
 
 

 

ZÁPIS 

z pracovního setkání vedení pracovní skupiny sociální 

začleňování Regionální stálé konference Libereckého kraje  

a odborné pracovní skupiny sociální oblast 

ze dne 17. 8. 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. 
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PPřřííttoommnnii  nnaa  jjeeddnnáánníí::  

PPaavveell  PPeecchh      --  ppřřeeddsseeddaa  PPSS  ssoocciiáállnníí  zzaaččlleeňňoovváánníí  RRSSKK  LLKK  

VVááccllaavv  SSttrroouuhhaall    --  ttaajjeemmnnííkk  PPSS  ssoocciiáállnníí  zzaaččlleeňňoovváánníí  RRSSKK  LLKK  

MMiirroossllaavvaa  BBaarrttooňňoovváá  --  vveeddoouuccíí  OOPPSS  ssoocciiáállnníí  oobbllaasstt  PPAAKKTTUU  zzaamměěssttnnaannoossttii  LLKK  

JJiiřříí  LLaauueerrmmaann    --  kkoooorrddiinnááttoorr  PPAAKKTTUU  zzaamměěssttnnaannoossttii  LLKK  

 

OOmmlluuvveennii::      

  

HHoossttéé::      

                                                

  

PPrrůůbběěhh  jjeeddnnáánníí    

  

JJeeddnnáánníí  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  nnaa  zzáákkllaadděě  ppoožžaaddaavvkkuu  aa  uussnneesseenníí  čč..  22//1188//11  PPrraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  

ssoocciiáállnníí  zzaaččlleeňňoovváánníí  RReeggiioonnáállnníí  ssttáálléé  kkoonnffeerreennccee  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee  ((ddáállee  jjeenn  PPSS  SSZZ  

RRSSKK  LLKK))..  TToottoo  uussnneesseenníí  uulloožžiilloo  ttaajjeemmnnííkkoovvii  PPSS  SSZZ  RRSSKK  LLKK  mmjj..  nnaavváázzaatt  

kkoommuunniikkaaccii  aa  ssppoolluupprrááccii  ss  OOddbboorrnnoouu  sskkuuppiinnoouu  ssoocciiáállnníí  oobbllaasstt  PPAAKKTTUU  

zzaamměěssttnnaannoossttii  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee  ((ddáállee  jjeenn  OOPPSS  SSOO  PPZZ))..  

Vzhledem k tomu, že činnost pracovních supin je tematicky podobná, cílem 

pracovní schůzky bylo představení činnosti obou pracovních skupin a navržení 

prvotních témat pro případnou spolupráci. 

  

  

BBoodd  čč..        11::    ZZaahháájjeenníí::  
  

Zasedání pracovního setkání zahájil Bc. Pavel Pech, předseda PS SZ RSK LK 

sociální začleňování v 09.00 hod. a přítomným zástupcům přiblížil, za jakým 

účelem bylo pracovní setkání svoláno 

  

  

BBoodd..  čč..      22  ::    PPřřeeddssttaavveenníí  ččiinnnnoossttii  PPSS  SSZZ  RRSSKK  LLKK::  

Předseda PS SZ RSK LK v krátkosti seznámil přítomné zástupce PS o činnosti PS 

SZ RSK LK a o krocích, které byly doposud zahájeny. V měsíci květen 2018 

probíhalo dotazníkové šetření (obce a NNO), na jehož výsledcích byla nastavena 
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činnost PS SZ RSK LK, tedy na jaké cílové skupiny a oblasti se PS skupina bude 

zaměřovat. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno na základě požadavku členů PS RSK LK. 

