ZÁPIS č. 1
ze zasedání Komise pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování Rady Libereckého kraje
ze dne 20. 3. 2017
Přítomni na jednání:
- viz prezenční list ina, která je přílo hou tohoto zápisu
Omluven:
Neomluven:
Hosté:
Průběh jednání
Bod č. 1: Zahájení:
Zasedání komise zahájil předseda komise Pavel Svoboda v 15.00 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.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu jednání
Představení členů komise
Jednací řád komisí Rady Libereckého kraje
Statut Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady
LK
Harmonogram jednání komise na rok 2017
Zpráva o stavu romské menšiny Libereckého kraje za rok 2016
Diskuse – témata pro jednání Komise
Usnesení, Závěr

Hlasování:
PRO:

14

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato
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Bod. č. 3 : Představení členů komise
Předseda komise Pavel Svoboda požádal přítomné o krátké představení. Všichni
členové komise se jmenovitě představili a v krátkosti informovali ostatní členy
komise o jejich profesních aktivitách v oblasti národnostních menšin, cizinců a
sociální sféry.
Bod. č. 4: Jednací řád komisí Rady Libereckého kraje
Předseda komise Pavel Svoboda předložil k projednání Jednací řád komisí
Libereckého kraje, který Rada LK schválila dne 7. 5. 2013, usn. č. 724/13/RK.
Jednací řád Komise upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování Komise,
přijímání usnesení a závěrů z jednání, a zabezpečování plnění usnesení a závěrů
z jednání komise.
Jednací řád je jednotný pro všechny komise, které zřizuje Rada Libereckého kraje.
Návrh usnesení č. 1:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
Jednací řád komisí Rady Libereckého kraje.
Hlasování:
PRO:

14

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod. č. 5: Statut Komise Rady LK pro národnostní menšiny, cizince a
sociální začleňování
Předseda komise Pavel Svoboda předložil k projednání Statut Komise pro
národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje. Statut
Komise schválila Rada Libereckého kraje č. usnesení 325/17/RK dne 7. března
2017.
Návrh usnesení č. 2:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého
kraje po projednání
schvaluje
Statut Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
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Hlasování:
PRO:

14

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod. č. 6: Harmonogram jednání komise na rok 2017
Tajemník komise předložil přítomným členům návrh harmonogramu jednání s
termíny zasedání komise rok 2017. Členové se shodli, že zasedání komise v roce
2017 uskuteční ve dnech 5. června, 4. září a 6. listopadu od 14.00 hodin.
Harmonogram jednání komise bude zveřejněn na webových stránkách Libereckého
kraje.
Návrh usnesení č. 3:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého
kraje po projednání
schvaluje
harmonogram jednání komise na rok 2017
Hlasování:
PRO:

14

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK:

přijato

Bod. č. 8: Zpráva o stavu romské menšiny Libereckého kraje za rok 2016
Krajské úřady zřizují pozici koordinátora pro romské záležitosti podle § 67 zákona
129/2000 Sb., o krajích a podle § 6 zákona 273/2001 Sb., o právech příslušníků
národnostních menšin krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu
plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské
komunity do společnosti a obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém
správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské
komunity a integrace příslušníků romské komunity do společnosti.
Krajský koordinátor každoročně vypracovává ve smyslu čl. 2, odst. 2 písm. e)
Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny „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 reflektuje také na legislativní a institucionální změny i jejich dopady na
situaci Romů. Identifikuje dílčí úspěchy i neúspěchy integračních opatření,
představuje příklady dobré praxe a upozorňuje na rizika, která mohou vést do
budoucna ke zhoršení situace romské menšiny v kraji.
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V úvodu pojednává o strukturách řízení a o aktivitách institucí zapojených do
realizace politiky romské integrace. Na ni navazují kapitoly věnované klíčovým
oblastem života Romů, na které reaguje svými opatřeními Strategie romské
integrace do roku 2020, jako je oblast podpory a rozvoje romské kultury a jazyka,
vzdělávání a zaměstnanost, bydlení, oblast zdravotní péče, sociálního vyloučení a
bezpečnosti Romů v ČR. V závěru je uvedeno doporučení a náměty pro systémové
změny.
Zpráva byla vypracována dle zaslané osnovy a metodiky, kterou vypracoval
sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR.
Zpráva bude podkladem pro přípravu Zprávy o stavu romské menšiny v České
republice za rok 2016.
Zpráva vychází z výsledků výzkumných studií provedených ve sledovaném období
na území kraje a z dalších dat získaných od jiných odborů krajského úřadu,
městských úřadů a dalších institucí spolupracujících při řešení romských záležitostí
(Úřad práce ČR, Policie ČR, Krajská hygienická stanice, …).
Zpráva je členěna do 10 základních kapitol:
1. Základní údaje o situaci romské menšiny v kraji.
2. Institucionální zabezpečení a politika romské integrace na úrovni kraje a
obcí.
3. Zhodnocení situace Romů v oblasti vzdělávání.
4. Zhodnocení situace Romů v oblasti zaměstnanosti.
5. Zhodnocení situace Romů v oblasti bydlení.
6. Zhodnocení situace Romů v sociální oblasti.
7. Zhodnocení situace Romů v oblasti zdraví.
8. Zhodnocení bezpečnostní situace Romů.
9. Rozvoj Romů v oblasti kultury a jazyka.
10. Doporučení a další doplnění.
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.
Podklady pro zpracování krajské zprávy nebyly zaslány pouze ze strany
Statutárního města Liberec. Metodiku doporučovanou Úřadem vlády ČR považuje
náměstek pro oblast sociálních věcí PhDr. Mgr. Ivan Langr za nehumánní a požádal
o písemné stanovisko ministra pro lidská práva a také veřejné ochránkyně práv.
Diskuse k tématu:
L. Jirotka upozornil, že Zpráva o stavu romské menšiny ORP Liberec za rok 2016
byla projednána Radou města Liberec dne 7. března 2017.
Ostatní členové Komise považují Metodický pokyn vytvořený Úřadem vlády ČR za
nešťastný a diskutabilní.
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Návrh usnesení č. 4:
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého
kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2016
a doporučuje
Radě Libereckého kraje Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2016
projednat beze změn.
Termín: 4. dubna 2017
Hlasování:
PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK:

