ZÁPIS č. 3
ze zasedání Komise pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování Rady Libereckého kraje
ze dne 4. 9. 2017
Přítomni na jednání:
- viz prezenční list ina, která je přílo hou tohoto zápisu
Omluven:

J. Havelka, L. Jirotka, P. Pech, M. Teplá,

Neomluven: D. Gorol, M. More, L. Záleský
Hosté:

M. Límo vá, CIC Praha, o.p.s.
M. Greineder, Agentura pro sociální začleňo vání

Průběh jednání
Bod č. 1: Zahájení:
Zasedání komise zahájil předseda komise Pavel Svoboda ve 14.00 hod. Po kontrole
prezence konstatoval, že komise je usnášení schopná a dal hlasovat o návrhu
programu jednání.
Bod. č. 2: Schválení programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu
Kontrola plnění usnesení
Informace o činnosti organizace „Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.“
Prohlášení primátorů, starostů a volených zástupců místních a regionálních
orgánů v členských státech Rady Evropy protiromskému smýšlení.
6. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
7. Přehled žádostí o dotace na rok 2017 a vyhlášení dotačních programů ČR na
rok 2018
8. Dotační program Libereckého kraje – Podpora aktivit národnostních menšin
a cizinců
9. Příprava Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2019-2021,
včetně nastavení koordinace systémových aktivit směřujících k sociálnímu
začleňování
10. Informace z regionů
11. Diskuse – témata pro jednání Komise
12. Usnesení, Závěr
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovatelkou zápisu č.3/2017 byla navržena M. Albrechtová
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod. č. 3 : Kontrola plnění usnesení:
č. usnesení

Řešitel

Termín splnění

Splněno
dne

2/17/1

schvaluje zvolení tajemníka
Komise R LK pro národnostní
menšiny, cizince a sociální
začleňování pana Václava
Strouhala

5.6.2017

2/17/2

schvaluje zvolení
místopředsedkyně Komise R LK
pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování paní
Martinu Teplou

5.6.2017

2/17/3

bere na vědomí informaci o
vzdělávání dětí cizinců na území
Libereckého kraje

5.6.2017

bere na vědomí informaci o
společensky odpovědném
zadávání veřejných zakázek

5.6.2017

2/17/4

2

Úkol/výrok komise

a doporučuje Radě Libereckého
kraje, aby při zadávání veřejných
zakázek Libereckého kraje více
uplatňovala princip společensky
odpovědného zadávání veřejných
zacílené na zaměstnávání osob
obtížně umístitelných na trh
práce.

předseda komise,
tajemník komise,
odd. veřejných
zakázek

průběžně
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Komentář

minimálně
1x za rok
pozvat na
jednání
zástupce
odd.
veřejných
zakázek podání
průběžných
informací

2/17/5

bere na vědomí informaci o
reaizovaném dotazníkovém
šetření potřebnosti a
využitelnosti dotačního programu
Libereckého kraje na podporu
aktivit národnostních menšin a
cizinců
a ukládá tajemníkovi komise
připravit přehled aktivit, které by
do tohoto dotačního programu
mohly být zahrnuty a tuto
informaci rozeslat všem členům
komise.

2/17/6

5.6.2017

tajemník komise

bere na vědomí návrh
Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého
kraje 2018 - 2020

31.8.2017

9.8.2017

5.6.2017

minimálně
1x za rok
pozvat na
jednání
zástupce
odd.
rozvoje a
financování
sociálních
služeb podání
průběžných
informací o
plnění
SPRSS LK
2018-20

Bod. č. 4: Informace o činnosti organizace „Centrum pro integraci cizinců,
o.p.s.“
M. Límová (host komise) seznámila přítomné členy komise s činností organizace
„Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.“ (CIC). Organizace sídlí na adrese:
Moskevská 27/14, Liberec 1, 460 01, 1. patro, tel: 222 360 452, email: info@cicpraha.org
Otevírací hodiny: pondělí 10:00 – 12:00 bez objednání
CIC bylo založeno v roce 2003 s cílem pomáhat cizincům při začleňování do české
společnosti.
CIC se zaměřuje na poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a
vzdělávacích programů cizincům, kteří jsou dlouhodobě či trvale usazeni v ČR.
CIC působí ve všech českých krajích, přičemž těžiště jeho činnosti spočívá v Praze
a ve Středočeském kraji. Organizace je držitelem registrace sociálních služeb dle
zákona o sociálních službách a akreditace dle zákona o dobrovolnické službě.
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Mezi hlavní aktivity organizace patří:
poskytování sociálního poradenství imigrantům: trvale a dlouhodobě
usazeným cizincům a poživatelům mezinárodní/doplňkové ochrany;
- poskytování pracovního poradenství a vývoj programů a aktivit pro imigranty
zaměřené na jejich vstup na trh práce
- realizace nízkoprahových (otevřených) kurzů češtiny a dalších specializovaných
kurzů češtiny pro cizince, včetně vývoje nových a progresivních metod výuky
realizace dalších vzdělávacích aktivit (vzdělávání lektorů češtiny a cizích
jazyků, výuka cizích jazyků, další vzdělávání pedagogických pracovníků,
doučování, počítačové kurzy atd.)
dobrovolnický program – mentoring formou individuální spolupráce klienta a
dobrovolníka i organizace volnočasových a společenských aktivit, setkání, diskusí,
tematických večerů atp.).
-

