Liberecký kraj
odbor sociálních věcí

Zápis č. 1.
ze zasedání Komise pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování Rady Libereckého kraje
konané dne 02.02. 2022 od 14:00 hod.
na Krajském úřadě Libereckého kraje - online
Přítomni:
Předseda
Členové

Mgr. Petr Tulpa
Mgr. Bc. Petr Murka
Bc. Alena Havránková
Michaela Albrechtová
Lenka Havlíčková
Andrij Shkurhan
René Nesvadba
Martina Leinerová
PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
Andrea Černá
Petra Laurin
Radek Šandor
Žaneta Kaprasová

Omluveni

Mgr. Ivana Hrubá

Hosté

Bc. Michal Prokop – místostarosta města Česká Lípa
JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva Ústeckého kraje

Tajemník

Václav Strouhal, DiS.

T +420 485 226 345

E petr.tulpa@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (informace o dalším postupu)
3. Příprava projektového záměru „Podpora sociálního začleňování v Libereckém kraji:
Krajský mobilní tým pro koordinaci a metodickou podporu sociálního začleňování“
4. Memorandum o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci
5. Informace o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s
právem a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 297/2021)
6. Informace z regionů + diskuse na aktuální témata
7. Usnesení, závěr
Bod č. 1 – Zahájení, schválení programu jednání
Z důvodu pandemické situace se zasedání komise konalo 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.
Na jednání byla jako host přítomna JUDr. Karolina Žáková, Ph.D., předsedkyně Výboru pro
národnostní menšiny zastupitelstva Ústeckého kraje. Všichni přítomní členové komise
souhlasili s její účastí na jednání.
Bod č. 2 - Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (informace o dalším
postupu)
Předseda komise vyzval, aby tento bod jednání představil Václav Strouhal (tajemník komise
a koordinátora pro záležitosti národnostních menšin a cizinců), který v současné době
zodpovídání za implementaci Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (dále
jen Strategie).
Tajemník komise krátce pohovořil pokračujících aktivitách pro zdárnou realizaci Strategie.
V současné době se připravuje zpracování akčního plánu Strategie na rok 2022.
Předpokládaný termín pro projednání akčního plánu v orgánech kraje je naplánován na
duben 2022. Do připomínkového řízení akčního plánu budou zahrnuty dotčené odbory
krajského úřadu, obce a nevládní organizace působící na území Libereckého kraje.
Návrh usnesení č. 1/22/1
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o implementaci „Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+“.
Hlasování:
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

2

přijato

Bod č. 3 - Příprava projektového záměru „Podpora sociálního začleňování v Libereckém
kraji: Krajský mobilní tým pro koordinaci a metodickou podporu sociálního
začleňování“
Předseda komise vyzval, aby tento bod jednání představil Václav Strouhal (tajemník komise
a koordinátora pro záležitosti národnostních menšin a cizinců), který byl spoluautorem
projektového záměru.
Předpokládané projekty budou financovány převážně z prostředků EU – Evropského sociálního
fondu (Operační program Zaměstnanost plus). Spoluúčast kraje bude 10 %, spoluúčast ze
státního rozpočtu ČR bude 5 %.
Projektový záměr je v tuto chvíli zpracován pouze jako předprojektový záměr, jehož primárním
cílem bylo zmapovat předběžnou nákladovost a přehled zamýšlených aktivit.
Projektový záměr „Podpora sociálního začleňování v Libereckém kraji: Krajský mobilní
tým pro koordinaci a metodickou podporu sociálního začleňování“, bude realizován
v rámci OPZ+, prioritní osa 2 – sociální začleňování.
Cílem projektu je implementace Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+,
která byla schválena Zastupitelstvem kraje č. usnesení 513/21/ZK dne 30.11. 2021.
S ohledem na skutečnost, že řídící orgán (MPSV ČR) doposud nezveřejnil příslušnou výzvu
(předpoklad květen/červen 2022), jde v tuto chvíli pouze o nezávazný záměr, který může projít
podstatnou změnou s ohledem na příslušnou výzvu.
Zahájení realizace projektu předpokládáme od 1. 1. 2023. Z tohoto důvodu nebudou v tomto
roce, kromě psaní projektu, nárokované žádné finanční prostředky.
Rozpočet projektu: 21 174 960,00 Kč
Do projektu budou zapojeny:
-

