotace podat prostřednictvím webové aplikace do 20. září 2021.
Bližší informace na: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=476
Návrh usnesení č. 4/21/2:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o dotačních programech Úřadu vlády ČR.
Hlasování:
PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 4: Memorandum o spolupráci s Technickou univerzitou Liberec
Předseda komise informoval členy komise připravovaném memorandu o spolupráci
Libereckého kraje - odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje.
Odbor sociálních věcí KÚ LK při tvorbě „Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje
2021+“ zahájil částečnou spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. U jednotlivých
opatření této strategie bude nastaven její garant plnění, a proto bychom rádi zástupce TUL
přizvali do implementace této strategie a uzavřeli „Memorandum o spolupráci“. Spolupráce by
se pravděpodobně nejvíce týkala dvou fakult:
-

Ekonomická fakulta

-

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Na základě prvotních jednání TUL nabízí participaci na monitoringu Strategie sociálního
začleňování – vyhodnocení příjmů a životních nákladů na území Libereckého kraje a v kontextu
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zbytku republiky (data budou aktualizovat každý rok), případně další témata. Dle informací
TUL podobnou dohodu mají v rámci indikátoru Globálního cíle pro Strategii regionálního
rozvoje ČR s odborem regionální politiky (v současné době probíhá certifikace Metodiky
vytvořenou TUL).
Odbor sociálních věcí KÚ LK by se rád zaměřil nejen na témata související s implementací
„Strategie“, ale i na další témata spadající do zajištění agend odboru sociálních věcí.
Například:
1. Spolupráce mezi Libereckým krajem, Agenturou pro sociální začleňování a Fakultou
přírodovědně-humanitní a pedagogickou se realizuje za účelem vytváření a posilování
partnerských vztahů.
2. Odborná spolupráce v oblasti sociálního začleňování se zaměřením na následující
aktivity:
a) vzdělávání a realizace studentských praxí,
b) sdílení odborných témat pro realizaci studentských prací – bakalářských
i diplomových,
c) participace na zpracování analýz, expertíz a studií,
d) konzultační a poradenská činnost,
e) spolupráce při přípravě koncepčních materiálů,
f) výzkumné a monitorovací aktivity v rámci ověřování implementace koncepcí krajské
samosprávy, zvláště v oblasti krajského plánování (např. Strategického plánu sociálního
začleňování, Protidrogová politika, Rodinná politika, Sociálně-právní ochrana děti,
Integrace cizinců …),
g) spolupráce při odborných seminářích a konferencích.
3. Podpora společných projektů v oblasti sociálního začleňování
4. Podpora inovativních řešení, zvláště pro oblast práce s rodinou a dětmi se zřetelem na
finanční možnosti stran.
5. Účast
zástupců
na
jednáních
orgánů
smluvních
stran,
respektive na jednáních pracovních komisí a skupin, pokud o to požádá některá ze stran.
Upřesnění témat a oblastí spolupráce bude projednáváno na dalším společném jednání se
zástupci TUL, které se uskuteční dne 4. listopadu 2021. Záměr o uzavření memoranda byl
projednán na poradě uvolněných radních LK dne 28. června 2021.
Tajemník komise doplnil, že na základě jednání zástupců odboru sociálních věcí KÚ LK se
průběžně objevují nová témata, která obsahově spadují pod další fakulty TUL a tudíž by bylo
vhodné do memoranda o spolupráci zapojit i další fakulty.
Například:
-

Fakulta zdravotnických studií (reforma psychiatrické péče, zdraví obyvatelstva)

-

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (výzkum možností využití
IT pro hodnocení a zvyšování kvality sociálních služeb)

