
 
 

 

ZÁPIS č. 3 

ze zasedání pracovní skupiny sociální začleňování  

Regionální stálé konference Libereckého kraje  

ze dne 3. 10. 2018 

 
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000094 

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu technická pomoc. 

Liberecký k ra j  

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 355 • fax: + 420 485 226 329  
e-mail: pave.svoboda@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 

 

  

PPřřííttoommnnii  nnaa  jjeeddnnáánníí::  

--  vviizz  pprreezzeennččnníí  lliissttiinnaa,,  kktteerráá  jjee  ppřříílloohhoouu  ttoohhoottoo  zzááppiissuu  

 

OOmmlluuvveennii::    JJ..  PPaavvllůů,,  PP..  SSvvoobbooddaa,,  JJ..  ŠŠeebbkkoovváá,,  HH..  AAddaammccoovváá,,  LL..  EEhhrreennbbeerrggeerroovváá,,  

JJ..  JJaannuuššoovváá,,  ŠŠ..  JJiirrooššoovváá,,  PP..  NNoovvoottnnáá,,  LL..  RRoozzeehhnnaalloovváá  

  

HHoossttéé::      

                                                

  

PPrrůůbběěhh  jjeeddnnáánníí    

  

PPřřeedd  zzaahháájjeenníímm  zzaasseeddáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ((ddáállee  jjeenn  PPSS))  ppřřeeddaall  ttaajjeemmnnííkk  PPSS  vvššeemm  

ppřřííttoommnnýýmm  ččlleennůů,,  ppřřííppaadděě  jjeejjiicchh  zzáássttuuppccůůmm  ppooddkkllaaddoovvéé  mmaatteerriiáállyy  pprroo  jjeeddnnáánníí  

pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy..  

  

BBoodd  čč..        11::    ZZaahháájjeenníí::  
  

Zasedání komise zahájil Bc. Pavel Pech, předseda PS RSK LK sociální začleňování 

ve 13.00 hod. Po kontrole prezence konstatoval, že pracovní skupina je usnášení 

schopná a dal hlasovat o návrhu programu jednání.  

Vzhledem k tomu, že na jednání byli přítomni členové PS, kteří se nezúčastnili 

předešlých jednání PS, proběhlo krátké představení jednotlivých členů PS. 
 

  SScchhvváálleenníí  pprrooggrraammuu  jjeeddnnáánníí::  

  

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu  

3. Představení nových členů PS z řad NNO 

4. Informace z jednání se zástupci Paktu zaměstnanosti LK a PS vzdělávání 

RSK LK 

5. Představení výsledků existujících dat na úrovni kraje – vyhotovení map a 

grafů 

6. Diskuse a závěr  

  

HHllaassoovváánníí::  

  

PRO:     12   PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 
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VVoollbbaa  oovvěěřřoovvaatteellee  zzááppiissuu::  

OOvvěěřřoovvaatteellkkoouu  zzááppiissuu  čč..  22//22001188  bbyyllaa  nnaavvrržžeennaa  II..  WWiirrrriigg  VVeesseellkkoovváá..  

  

HHllaassoovváánníí::  

  

PRO:     12   PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   1 VÝSLEDEK:         přijato 

  

  

BBoodd..  čč..      22  ::    PPřřeeddssttaavveenníí  nnoovvýýcchh  ččlleennůů  PPSS  zz  řřaadd  NNNNOO::  

  

Vzhledem k tomu, že v PS nebyli zastoupeni zástupci NNO, bylo na minulých 

jednáních rozhodnuto, že do činnosti PS budou přizváni zástupci organizací: Člověk 

v tísni o.p.s., Romodrom o.p.s., Most k naději a NADĚJE. 

Přítomní členové těchto organizací krátce představili činnost a služby, které jako 

poskytovatelé sociálních služeb zajišťují. 

 

Usnesení č. 3/18/1:  

PS RSK LK sociální začleňování 

bere na vědomí  

informace o činnosti jednotlivých organizací. 

 

HHllaassoovváánníí::  

  

PRO:     12  PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

 

  

BBoodd..  čč..      33::      IInnffoorrmmaaccee  zz  jjeeddnnáánníí  ssee  zzáássttuuppccii  PPaakkttuu  zzaamměěssttnnaannoossttii  LLKK  aa  PPSS  

vvzzdděělláávváánníí  RRSSKK  LLKK  

  

Předseda PS informoval o dvou setkáních, která se uskutečnila v meziobdobí 

zasedání PS. 

