Liberecký kraj
odbor sociálních věcí

Zápis č. 2.
ze zasedání Komise pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování Rady Libereckého kraje
konané dne 16.03. 2022 od 14:00 hod.
- online
Přítomni:
Předseda

Mgr. Petr Tulpa

Členové

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

Omluveni

Mgr. Ivana Hrubá
Petra Laurin

Hosté

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. Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2021
3. Hodnocení projektových žádostí dotačního programu Libereckého kraje
– 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ na rok 2022
4. Aktuální informace souvisejí se současnou situací na Ukrajině – Krajské asistenční
centrum pomoci Ukrajině
5. Informace z regionů + diskuse na aktuální témata
6. Usnesení, závěr
Bod č. 1 – Zahájení, schválení programu jednání
Z důvodu onemocnění tajemníka 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.
Bod č. 2 – Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2021
Tajemník komise seznámil členy komise o přípravě „Zprávy o stavu romské menšiny v kraji
za rok 2021“.
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. 1128/21 ze dne 18. října 2021
„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 2021.
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. 2/22/1
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci o „Zprávě o stavu romské menšiny v kraji za rok 2021“.
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Hlasování:
PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 3 - Hodnocení projektových žádostí dotačního programu Libereckého kraje
– 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ na rok 2022
Před projednávání bodu nahlásili střet zájmu: Radek Šandor a Bc. Alena Havránková.
Statistické údaje předložených žádostí o dotaci z DFLK:
Tabulka č. 1 - Souhrnná statistika programu:
5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
Alokace 2022:
Počet předložených žádostí:
Počet žádostí, které splňují podmínky (soulad formálních náležitostí):
Celkové náklady všech předložených projektů:
Celkové náklady projektů splňujících formální náležitosti:
Celková výše spolufinancování krajem (po vyhodnocení):
Celková výše spolufinancování žadateli:
Nedočerpáno (v absolutní výši):
Kontrola formálních náležitostí:
vyhovující
nevyhovující

1 093 000,00 Kč
14
13
2 226 756,00 Kč
2 130 156,00 Kč
1 093 000,00 Kč
1 037 156,00 Kč
0,00 Kč
13
1

Bodové hodnocení:
Odborná skupina na základě bodového hodnocení závazných a specifických kritérií,
vyhodnotila 13 žádostí. Celkem byla rozdělena alokovaná částka pro dotační řízení v celkové
výši 1.093.000,00 Kč. Rozdělení dotace bude předloženo 16. března 2022 na jednání Komise
Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování, následně dne
5. 4. 2022 na 7. zasedání Rady LK a dne 26. 4. 2022 na 4. zasedání Zastupitelstva LK.
1) Dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Programu 5.1 Podpora integrace národnostních
menšin a cizinců byla rozdělena níže uvedeným subjektům na základě Statutu dotačního fondu
Libereckého kraje platného pro rok 2022.
Poř.
číslo

Název
organizace

01.

Romany art workshop
z.s.

05219744

02.

Roma Tanvald z.s.

22886087

03.

Dramacentrum
Bezejména, z.s.

06810942

04.

Cimbál, z.s.

07848749

05.

Fortuna in natura z.s.

01253301

06.

Asociace romských
představitelů z.s.

06351131

IČ

Sídlo
Sportovní 553,
Tanvald
Krkonošská 339,
Tanvald
Nezvalova
658/15, Liberec
Nádražní 103,
Chrastava
Plynárenská
832/3, Česká Lípa
Prosečská 8,
Proseč nad Nisou
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Název projektu
IDENTITOU PROTI
BARIÉRÁM 2 - Informační a
edukační činnost
Komunitní práce na
Tanvaldsku
Hranice mezi námi

Výše dotace
2022
(v Kč)
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč

Romská hudební škola

60 000,00 Kč

Aktivity v rámci komunitního
centra Fortuna in natura z.s.

45 000,00 Kč

Roma Activa V

100 000,00 Kč

07.

08.
09.

10.

Dům dětí a mládeže
Větrník, Liberec,
příspěvková
organizace
(Statutárního města
Liberec)
Komunitní středisko
KONTAKT Liberec,
p. o. (Statutárního
města Liberec)
Centrum pro integraci
cizinců, o. p. s.
Koalice romských
reprezentantů
Libereckého kraje,
z.s.

