
 
 

ZÁPIS č. 4 

ze zasedání pracovní skupiny sociální začleňování 

Regionální stálé konference Libereckého kraje 

ze dne 7. 6. 2019 

 

 

 
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 

 

Přítomni na jednání: 

- viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Omluveni:  J. Pavlů, P. Svoboda, J. Šebková, H. Adamcová, L. Ehrenbergerová, 

Š. Jirošová, P. Novotná, L. Rozehnalová, E. Sasková, S. Silná,              

E. Zbrojová, J. Hanzlíček 

 

Hosté:  A. Kejzarová  – PAKT zaměstnanosti LK 

  J. Lauerman -  PAKT zaměstnanosti  

                       M. Zábranská -  OŠMTS KÚ LK 

  M. Bobáková -  Agentura pro sociální začleňování 

  L. Lánská -  ORR a EP KÚ LK 

 

Průběh jednání  

 

 

Bod č.    1:  Zahájení: 
 

Zasedání komise zahájil tajemník PS RSK LK sociální začleňování v 10.00 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 a zástupci PAKTU ZAMĚSTNANOSTI, proběhlo krátké 

představení jednotlivých členů PS. 

Tajemník informoval, že z důvodu ukončení pracovního poměru Bc. Pavla Pecha u 

Agentury pro sociální začleňování, jednání pracovní skupiny nebylo delší svoláváno, 

práce na plnění dílčích úkolů se nezastavila. 

 



 
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.: + 420 485 226 519 • fax: + 420 485 226 329  
e-mail: vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 

 Schválení programu jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu  

2. Volba předsedy/kyně PS sociální začleňování RSK LK  

3. Návrh na sloučení PS sociální začleňování RSK LK s PS sociální oblast 

PAKTU ZAMĚSTNANOSTI Libereckého kraje  

4. Mapy Libereckého kraje – sociální zátěž 

5. Monitoring strategií Libereckého kraje – cíle a opatření sociálního 

začleňování 

6. Přínosy a rizika tvorby Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 

(skupinová diskuse) 

7. Diskuse a závěr  

 

Hlasování: 

 

PRO:     13   PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

 

Volba ověřovatele zápisu: 

Ověřovatel zápisu č. 4/2019 byl navržen L. Jirotka. 

 

Hlasování: 

 

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

 

 

Bod. č.   2 :  Volba předsedy – předsedkyně PS sociální začleňování RSK LK: 

 

Vzhledem k tomu, že předseda PS sociální začleňování RSK LK Bc. Pavel Pech 

z výše uvedených důvodů rezignoval, proběhla volba nové/ho předsedkyně - 

předsedy. Do této pozice byla navržena Mgr. Zuzana Palečková, která jako bývalý 

předseda zastupuje v PS Agenturu pro sociální začleňování. 

Mgr. Palečková krátce představila svoji profesní odbornost a výkon činnosti, kterou 

v současné době v Agentuře pro sociální začleňování zastává. 

 

Usnesení č. 4/19/1:  

PS RSK LK sociální začleňování 

schvaluje 

předsedkyni PS sociální začleňování RSK LK Mgr. Zuzanu Palečkovou. 
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Hlasování: 

 

PRO:     11  PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   1 VÝSLEDEK:         přijato 

 

 

Bod. č.   3:   Návrh na sloučení PS sociální začleňování RSK LK s PS sociální 

oblast PAKTU ZAMĚSTNANOSTI Libereckého kraje 

 

Předsedkyně PS informovala o návrhu sloučit PS sociální začleňování RSK LK a PS 

sociální oblast PAKTU ZAMĚSTNANOSTI Libereckého kraje. 

K tomuto bodu byl přizván jako host zástupce PAKTU ZAMĚSTNOSTI Ing. Jiří 

Lauerman, který v krátkosti představil tento návrh a důvod, který tento podnět 

osvětlil. „Obě pracovní skupiny řeší stejná témata, a proto by bylo nasnadě jejich 

činnost sloučit, čímž by došlo k efektivnějšímu využití lidských zdrojů a k zlepšení 

celkové koordinaci a komunikaci v oblasti sociálního začleňování.  

Vedení m PAKTU ZAMĚSTNANOSTI LK byl tento návrh schválen.  