Informační aktivity – semináře, informační materiály

Všechny programy mají za cíl umožnit imigrantům do ČR samostatný a důstojný
život v ČR při respektu a znalostech zdejších právních i čistě mezilidských norem
chování a jednání na jedné straně a podporovat porozumění, vstřícnost a respekt k
individualitě každého migranta ze strany přijímající společnosti na straně druhé.
Bližší informace na: http://www.cicpraha.org/
Návrh usnesení č. 3/17/1:
Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování po projednání
bere na vědomí
informaci o činnosti organizace Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. na území
Libereckého kraje
Hlasování:
PRO:

4

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 305 • fax: + 420 485 226 330
e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Bod. č. 5: Prohlášení primátorů, starostů a volených zástupců místních
a regionálních orgánů v členských státech rady Evropy
protiromskému smýšlení“.
Tajemník komise předložil členům komise na vědomí „Deklaraci starostů
a volených místních a regionálních zástupců členských států rady Evropy
k protiromskému smýšlení“ – příloha č. 1.
Tuto deklaraci vydal Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy na svém
32. zasedání (28.3. – 30.3. 2017). Cílem deklarace je umožnit místním a
regionálním orgánů zaujmout jasné stanovisko k protiromským projevům.
Návrh usnesení č. 3/17/2:
Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování po projednání
bere na vědomí
informaci o „Deklaraci starostů a volených místních a regionálních zástupců
členských států Rady Evropy k protiromskému smýšlení“.
a ukládá
tajemníkovi komise informaci o „Deklaraci starostů a volených místních a
regionálních zástupců členských států Rady Evropy k protiromskému smýšlení“
předložit k projednání na poradu uvolněných radních.
Termín: 2. října 2017
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod. č. 6: Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
Tomuto tématu se komise detailně věnovala na svém zasedání č. 2,
dne 5. června 2017.
Zástupce Agentury pro sociální začleňování informoval o přípravách na realizaci
semináře na téma „Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek“.
Seminář se uskuteční dne 13. října 2017 v prostorách Krajského úřadu Libereckého
kraje.
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Návrh usnesení č. 3/17/3:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o přípravách realizace semináře na téma „Společensky odpovědné
zadávání veřejných zakázek“.
a ukládá
tajemníkovi komise poslat pozvánku na seminář „Společensky odpovědné zadávání
veřejných zakázek“ všem členům Komise R LK pro národnostní menšiny, cizince a
sociální začleňování.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod. č. 7: Přehled žádostí o dotace na rok 2017 a vyhlášených dotačních
programech ČR na rok 2018
Tajemník komise předložil členům komise na vědomí přehled čerpání finančních
prostředků z dotačních programů určených pro cílovou skupinu osob ohrožených
sociálním vyloučením, národnostních menšin a cizinců (jednotlivá ministerstva ČR,
ESIF, Liberecký kraj, nadace, …).
R. Šandor upozornil na chybu v tabulce Projekt – Podpora a rozvoj sociálních
služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji. V tabulce je chybně uvedeno, že
Romodrom o.p.s získal v uvedeném projektu částku 5.190.048,- Kč. Organizace se
sice do výběrového řízení přihlásila, ale z důvodu formálních nedostatků byla
z výběrového řízení vyřazena.
Návrh usnesení č. 3/17/4:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o čerpání finančních prostředků z dotačních programů určených pro
cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením, národnostních menšin a
cizinců.
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod. č. 8: Dotační program Libereckého kraje – Podpora aktivit
národnostních menšin a cizinců
Tajemník komise seznámil přítomné členy komise s realizovaným rychlým
dotazníkovým šetřením na téma potřebnosti a využitelnosti dotačního programu
Libereckého kraje na podporu aktivit národnostních menšin a cizinců.
Návrh usnesení č. 3/17/5:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o realizovaném dotazníkovém šetření potřebnosti a využitelnosti
dotačního programu Libereckého kraje na podporu aktivit národnostních menšin a
cizinců
a ukládá
a) tajemníkovi ve spolupráci se členy komise detailně rozpracovat návrh dotačního
programu
Termín: 31. března 2018
b) tajemníkovi průběžně informovat náměstka hejtmana Libereckého kraje
(předsedu komise) o postupu zpracování finální verze návrhu dotačního programu
– Podpora aktivit národnostních menšin a cizinců
Termín: průběžně 1x měsíčně
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod. č. 9: Příprava Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 20192021, včetně nastavení koordinace systémových aktivit směřujících
k sociálnímu začleňování
Tajemník komise seznámil přítomné členy komise, že Zastupitelstvo Libereckého
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kraje dne 27. června 2017, usnesením číslo 259/2017/ZK „Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018-2020.
Jednou z aktivit tohoto dokumentu je aktivita č. A07-03 – Zpracování Strategie
sociálního začleňování na období 2019 – 2021, včetně nastavení koordinace
systémových aktivit směřujících k sociálnímu začleňování.