-

Fakulta umění a architektury (oblast bydlení)
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Návrh usnesení č. 4/21/3:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o připravovaném Memorandu o spolupráci s Technickou univerzitou Liberec.
Hlasování:
PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 5: Informace o očkování proti onemocnění COVID-19 v odlehlých lokalitách
Předseda komise informoval členy o proběhlém očkování proti onemocnění COVID-19
v odlehlých lokalitách.
Tým ve složení lékař, záchranář, řidič ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a
zástupce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje navštívil v minulých dnech
celkem 10 obcí, ve kterých bylo naočkováno celkem 357 osob.
Ralsko (Náhlov - 12, Ploužnice – 22, Kuřivody – 21, tj. 55 celkem), Nové Město pod Smrkem
(49), Bulovka (19), Višňová (31), Jindřichovice pod Smrkem (5), Dětřichov (21), Tanvald (8),
Velké Hamry (24) Česká Lípa (82), Stráž pod Ralskem (63).
Očkování jednou dávkovou vakcínou Janssen proti Covid 19 proběhlo ve vytipovaných
regionech LK, odkud jsou běžná očkovací centra špatně dostupná. Po absolvování vakcinace
byl lidem ihned vytištěn certifikát o absolvování očkování. Sami zdravotníci byli překvapení,
kolik lidí na ně čekalo. Ukázalo se, že lidé nejsou proti očkování, jen je pro ně výhodnější
vakcinace v místě bydliště. Kraj (odbor sociálních věcí) při vysílání mobilního týmu úzce
spolupracoval s vedením samospráv a místními organizacemi, které byly jednak ochotny
poskytnout své prostory a také se postarat o včasnou propagaci.
V současné době se připravuje očkování třetí dávkou osobám v pobytových zařízeních,
následně bude probíhat v domácnostech imobilních osob.
Návrh usnesení č. 4/21/4:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o průběhu očkování proti onemocnění COVID-19 v odlehlých lokalitách Libereckého
kraje.
Hlasování:
PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:
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přijato
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Bod č. 6: Informace z regionů + diskuse
R. Šandor informoval o:
1. Organizace Romodrom o.p.s. oslavila 20. výročí zahájení své činnosti.
2. 18. září 2021 Asociace romských reprezentantů z.s. uspořádala „Mezinárodní den
Romů“.
3. Informoval o kauze sdílení nenávistného projevu na facebooku – viz příloha č.1, 2 + 3)
M. Albrechtová informovala o:
- aktivitách probíhajících v době distanční výuky žáků (doučování, zápůjčka PC, ..)
- situace týkající se problematických partiček mladistvých se zklidnila
https://liberecka.drbna.cz/z-kraje/jablonecko/26827-jablonec-celi-problematickympartickam-mladistvych-pandemie-vse-jen-umocnila.html
R. Rychetská
Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců:
Novela vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů: krajský úřad stanoví určené školy, které budou poskytovat bezplatnou jazykovou
přípravu žáků cizinců. Těmi se mají od 1. 9. 2021 stát základní školy, které měly k 31. 3. 2021
alespoň 5 % žáků cizinců z celkového počtu žáků školy. Místo školy, která tyto podmínky
splňuje, je možné určit školu jinou, která sice nedosahuje uvedených 5 %, ale pro poskytování
jazykové přípravy má dlouhodobé zkušenosti a vhodnější podmínky. Pokud na území obce
s rozšířenou působností není škola, která by podmínku min. 5 % podílu žáků cizinců splňovala,
je přesto nutno jednu školu určit. Zároveň vyhláška požaduje stanovit z těchto určených škol
minimálně jednu školu v kraji, která bude poskytovat jazykovou přípravu žáků cizinců
i distančním způsobem. Seznam těchto škol je zveřejněn na www.edkulk.cz .
V letošním školním roce probíhá přechodné období, kdy může být počet škol stanoven odlišně.
Krajský úřad při tom spolupracoval s obcemi s rozšířenou působností.
Bezplatná jazyková příprava je určena pro žáky cizince, kteří plní povinnou školní docházku
na území ČR do 12 měsíců (v přechodném období do 24 měsíců). Skupina žáků pro tuto
přípravu vzniká již při počtu 1 žák a má nejvýše 10 žáků. Poskytuje se v rozsahu 100 – 200
hodin v průběhu 10 měsíců. Pokud má skupina méně než 10 žáků, lze ji doplnit o další žáku,
kteří jazykovou přípravu potřebují. (viz příloha č. 4, 5)
K tomu tématu proběhla široká diskuse:
-

příklad dobré praxe z České Lípy
ZŠ Na Smetance, Praha – viz informace dodatečně zjištěné R. Rychetskou (příloha č.
6)