přijato

Bod. č. 8: 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.
M. Albrechtová vznesla dotaz, týkající se realizace projektu „Podpora a rozvoj
služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“. Cílem projektu je zajištění dostupnosti
poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) v souladu se schváleným
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje.
 Poskytovatelé, kteří byli vybráni v rámci probíhajícího výběrového řízení,
prošli hodnotícím procesem na kraji, celý proces se dále zasílá ke kontrole
řídícímu orgánu. - všechny zakázky v rámci jednoho kola současně.
 Lokality, které nebyly v tomto kole obsazeny, budou soutěženy
v následujících kolech.
Vzhledem k tomu, že výběrová řízení nejsou ukončena, bližší informace nemůže
být sdělena.
R. Šandor vznesl podnět pro větší zapojení Romů na pozici asistentů prevence
kriminality. Řada měst a obcí se stanovují podmínky pro přijetí, které ze strany
Romů často nelze splnit. Například jednou z podmínek Statutárního města Liberec
je: bezdlužnost vůči městu.
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Právem jednotlivých měst a obcí, je stanovit si do podmínek výběrových
řízení jakékoliv podmínky, které nejsou diskriminující, což v tomto případě
není.

Tajemník komise informoval, že finanční prostředky na pozici asistenta prevence
kriminality lze čerpat ze dvou zdrojů.
1. Dotační program Ministerstva vnitra – prevence kriminality
2. Dotační program Úřadu práce ČR
ORP
Česká Lípa
Frýdlant
Jablonec n. N.
Jilemnice
Liberec
Nový Bor
Semily
Tanvald
Turnov
Železný Brod

působnost
(lokality, kde působí)
Česká Lípa
Mimoň
Ralsko
Nové Město pod Smrkem
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Liberec
Lomnice nad Popelkou
Nový Bor
Semily
Tanvald
Harrachov
Smržovka
Velké Hamry
Turnov

počet

z toho počet
Romů

komentář
(v případě potřeby)

2
2
4
2
9+2
1
3
1
2
1
5
1
2
4
1
0

2
0
2
1
1
0
0
0
2
0
4
0
0
1
0
0

dotace MV ČR
příspěvek ÚP ČR
dotace MV ČR
dotace MV ČR

42

13

příspěvek ÚP ČR + MV ČR
příspěvek ÚP ČR
příspěvek ÚP ČR
příspěvek ÚP ČR
příspěvek ÚP ČR
příspěvek ÚP ČR
dotace MV ČR
příspěvek ÚP ČR
dotace MV ČR
dotace MV ČR
příspěvek ÚP ČR

L. Záleský upozornil, že Úřad práce tuto aktivitu podporuje.
Úkol: L. Jirotka prověří u Statutárního města Liberec informaci, zda by tato
podmínka ze strany města nemohla být zmírněna formou výjimky.
Termín: 5. června 2017
L. Tesarčík upozornil, že Komise nesmí opomíjet, že byla ustanovena pro všechny
národností menšiny a cizince. Proto je důležité zabývat se celou škálou cílové
skupiny, nikoliv pouze Romy.
Jedním z témat pro příští období navrhuje zabývat se otázkou začleňování dětí
cizinců na základních školách (např. Mongolové, kteří bydlí na území měst Česká
Lípa a Stráž pod Ralskem).
Úkoly:
L. Tesarčík připraví prezentaci na téma „ Možnosti vzdělávání dětí, žáků a studentů
v českých školách“.
Termín: 5. června 2017
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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
Předseda komise informoval o činnosti Komise funkčního období 2013-2016.
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek –
https://www.portal-vz.cz/getmedia/7b8ac211-68e5-4b6a-96c7
fa435001caed/Spolecensky_odpovedne_zadavani_VZ.pdf
Usnesení z minulého období nebylo splněno a proto je vhodné diskusi na toto téma
opětovně zahájit.
P. Pech – Agentura pro sociální začleňování (Úřad vlády ČR) se snaží toto téma
propagovat formou vzdělávání, seminářů a workshopů.
Úkoly:
Tajemník komise požádá právní odbor KÚ LK o stanovisko, s kterým budou
následně seznámeni členové Komise.
Termín: 5. června 2017
Dotační program Libereckého kraje – podpora aktivit národnostních menšin a
cizinců
Usnesení z minulého období nebylo splněno a proto je vhodné diskusi na toto téma
opětovně zahájit.
Tajemník komise provede průzkum mezi organizacemi, případně obcemi. Jedná se
o průzkum aktivit, které v současné době nejsou nijak podporovány ze strany
Libereckého kraje. Z průzkumu musí být patrné, kolik organizací by se do tohoto
dotačního programu přihlásila.
Termín: 5. června 2017
Další náměty pro jednání Komise:
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-

Bydlení

-

Zaměstnanost

-

Sociální sféra

-

Zdraví

-

Prevence kriminality

-

Na každém jednání komise každý člen Komise informovat o aktuální situaci
a připravovaných akcí
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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.

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

Ověřovatelka zápisu:
Martina Teplá, členka Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Rady Libereckého kraje
…………………………………..
podpis
Pavel Svoboda, předseda Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Rady Libereckého kraje
…………………………………..
podpis
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