V rámci tohoto průzkumu bylo osloveno celkem 120 osob, a to: 

- členové PS RSK LK 

- zaměstnanci odboru sociálních věcí KÚ LK 

- pracovníci odborů sociálních věcí a zdravotnictví obcí III. a II. typu 

- poskytovatelé sociálních služeb, zabývající se činností sociálního 

začleňování 

- nevládní a církevní organizace, zabývající se činností sociálního začleňování 

Celková návratnost dotazníků:  celkem 64, tj. 53% 

Dotazník byl vytvořen v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf , 

tj. na oblast: bezpečnost, bydlení, dluhová problematika, podpora rodiny, 

vzdělávání, zaměstnanost, zdraví a volnočasové aktivity. Oblast sociálních služeb 

do dotazníkového šetření nebyla zahrnuta nebo ji samostatně řeší Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/sprss-lk/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-

sluzeb-libereckeho-kraje-na-obdobi-2018-2020 . 

Jednotlivé cílové skupiny byly nastaveny dle registru poskytovatelů sociálních 

služeb 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=572E4CDFBB593D26EEAE

C77587A4205B.node1?SUBSESSION_ID=1528715090084_1 . Věková kategorie 

byla nastavena, z důvodu získání doplňujícího přehledu.  

 
Výsledky šetření: 

Oblast zaměstnanost – zástupcům OPS SO LK byla předána přehledová tabulka 

Mimo základní cílovou skupinu, která vzešla z dotazníkového šetření, vznikla 

veliká potřebnost zaměřovat se v rámci oblasti podpora rodiny na cílovou skupinu 

„osoby s duševním onemocněním“ a „osoby se zdravotním postižením".  

Z tohoto důvodu navrhujeme tuto informaci předat k řešení pracovní skupině pro 

tvorbu a monitoring „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí osob se 

zdravotním postižením na období 2017 – 2020 https://odbor-socialni.kraj-

lbc.cz/getFile/id:630301/lastUpdateDate:2017-08-10%2014%3A15%3A18 a dále 

„Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje“ https://www.pzlk.cz/ .  

Dále navrhujeme navázat spolupráci při řešení této oblasti pracovní skupiny 

sociální začleňování a Paktu zaměstnanosti. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/sprss-lk/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-na-obdobi-2018-2020
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/sprss-lk/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-na-obdobi-2018-2020
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=572E4CDFBB593D26EEAEC77587A4205B.node1?SUBSESSION_ID=1528715090084_1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=572E4CDFBB593D26EEAEC77587A4205B.node1?SUBSESSION_ID=1528715090084_1
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/id:630301/lastUpdateDate:2017-08-10%2014%3A15%3A18
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/id:630301/lastUpdateDate:2017-08-10%2014%3A15%3A18
https://www.pzlk.cz/
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Výsledky dotazníkové šetření: 

 

Návrh na řešení cílových skupin v rámci PS SZ RSK LK - sociální začleňování 

osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 29,6 

rodiny s dítětem/dětmi 28,8 

národnostní menšiny 18,0 

osoby bez přístřeší 17,1 

osoby dlouhodobě nezaměstnané 15,2 

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 14,0 

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 13,9 

cizinci, migranti a azylanti 11,2 

osoby s duševním onemocněním 11,1 

osoby se zdravotním postižením 10,2 

oběti domácího násilí 9,5 

oběti trestné činnosti 5,0 

senioři 3,1 

osoby komerčně zneužívané 2,1 

pachatelé trestné činnosti 1,7 

oběti obchodu s lidmi 1,5 

 

Cílovou skupinou zeleně zvýrazněnou se bude PS SZ RSK LK primárně zabývat. 

Bližší informace o činnosti PS SZ RSK LK na: https://www.rsk-lk.cz/pracovni-

skupiny-rsk/pracovni-skupina-socialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soc-

zaclenovani  

https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupiny-rsk/pracovni-skupina-socialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soc-zaclenovani
https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupiny-rsk/pracovni-skupina-socialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soc-zaclenovani
https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupiny-rsk/pracovni-skupina-socialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soc-zaclenovani
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BBoodd..  čč..      33::      PPřřeeddssttaavveenníí  ččiinnnnoossttii  OOPPSS  SSOO  PPZZ  LLKK  

Koordinátor PZ LK v krátkosti seznámil přítomné zástupce PS o činnosti OPS PZ 

LK a o krocích, které byly doposud zahájeny. 