Návrh usnesení č. 3/17/6:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o přípravách na zpracování „Strategie sociálního začleňování
Libereckého kraje na období 2019 – 2021,
a ukládá
a) tajemníkovi zahájit tvorbu „Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje
na období 2019 – 2021.
Termín: 1. listopadu 2017
b) tajemníkovi průběžně informovat náměstka hejtmana Libereckého kraje
(předsedu komise) o postupu zpracování finální verze „Strategie sociálního
začleňování Libereckého kraje na období 2019 – 2021.
Termín: průběžně 1x měsíčně
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod. č. 8: Informace z regionů
Tajemník komise informoval přítomné že 15 osobností města Liberec vydalo dne
31. srpna 2017 provolání proti xenofobii a šíření strachu z odlišnosti Tady jsem
doma, a to jako apel proti vzrůstající zášti a nenávisti ve společnosti. Celý text je
k dispozici na: http://www.protixenofobii.cz/
Zástupce Agentury pro sociální začleňování informoval přítomné členy, že
v současné době se nejvíce řeší bytová situace osob, které žily v domě soukromého
majitele „ulice Žákova, Tanvald“.
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-

Situace odkupu domu v Žákově ulici a přesunu rodiny do jiných obcí
ukázala, že je zásadní věnovat se otázce bydlení v celém regionu (Tanvald,
Smržovka, Desná, Velké Hamry).
Je potřeba se podívat, jak jsou nastavená pravidla přidělování bytů ve všech
obcích a vytvořit koncepce bydlení pro Tanvald, Smržovku, Desnou ve
součinnosti s bytovou koncepcí Velké Hamry.
Schvalování SPSZ se tak posouvá o měsíc až dva.

R. Šandor upozornil, že je zapotřebí ve spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování a Úřadem práce ČR podporovat pro cílovou skupinu osob ohrožených
sociálním vyloučením školení a semináře na téma exekuce a finanční gramotnost.

Bod. č. 9: Diskuse – témata pro jednání Komise
Předseda komise Pavel Svoboda vyzval členy komise, aby přednesli své návrhy,
čím by se Komise měla zabývat v následujícím období, případně vznesly své
dotazy.
Žádné podněty ze strany členů komise nebyly navrženy.
Úkoly:
Tajemník komise přizve na jednání Komise organizace zabývající se cílovou
skupinou národnostních menšin a cizinců, aby představily svoji činnost a přednesly
své specifika, která musí v běžném životě řešit.
Termín: průběžně

Na každém jednání komise každý člen Komise informovat o aktuální situaci a
připravovaných akcí
Termín: průběžně
Bod. č. 10: Závěr
Veškeré podněty, náměty a informace zasílat přímo k rukám tajemníka komise
p. Strouhala, který je zpracuje a dle závažnosti předá k řešení ostatním členům
komise, případně navržené podněty předá k řešení příslušnému odboru či instituci.
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Příští zasedání komise se uskuteční dne 6. listopadu 2017.

Zapsal:
Václav Strouhal, tajemník Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní
menšiny, cizince a sociální začleňování
…………………………………..
podpis

Ověřovatelka zápisu:
Michaela Albrechtová, členka Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní
menšiny, cizince a sociální začleňování
…………………………………..
Podpis

Pavel Svoboda, předseda Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní
menšiny, cizince a sociální začleňování
…………………………………..
podpis
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