Technická univerzita v Liberci

-

Místní akční skupiny Libereckého kraje

-

Agentura pro sociální začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

-

Statutární město Liberec, případně další obce Libereckého kraje

-

Úřad práce ČR, krajská pobočka Liberec

Projektový záměr byl zaslán MPSV ČR k posouzení. Ze strany tohoto řídícího orgánu byla
zaslána informace, že v současné chvíli již není zapotřebí jej doplňovat. Za současných
podmínek (včetně předpokládaného rozpočtu) může být tento PZ při vyhlášení výzvy předložen
do procesu schvalování projektové žádosti. Rozpočet projektu byl taktéž schválen a tato částka
bude pro Liberecký kraj jištěna.
Návrh usnesení č. 1/22/2
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o připravovaném projektovém záměru „Podpora sociálního začleňování
v Libereckém kraji: Krajský mobilní tým pro koordinaci a metodickou podporu sociálního
začleňování“.
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Hlasování:
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 4 - Memorandum o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci
Předseda komise informoval o podepsaném memorandu o spolupráci s technickou univerzitou
v Liberci (Ekonomickou fakultou a Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou).
„Jsem nesmírně rád, že se spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci rozšířila o další
důležitá témata. Podpis memoranda zavazuje kraj společně s vysokou školou pracovat
na zlepšení podmínek v sociální oblasti a naplňovat strategii sociálního začleňování na další
roky,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.
Liberecký kraj v uplynulém roce navázal spolupráci s „Technickou univerzitou v Liberci“
v rámci přípravy Strategie sociálního začleňování 2021+, která byla schválena Zastupitelstvem
Libereckého dne 30. listopadu 2021 číslem usnesení 513/21/ZK.
Oblasti spolupráce:
1) Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti realizace strategií a koncepcí
Libereckého kraje, zejména na oblast zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb,
vzdělávání, zdravotní péče, komunitní práce a komunitních služeb, dluhové
problematiky, prevence kriminality, zdraví a participativních postupů.
2) Zvláštní pozornost bude věnována podpoře subjektů zabývajících se poskytováním
služeb v oblasti sociálního začleňování. V této oblasti hodlají obě strany spolupracovat
a sdílet informace o průběhu a výsledcích aktivit.
3) Strany memoranda budou úzce spolupracovat při přípravě, provádění a aktualizaci
koncepčních dokumentů v oblasti sociálních věcí a projektů podporujících sociální
integraci, plánování a transformaci sociálních služeb.
4) Strany memoranda se budou aktivně podílet na plnění předem dohodnutých opatření
v oblasti sociální inkluze a společně budou hledat způsoby jejich implementace.
5) Strany memoranda budou na základě předchozí dohody spolupracovat na přípravě
projektů, jejichž prostřednictvím budou naplňovány strategie a koncepce Libereckého
kraje v gesci resortu sociálních věcí.
6) Strany memoranda budou pravidelně vyhodnocovat výsledky své spolupráce a budou
navrhovat další činnosti, které by zlepšily realizaci opatření směřujících k sociálnímu
začleňování a dalších oblastí vzájemné spolupráce.
7) Strany memoranda budou spolupracovat v oblasti vzdělávání a realizaci studentských
praxí, včetně sdílení odborných témat pro realizaci studentských seminárních a
závěrečných prací, výzkumných prací a projektů.
Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. Každoročně k 31. prosinci budou partnerské
aktivity vyhodnoceny a připraven aktuální harmonogram připravovaných aktivit na další
období.
Z Memoranda nevyplývá žádné závazné nebo vymahatelné právo nebo povinnost pro
kteroukoliv ze stran memoranda ani z něho nevyplývají finanční závazky žádné ze stran
memoranda.
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Návrh usnesení č. 1/22/3
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o podepsaném „Memorandu o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a
Libereckým krajem“.
Hlasování:
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 5 - Informace o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v
rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 297/2021)
Česká republika přistoupila k procesu, jehož výsledkem bude odškodnění osob, na kterých byla
neoprávněná sterilizace provedena. Rozhodování o individuálních žádostech o odškodnění bylo
svěřeno Úřadu vlády České republiky. Podrobnosti jsou upraveny v zákoně č. 297/2021 Sb., o
poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně
některých souvisejících zákonů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-297).
Postup při podání žádosti tvoří přílohu č. 1.
Návrh usnesení č. 1/22/4
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 297/2021).
Hlasování:
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 6 - Informace z regionů + diskuse na aktuální témata
A. Havránková (CIC o.p.s.) – organizace připravuje nové projekty, shání nové vyhovující
prostory, připravují kurzy výuky českého jazyka
Havlíčková (Česká Lípa) – pohovořila o činnosti Komise Rady města Česká Lípa pro
národnostní menšiny a cizince. Na jednání komise jsou průběžně zváni zástupci komunity
národnostních menšin a cizinců. Jako stálý host této komise se stal pan Václav Strouhal
(tajemník komise R LK pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování).
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V současné době je prostřednictvím odboru školství města distribuována brožura pro cizince
„Pravidla, která Vás chrání aneb bezpečný život cizince v Libereckého kraji“, která byla dodána
Libereckým krajem v celkovém počtu výtisků 500 mongolská verze, 100 ukrajinská verze).
A. Shkurhan pohovořil o početném zastoupení ukrajinské menšiny ve městě Česká Lípa a
požádal zástupce města, aby byl taktéž na jednání Komise Rady města taktéž přizván.
R. Nesvadba (Ralsko) – ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (MMR ČR)
dochází k vyhodnocování průběhu akce „Milostivé léto“.
M. Leinerová (Česká Lípa) – ze strany firmy Adient je avizován nástup nových zahraničních
dělníků. V současné době není známo, o jakou národnost se jedná.
K. Sadílková (Úřad práce ČR) – připravují nové projekty v oblasti veřejně prospěšných
pracích. V současné době navýšena administrace žádostí o příspěvky na bydlení.
Paní ředitelka požádala taktéž o součinnost ze strany Libereckého kraje na realizaci
připravovaných projektů.
A. Černá (Policie ČR) – kriminalita v roce 2021 klesla.
V současné době dochází k velké personální obměně členů pracovní skupiny sestavené z jak
z policejních specialistů, tak policistů zařazených na příslušných obvodních odděleních,
v jejichž teritoriální působnosti se nachází sociálně vyloučená lokalita, díky nimž disponují
ucelených přehledem mj. o výskytu sociálně vyloučených lokalit na území kraje a souvisejících
problémech.
V. Strouhal nabídl, aby se v roce 2022 uskutečnilo „multidisciplinární zasedání“, tak jak tomu
byl v minulých letech.
Cílem semináře bude:
-