17. 8. 2018 se uskutečnilo setkání vedení pracovní skupiny sociální začleňování 

Regionální stálé konference Libereckého kraje a Odborné skupiny PAKTU 

zaměstnanosti Libereckého kraje – sociální oblast.  

Podrobný zápis z tohoto pracovního jednání tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

  

2. 10. 2018 se uskutečnilo pracovní jednání se zástupci odboru školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu KÚ LK, na kterém byla představena realizace projektu 

„NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

LIBERECKÉHO KRAJE“(dále jen NAKAP LK) a činnost platformy pro tvorbu 

Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje.  
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Usnesení č. 3/18/2:  

PS RSK LK sociální začleňování 

bere na vědomí 

informace o pracovních setkáních se zástupci PAKTU zaměstnanosti Libereckého 

kraje a zástupci odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 

Libereckého kraje, kteří realizují projekt „NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO 

PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE“(dále jen NAKAP LK). 

  

HHllaassoovváánníí::  

  

PRO:     12   PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   1 VÝSLEDEK:         přijato 

  

 

BBoodd..  čč..  44::  PPřřeeddssttaavveenníí  vvýýsslleeddkkůů  eexxiissttuujjííccíícchh  ddaatt  nnaa  úúrroovvnnii  kkrraajjee  ––  vvyyhhoottoovveenníí  

mmaapp  aa  ggrraaffůů  

  

Tajemník komise informoval plnění úkolu vyplývajícího z usnesení č. 2/18/3. Na 

základě tohoto usnesení byl proveden monitoring a sběr všech dat, s kterými 

disponuje Krajský úřad Libereckého kraje a které souvisí se sociální začleňováním. 

Z těchto podkladů byly ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a evropských 

projektů KÚ LK vytvořeny přehledové mapy s grafy, které tvoří přílohu č. 2 tohoto 

zápisu. 

Zvláštní poděkování patří Úřadu práce ČR – krajská pobočka Liberec, který poskytl 

data o počtu vyplacených dávek dle jednotlivých kontaktních pracovišť. 

K tomu tomuto bodu bylo vzneseno několik doplňujících otázek, které se týkaly 

metodiky určování, jak je určeno, do jaké kolonky sledovanosti je dítě řešené 

kurátorem pro děti a mládež spadá (např. výchovný problém). 

L. Průcha z organizace Člověk v tísni o.p.s. nabídl možnost získání dat z průzkumu, 

který se zaměřil na matky a jejich nejvýše dosaženého vzdělání. Jedná se o jeden 

z ukazatelů sociálního vyloučení.  

 

Usnesení č. 2/18/3:  

 

PS RSK LK sociální začleňování 

bere na vědomí 

informace o výsledcích existujících dat na úrovni kraje a tvorbě mapových přehledu 

 

a ukládá 

a) tajemníkovi PS zajistit výklad metodiky při zpracování statistického výkazu 

na klienty řešené kurátorem pro děti a mládež. 
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b) L. Průchovi zjistit možnost získaných dat z průzkumu zaměřených na matka 

a jejich nejvýše dosažené vzdělání. 

  

  

HHllaassoovváánníí::  

  

PRO:     12   PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

  

  

  

BBoodd..  čč..      55::      DDiisskkuussee  aa  zzáávvěěrr  

  

Předseda PS RSK LK předal přítomných členům pracovní skupiny grantový 

kalendář, který zpracovává a pravidelně aktualizuje Agentura pro sociální 

začleňování. 

Předseda PS RSK LK požádal členy PS RSK LK, aby průběžně tajemníkovi PS 

RSK LK zasílali své návrhy a podněty, čím by se PS RSK LK měla zabývat 

v následujícím období. Veškeré podněty, náměty a informace zasílat přímo k rukám 

tajemníka PS RSK LK p. Strouhala, který je zpracuje a dle závažnosti předá            

k řešení ostatním členům, případně navržené podněty předá k řešení Komisi R LK 

pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování. 

 

 

Zapsal:  

Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování  

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Ověřovatelka zápisu:  

Iveta Wirrig Veselková, členka PS RSK LK sociální začleňování 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Pavel Pech, předseda PS RSK LK sociální začleňování 

 

………………………………….. 

                                                                                                       podpis 