Ž. Kaprasová seznámila členy komise s aktivitami „Centra na podporu integrace cizinců –
Liberecký kraj“:
-

2. října 2021 proběhne Setkání partnerů Regionální poradní platformy zabývající se
problematikou integrace cizinců v Libereckém kraji. Součástí setkání bude příspěvek
Mgr. Hany Lipenské, metodičky pro vzdělávání z Národního pedagogického Institutu
České republiky, na téma „Vzdělávání dětí žáků cizinců a nového systému jazykové
podpory“. Setkání proběhne formou videokonference.
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-

byly
zahájeny
adaptačně
intenzivní
kurzy
pro
cizince
https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx
v krátkosti informovala o situaci příchozích Afgánců, kteří pracovali ve prospěch Česka
a do ČR byli evakuovaní,
díky projektu Férové školy II, který realizuje statutární město Liberec, byla navázána
bližší spolupráce s libereckými školami,
požádala o termíny zasedání tripartity a K 21, kde by mohla prezentovat aktivity Centra
na podporu integrace cizinců Liberecký kraj.

K. Sadílková, ředitelka ÚP Liberec informovala, Úřad práce zahájil pilotní projekt na veřejně
prospěšné práce pro mladistvé.
M. Prokop, člen Rady města Česká Lípa a předseda komise Rady
města Česká Lípa pro národnostní menšiny a cizince v krátkosti informoval o aktivitách
pořádaných městem Česká Lípa.
- Příklad dobré praxe ZŠ Špičák https://www.zs-spicak.cz/dokumenty/granty-amezinarodni-projekty/podpora-integrace-cizincu-mesta-ceska-lipa-v-roce-2020
- Město Česká Lípa opětovně připravuje projekt Podpora integrace cizinců města
Česká Lípa
- Město Česká Lípa zahájila spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
https://www.mucl.cz/ceska-lipa-navaze-spolupraci-s-agenturou-pro-socialnizaclenovani/d-40394
Tajemník komise:
1. Je třeba řešit personální otázky 3 neobsazených pozic členství komise R LK
a) M. Límová rezignovala z důvodu ukončení pracovního poměru v organizaci CIC
o.p.s.,
b) zástupce vietnamské komunity (pan Le Van Ban odstupuje ze zdravotních důvodů,
v současné době hledají nového vhodného kandidáta),
c) zástupce ukrajinské komunity ( pan O. Bilanyč se dlouhodobě nezúčastňuje jednání
komise bez udání důvodu).
2. Tvorba brožury pro cizince „pravidla, která Vás chrání aneb bezpečný život cizince
v Libereckém kraji“.
I.
překlady české verze do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, mongolštiny a
vietnamštiny byly ukončeny,
II.
v současné době probíhají grafická zpracování a korektura (do konce října 2021)
III.
tisk všech jazykových verzí brožury je naplánován na měsíc listopad 2021
3. Prohlášení proti násilí: Liberecký kraj a Komise R LK obdržela písemné stanovisko
ke kauze (viz informace R. Šandora).
4. Norské fondy 2014-2021: Rada Libereckého kraje schválila „Smlouvu o partnerství
bez finančního příspěvku“ č. OLP/2868/2021 při realizaci projektu „Romské platformy
na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder/Jdeme dál!“ (dále jen „projekt“). Projekt
bude realizovaný podle rozhodnutí podpořeného finančními prostředky z Norských
fondů 2014 – 2021 v rámci programu Lidská práva.
Projekt byl připraven organizací Romany art workshop z.s., IČO: 05219744 v rámci
výzvy HROVA1A – Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni.
Cílem projektu proto je vznik dvou nových platforem a zahájení jejich práce. Platformy
budou pracovat formou společných setkávání (v obou územích samostatně a z důvodu