 

Usnesení č. 4/19/2:  

PS RSK LK sociální začleňování 

bere na vědomí 

informace o pracovní skupině sociální oblasti PAKTU zaměstnanosti Libereckého 

kraje a návrh na sloučení PS sociální začleňování RSK LK a PS oblasti PAKTU 

zaměstnanosti Libereckého kraje, 

souhlasí 

se sloučením PS sociální začleňování RSK LK a PS oblasti PAKTU zaměstnanosti 

Libereckého kraje,  

ukládá 

předsedkyni PS RSK LK předložit návrh na  sloučením PS sociální začleňování RSK 

LK a PS oblasti PAKTU zaměstnanosti Libereckého 

Termín: 20. června 2019 

a doporučuje 

Regionální stálé konferenci LK schválit sloučení PS sociální začleňování RSK LK a 

PS oblasti PAKTU zaměstnanosti Libereckého. 

 

Hlasování: 

 

PRO:     12   PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   1 VÝSLEDEK:         přijato 
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Vzhledem k tomu, že PS sociální začleňování RSK LK odsouhlasila spojení s PS 

oblasti sociální Paktu zaměstnanosti LK, byl podán návrh, aby v rámci činnosti PS 

RSK LK byl zvolen II. místopředseda, čímž by obě frakce měly rovnoměrné 

zastoupení ve vedení této pracovní skupiny. 

Do této pozice byla navržena Alena Kejzarová. Ta krátce představila svoji profesní 

odbornost. 

 

Usnesení č. 4/19/3:  

PS RSK LK sociální začleňování 

schvaluje 

místopředsedkyni PS sociální začleňování RSK LK Alenu Kejzarovou.. 

 

Hlasování: 

 

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

 

 

Bod. č. 4: Mapy Libereckého kraje – sociální zátěž 

 

Předsedkyně PS k tomuto tématu provedla krátkou prezentaci, na které byly 

představeny jednotlivé grafy sociálního zatížení jednotlivých obcí s rozšířenou 

působnosti Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o grafy, které je nutno 

dopracovat do finální verze, není tato prezentace připojena jako příloha tohoto zápisu.    

 

Usnesení č. 4/19/4:  

 

PS RSK LK sociální začleňování 

bere na vědomí 

informace o zpracovaných datech na úrovni kraje a tvorbě mapových přehledů 

 

Hlasování: 

 

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

 

 

 

 

 



 
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.: + 420 485 226 519 • fax: + 420 485 226 329  
e-mail: vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 

Bod. č. 5: Monitoring Strategií Libereckého kraje – cíle a opatření oblasti 

sociálního začleňování 

 

Tajemník PS informoval přítomné členy pracovní skupiny o průběžném monitoringu 

všech strategických dokumentů, které byly zpracovány na úrovni kraje a jsou 

zaměřeny na oblast sociálního začleňování. 

Jedná se o:  

1. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK 2016-2020 

2. Program rozvoje LK 2014-2020 

3. Strategie rozvoje lidských zdrojů 2014+ 

4. Plán protidrogové politiky 2019-2022 

5. Společný akční plán LK 2014+ 

6. Koncepce prevence LK na období 2017-2021 

7. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb LK 2018-2020 

8. Strategický plán rodinné politiky LK 2019-2023 

9. Zdravotní politika LK – akční plán 2019-2020 

10. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání LK 

11. Strategie rozvoje LK 2021+ (připravuje se) 

V současné době jsou zmonitorovány: 

1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb LK 2018-2020 

2. Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 

3. Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ 

Viz příloha č. 1. 

 

Usnesení č. 4/19/5:  

 

PS RSK LK sociální začleňování 

bere na vědomí 

informace o monitoringu strategických dokumentů Libereckého kraje oblasti 

sociálního začleňování 

 

Hlasování: 

 

PRO:     12   PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 
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Bod. č. 6: Přínosy a rizika tvorby Strategie sociálního začleňování Libereckého 

kraje (skupinová diskuse 

 

Předsedkyně PS rozdělila přítomné členy PS do dvou až tříčlenný skupin, ve kterých 

společně vyplňovali formulář – viz příloha č. 2 pro přípravu tvorby Strategie 

sociálního začleňování Libereckého kraje.  