71294511

Riegrova
1278/16, Liberec

Nebýt sám

100 000,00 Kč

27336751

Palachova 504/7,
Liberec

Letní festival cizinců a
národnostních menšin
"Liberec - jedno město pro
všechny“

100 000,00 Kč

26631997

Pernerova 10/32,
Praha 8

Snáze v Česku 2022

08150206

Karla Čapka
1083, Lomnice
nad Popelkou

Komunitní práce v sociálně
vyloučené lokalitě Liberec 3

100 000,00 Kč

99 680,00 Kč

11.

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Křižíkova 980,
Nový Bor

Komunitní aktivity zaměřené
na podporu etnoemancipace
romských dětí a žáků

69 020,00 Kč

13.

Zdeněk Kanči, FO
podnikající

75996715

Ježkova 906,
Liberec

1. romský venkovní festival v
Liberci

80 000,00 Kč

Tomáš Masár, FO
podnikající

75305071

Jiřího Horáka
1557, Benešov

Finanční gramotnost pro
národnostní menšiny

14.

39 300 Kč

1 093 000,00 Kč

Celkem

2) Dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Programu 5.1 Podpora integrace národnostních
menšin a cizinců nebude poskytnuta níže uvedenému subjektu z důvodu nesplnění podmínek
programu:
Poř.
číslo

Název
žadatele /
příjemce

IČ

Sídlo

Název
projektu

Zdůvodnění pro neposkytnutí
dotace

12.

Comunités, z.s.

07781652

Rychtářská
612, Liberec

KALI IV - komunitní
aktivity na
Liberecku IV

Nesplnění podmínky programu podat žádost
ve lhůtě 28. 2. 2022 do 16:00 hodin

Dotační program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců je nastaven v souladu
se Statutem dotačního fondu Libereckého kraje platným pro rok 2022.
Návrh usnesení č. 2/22/2
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
a doporučuje
Radě Libereckého kraje odsouhlasit navrženou výši finančních prostředků jednotlivým
subjektům.
Termín: 5. 4. 2022
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Hlasování:
PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 4 - Aktuální informace souvisejí se současnou situací na Ukrajině – Krajské
asistenční centrum pomoci Ukrajině
Předseda komise informoval o činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině
(KACPU).
K ČEMU JE KACPU LK? - základní informační a kontaktní místo pro ukrajinské občany –
první pomocný bod ukrajinským obyvatelům v Libereckém kraji – asistenční centrum pro
vyřízení veškeré administrativy - přidělení náhradního ubytování - vše na jednom místě
KDE JE KACPU LK? - v budově "D" Krajského úřadu Libereckého kraje, U jezu 642/2 a,
Liberec
PROVOZNÍ DOBA KACPU LK: - vyřizování administrativy od 7.00 do 19.00 hodin
TELEFONNÍ LINKA KACPU LK: +420 770 138 756 nonstop E-MAIL: kacpu@kraj-lbc.cz
KDO JE V KACPU LK? Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Krajské ředitelství police
Libereckého kraje, Centrum na podporu integrace cizinců, odbory Krajského úřadu
Libereckého kraje, Ministerstvo vnitra ČR (odbor azylové a migrační politiky, cizinecká
policie), Úřad práce Liberec, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Oblastní zdravotní pojišťovna,
Česká spořitelna, Komerční banka dobrovolníci, dobrovolníci / tlumočníci.
Liberecký kraj zřídil webovou stránku, na které lze nalézt podrobnější informace zpracované
do ukrajinštiny.
https://ukrajina.kraj-lbc.cz/rady-pro-usnadneni-pobytu
Návrh usnesení č. 2/22/3
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje po
projednání
bere na vědomí
informaci souvisejí se současnou situací na Ukrajině – Krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajině
Hlasování:
PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 5 - Informace z regionů + diskuse na aktuální témata
Všichni přítomní členové komise se v diskusi zaměřovali na téma řešení uprchlické krize
v jednotlivých regionech kraje (ubytování, vzdělávání, sociální pomoc, zdraví, …).
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Důležité odkazy:
•
•
•

https://ukrajina.kraj-lbc.cz/uzitecne-odkazy-a-informace
www.nasiukrajinci.cz
www.pomahejukrajine.cz

Bod č. 6 - Usnesení, závěr
Příští zasedání komise je naplánováno na 7. září 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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