výměny zkušeností i společně). Součástí projektu je informační kampaň zaměřená na
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snižování vzájemné nedůvěry majority a minority. Záměrem projektu je motivovat a
aktivizovat cílovou skupinu ke spolupráci ve formě platformy, eliminovat obavy a
podpořit sebevědomí k prosazování vlastních zájmů pomocí metod komunitní práce,
vyjednávání, zvyšování kompetencí a vzdělávacích aktivit, nabídnout volnočasové
aktivizační aktivity vycházející z potřeb cílové skupiny. Jedním z důležitých cílů
projektu je podpora spolupráce a vytváření prostoru pro partnerský dialog romské
menšiny žijící v okresu Jablonec nad Nisou a Frýdlantu s dalšími organizacemi, školami
a místními samosprávami a úřady. Cílem platforem je propojování romských lídrů
navzájem, navazování kontaktů s relevantními aktéry na místní i krajské úrovni,
propojování, sdílení informací a zkušeností z praxe, navazování kontaktů.
Projekt chce také přispět ke zlepšování obrazu Romů a zlepšování soužití Romů
s majoritou cestou rozvoje romské občanské společnosti, vzdělávání a nácviku
dovedností jako jsou například ruční práce, řemesla, psaní na počítači, naučit se
vzájemnému respektu a toleranci, stejně jako respektu k vzájemným odlišnostem uvnitř
komunity. Zlepšit povědomí o důležitosti vzdělání u dětí i rodičů a prevence sociálně
nežádoucích jevů. Důležitou součástí projektu je zvýšení sebevědomí Romů a
seznamování majoritní společnosti s kulturou Romů cestou seznamování s romskou
historií, tradicemi a hodnotami pomocí seminářů a exkurzí.
Datum zahájení realizace projektu:
01. 8. 2021
Datum ukončení realizace projektu:
30. 4. 2024
5. Dotace MŠMT ČR: V letošním roce MŠMT administruje dvě dotační výzvy: Podpora
integrace romské menšiny 2021, která je určena nejen pro školy, ale i neziskové
organizace. Podpora cílí na spolupráci komunitních center a školských zařízení s cílem
motivovat děti k lepšímu prospěchu v předškolním vzdělávání, a zlepšit tak přechod na
základní vzdělávání.
Program obsahuje i mimoškolské aktivity. Termín vyhlášení je předpokládán na měsíc
listopad 2021. Další výzvou je Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků
středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol. Program podporuje
související služby, jako jsou ubytování, doprava, jejímž výsledkem má být vzdělávací
podpora k udržení studenta ve vzdělávání a dokončení studia. V minulém cyklu se
nepodařilo vyčerpat celkovou částku. Z tohoto důvodu mohou na rok 2022 nově žádat
také nejen školy, ale i neziskové organizace. Předpokládaný termín vyhlášení je
stanoven na přelom září a října 2021.
6. Informace o přípravě nového operačního programu Jan Amos Komenský: Na
základě jednání MŠMT se zástupci romských organizací je připravován nový specifický
cíl programu s názvem Podpora socioekonomické integrace marginalizovaných
komunit, např. Romů. Program se bude snažit zabezpečit asistentskou podporu, práci s
celými kolektivy, spolupráci škol a školských zařízení se specializovanou podporou pro
romské děti. Dotační výzvy by měly být vyhlašovány v průběhu roku 2022.
Bod č. 7: Usnesení, závěr
Příští zasedání komise je naplánováno na 8. prosince 2021.
……………………………………………………………
Mgr. Petr Tulpa, v.r.
předseda komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování
Liberec 22. 09. 2021
Zapsal:
Václav Strouhal, DiS., tajemník komise
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