Bližší informace o činnosti PS SZ RSK LK na: https://www.pzlk.cz/  

  

  

BBoodd..  čč..  44::  SSttyyččnnéé  bbooddyy  pprroo  ssppoolleeččnnáá  jjeeddnnáánníí  aa  ssppoolluupprrááccii  

  

Na základě diskuse byla navržena společná témata pro řešení obou pracovních 

skupin: 

11..  RReevviizzee  „„SSttrraatteeggiiee  rroozzvvoojjee  lliiddsskkýýcchh  zzddrroojjůů  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee  22001144++    

hhttttppss::////sskkoollssttvvii..kkrraajj--llbbcc..cczz//ggeettFFiillee//iidd::332255991100//llaassttUUppddaatteeDDaattee::22001155--1100--2266%%22001155%%33AA5555%%33AA5588    

Dokument vznikl v rámci projektu „Tvorba Strategie a Společného akčního plánu 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji“.  

V rámci tohoto dokumentu byly nastaveny strategické cíle na jednotlivé oblasti.     

V oblast sociální byl nastaven „Strategický cíl „Efektivní podpora sociálního 

začleňování“, který je dále rozpracován na jednotlivá opatření: 

Opatření č. 08: Efektivní podpora zaměstnávání osob z ohrožených cílových skupin 

Opatření č. 09: Rozvoj inovativních forem zaměstnávání včetně sociálního 

                         podnikání 

Opatření č. 10: Prevence vzniku sociálního vyloučení a znevýhodnění na trhu práce 

Opatření č. 11: Zvýšení stability a dostupnosti sítě sociálních služeb 

Opatření č. 12: Zvyšování kompetence osob 

Opatření č. 13: Efektivní spolupráce na trhu práce  

 

Zástupci obou pracovních skupin se shodli, že by bylo vhodné provést revizi a 

následnou aktualizaci tohoto dokumentu. 

 

22..  SSppoolleeččnnéé  sseettkkáánníí  vvššeecchh  ččlleennůů  PPSS  SSZZ  RRSSKK  LLKK  aa  OOPPSS  SSOO  PPZZ  LLKK     

Na společném setkání by mohly být prezentovány prvotní výstupy projektu 

„Predikce trhu práce KOMPAS“ 
https://www.mpsv.cz/files/clanky/18823/Prezentace_projektu_Predikce_trhu_prace.pdf  

Projektem dojde k vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a 

monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň. 

 

 

 

 

https://www.pzlk.cz/
https://skolstvi.kraj-lbc.cz/getFile/id:325910/lastUpdateDate:2015-10-26%2015%3A55%3A58
https://www.mpsv.cz/files/clanky/18823/Prezentace_projektu_Predikce_trhu_prace.pdf
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33..  VVyyttvvoořřeenníí  ssyyssttéémmoovvééhhoo  pprroojjeekkttuu  vv  rráámmccii  OOPPZZ  jjeejjíížž  ccíílleemm  bbyy  bbyylloo  pprrooppoojjeenníí  

sslluužžeebb  vv  oobbllaassttii  zzaamměěssttnnaannoossttii,,  vvzzdděělláávváánníí,,  ddlluuhhoovvéé  pprroobblleemmaattiikkyy  aa  bbyyddlleenníí.. 

  

  

BBoodd..  čč..      1177::      DDiisskkuussee  aa  zzáávvěěrr  

  

Zástupci obou pracovních skupin se shodli, že v rámci sociálního začleňování a 

zaměstnanosti je zapotřebí vzájemná informovanost a výměna jednotlivých 

výstupů, které byly vytvořeny jednotlivými pracovními skupinami. 

 

 

 

 

Zapsal:  

Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování  

 

 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

 