obeznámit se se současnými trendy integrace národnostních menšin, s negativními
fenomény ve společnosti, které podporují rasismus a xenofobii,
navázání spolupráce s jednotlivými aktéry působících v jednotlivých regionech
Libereckého kraje.

P. Laurin – dle posledního sčítání lidu došlo v Libereckém kraji navýšení osob německé
národnosti. Lze předpokládat, že tento trend zapříčilo povolení dvojího občanství.
R. Šandor – Romodrom o.p.s. se začlenila do akce „Milostivé léto“.
-

Ve firmě TI AUTOMOTIVE AC s.r.o byl zahájen nábor nových zaměstnanců, včetně
cizinců
Romská komunita má obavy z očkování proti COVID 19, věří hoaxům, které se šíří na
sociálních sítích.
Ze strany romských představitelů byl zaslán dopis senátorům ČR, aby omezili užívání
slova nepřizpůsobiví. Nepřizpůsobivý je vždy chápáno jako označení Roma.

Ž. Kaprasová (CPIC Liberecký kraj)
-

na CPIC Liberec se obrátil Policejní Rada a konzul Velvyslanectví Mongolska v Praze
pan Pagva Bira, Ph.D., který má zájem o realizaci setkání se zástupci CPIC a partnerů
v České Lípě, Velvyslanectví má zájem podporovat integrační aktivity směrem
k mongolské komunitě žijící na Českolipsku.
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Předseda komise se dne 2.2. 2022 účastní křtu knihy „Medvídek nebojsa“, kterou vytvořilo
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Zpracování této knihy bylo finančně podpořeno Libereckým
krajem. Kniha je určena rodičům dětí od narození do tří let věku dítěte. Mimo jiné jazyky byla
vydána i v romském jazyce.
Dále informoval, že na jednání Asociace krajů ČR otevřel diskusi o „Zprávě o stavu romské
menšiny v kraji“. Uvedenému tématu se chce věnovat náměstek Moravskoslezského kraje Jiří
Navrátil. Podklady pro vyjednávání vypracoval V. Strouhal, krajský koordinátor pro záležitosti
národnostních menšin a cizinců viz příloha č. 2.
Tajemník komise informoval, že:
-

-

byla zveřejněna výzva dotačního programu č. 5.1 Podpora integrace národnostních
menšin a cizinců,
V rámci pracovní skupiny Regionální stálé konference se připravuje monitoring a
vyhodnocení akce „Milostivé léto“. Financování této aktivity bychom rádi zajistili
z prostředků realizovaného projektu „Regionální stálá konference III“.
Knihu „Cizinec“ (350 ks) vydalo za finanční podpory Libereckého kraje
„Dramacentrum Bezejména, z.s. Kniha je určena věkové kategorii žáků I. stupně a jejich
pedagogům.

K. Žákovská poděkovala, že se jednání komise mohla zúčastnit, což bylo pro ni velice
inspirativní.
Bod č. 7 - Usnesení, závěr
Příští zasedání komise je naplánováno na 16. března 2022.

………………………………………
Mgr. Petr Tulpa v.r.
Předseda Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Rady Libereckého kraje
Zapsal: Václav Strouhal, Dis.,
tajemník Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Rady Libereckého kraje
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