Z tohoto rychlého průzkumu vzešly následující podněty: 

Rizika, bariéry, limity tvorby a implementace strategie SZ LK 

 

Rizika, bariéry, limity Jak je možné odstranit 
Nebudou zdroje (vč. lidských zdrojů) na splnění 

cílů a realizaci opatření 

Prioritizovat dle zdrojů, grantová 

infrastruktura, jednání s RSK 

Nevyhodnocují se původní strategie a vznikají 

nové strategie (pak jdou opatření proti sobě – bez 

vyhodnocení proč) 

Důsledné vyhodnocení dosavadních strategií 

na úrovni kraje, které obsahují téma SZ 

Nebude návaznost Strategie SZ na SRLK21+ Schůzky s odborem regionálního rozvoje 

Síť sociálních služeb nebude propojená se 

Strategií sociálního začleňování LK.   

Komunikace se sociálním odborem KÚLK, 

zmapování kapacit 

Se Strategií SZ LK se nebude pracovat dále, 

nebude na ni brán zřetel při plánování obcí, LK  

Provázanost (Síť, granty, výzvy LK, obcí), 

motivovat obce se podílet na financování. 

Nastavit závaznost/doporučení se řídit 

Strategií SZ 

Nedojde k vyhodnocení cílů, nebudou kapacity 

vyhodnotit dopady, nebude se sledovat vývoj a 

změny 

Kritéria na začátku – co se bude sledovat – 

vyhodnocování a nastavení indikátorů dle 

kapacit 

Vůle odborné veřejnosti se neprolíná s politickou 

vůlí  

Motivovat obce, i „jedničkové, dvojkové“; 

otevírat diskuzi na úrovni obcí, kraje 

 

 

Bod. č.   7:   Diskuse a závěr 

 

Předsedkyně PS představila plán činnosti PS SZ na roky 2019 a 2020. 

 Jednání PS sociální začleňování RSK LK by se měla konat  4x do roka, případně 

dle potřeby bude probíhat mezi jednotlivými členy PS elektronická komunikace. 

 

1. Diskuze nad tématy sociálního začleňování; předávání dobrých (i špatných 

praxí); síťování a propojování aktérů 

 předluženost 

 bytová nouze 

 inkluzivní vzdělávání 

 dlouhodobá nezaměstnanost 

 prevence kriminality 
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2. Tvorba Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 

 analytické podklady  

 monitoring plnění  

 přínosy 

 bariéry, rizika a limity tvorby a implementace 

 cíle, aktivity, implementace  

 synergie s SRLK21+ 

 

Návrh témat k diskuzi na jednání PS SZ 2019 a 2020 

 

Na nejbližším jednání PS SZ (září/říjen) bude diskutováno téma bydlení  

 

Bydlení  

• sociální bydlení, dostupné bydlení, krizové bydlení 

• informace o bytové nouzi, evidence bytové nouze a správa dat o bydlení – 

vstup do bydlení, udržení bydlení po určitou dobu, velikost bytového fondu, 

pasportizace bytového fondu 

• podpora služeb v zabydlování 

• různé přístupy obcí k (ne)řešení problému 

• různé modely zabydlování – zkušenosti, proces učení se a hledání cesty, co 

fungovalo 

• pravidla přidělování bytů (dobrá/špatná praxe) - MVČR 

• sezónní/zahraniční pracovníci x chudí obyvatelé 

 

Zásobník témat pro další jednání PS SZ  

 

Dluhy 
• Předlužení, exekuce, oddlužení 

• Účinnost novely insolvenčního zákona – vyhodnocení (1.6.2019) 

• Potřebnost dluhového poradenství v LK a kapacity dluhových poraden 

• Příčiny předlužení 

• Zranitelné skupiny – děti a mladiství, senioři 

• Role obcí v řešení předluženosti obyvatel 

• Role LK v řešení předluženosti obyvatel 

 

Komunitní plánování sociálních služeb 

• Modely financování sociálních služeb, zkušenosti (ORP s menšími obcemi 

Nový Bor, Frýdlant x ORP s velkým městem - Liberec, Jablonec, Česká Lípa) 

• Koordinace poradenství, prosíťování 
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Tajemník PS informoval o připravované výzvě programové oblasti č. 07- Inkluze a 

zmocňování Romů. Jedná se o výzvy k předkládání žádostí o grant na individuální 

projekty z EHP fondů 2014-2021. Bližší předběžné informace – viz příloha č. 3 a 4. 

Předsedkyně PS RSK LK požádala 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 i Komisi R LK pro 

národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování. 

 

 

Zapsal:  

Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování  

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Ověřovatel zápisu:  

Lukáš Jirotka, člen PS RSK LK sociální začleňování 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Zuzana Palečková, předsedkyně PS RSK LK sociální začleňování 

 

………………………………….. 

                                                                                                       podpis 


