
 
 

ZÁPIS č. 6 

ze zasedání pracovní skupiny  

sociální začleňování a zaměstnanost 

Regionální stálé konference Libereckého kraje 

ze dne 12. 11. 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:  P. Svoboda, J. Šebková, L. Ehrenbergerová, E. Štrosnerová,                    

I. Veselková 

 

Hosté:  I. Hrubá -  Agentura pro sociální začleňování 

  M. Chochola -  Agentura pro sociální začleňování 

 

Průběh jednání  

 

Bod č.    1:  Zahájení: 
 

Zasedání komise zahájila předsedkyně PS RSK LK sociální začleňování a 

zaměstnanost v 09.00 hod. Po kontrole prezence konstatovala, že pracovní skupina 

je usnášení schopná a dala hlasovat o návrhu programu jednání.  

 

 Schválení programu jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu  

2. Informace z 20. jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje 

3. Informace o přípravě Strategie sociálního začleňování LK 

4. Sociální a dostupné bydlení  

5. Zaměstnanost a dluhy 

6. Diskuse a závěr  

 

 



 

 
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15-003/0000199, OPTP 2014-2020“ 

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 

Hlasování: 

 

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

 

Volba ověřovatele zápisu: 

Ověřovatelka zápisu č. 6/2019 byla navržena J. Pavlů. 

 

Hlasování: 

 

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

 

 

Bod. č.   2 :  informace z 20 jednání Regionální stálé konference LK: 

 

Předsedkyně Pracovní skupiny sociální začleňování a zaměstnanost v krátkosti 

informovala o 20. zasedání  Regionální stálé konference LK, které se uskutečnilo dne 

25. září 2019 – viz: https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2019/201-20-jednani-rsk/524-

20-jednani-rsk  

 

Usnesení č. 6/19/1:  

PS SZaZ RSK LK 

bere na vědomí 

informace z 20. zasedání Regionální stálé konference Libereckého kraje. 

 

Hlasování: 

 

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

 

 

Bod. č.   3:   Informace o přípravě Strategie sociálního začleňování: 

 

Předsedkyně PS představila vizi, k čemu je důležitá existence Strategie sociálního 

začleňování (dále jen SSZ) kraje jakým způsobem se bude postupovat při jejím 

zpracování.  

SSZ by měla být především vodítkem pro obce se sociálními problémy a 

vyloučenými lokalitami, především pro obce, které nespolupracující s Agenturou pro 

sociální začleňování. Též by měla být v kontextu s ostatními strategiemi LK a ČR. 

https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2019/201-20-jednani-rsk/524-20-jednani-rsk
https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2019/201-20-jednani-rsk/524-20-jednani-rsk


 

 
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15-003/0000199, OPTP 2014-2020“ 

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 

Je zapotřebí ji navázat na SRLK21+ 

o Komunikace odborů 

o Navázání finančních zdrojů 

o Mobilizace kapacit 

a rozpracovat témata SRLK21+ týkající se sociálního začleňování/vyloučení: 

o Sociální/dostupné bydlení (bytová nouze – data; pro koho je 

soc./dostupné bydlení? – definovat; spolupráce dotčených odborů; 

vyhodnocování přístupů specifických programů bydlení na území 

kraje – bydlení především, prostupné bydlení) 

o Dluhy (exekuce; předlužení; ohrožené CS – děti, senioři, 

mladiství; oddlužení a kapacity, osvěta) spolupráce) 

o Zaměstnanost (ohrožené CS; dlouhodobá nezaměstnanost, 

sociální podnikání) 

o Bezpečnost, komunitní práce (APK, domovníci, komunitní 

přístup) 

o Vzdělávání (rovný přístup ke vzdělání) 

o Zdraví (prevence, souvislost s kvalitou bydlení) 

o Sociální služby – nástroj (propojenost prioritních témat se sítí SS) 

Dále je vhodné využít potenciál PS SzaZ a zajistit propojenost na platformy obcí 

(pracovní skupiny, Lokální partnerství, komunitní plánování, výbory, komise, atd.)  

Navázat vzdělávání (workshopy, semináře, konference, kurzy) 

Analytickými podklady budou kvantitativní data (ASZ, Metodika identifikace 

rozsahu soc. vyloučení) 

 

Usnesení č. 6/19/2:  

PS SZaZ RSK LK  

bere na vědomí 

informace o přípravě Strategie sociálního začleňování. 

. 

Hlasování: 

 

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

 

 

 

 

 



 

 
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15-003/0000199, OPTP 2014-2020“ 

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. 4: Sociální a dostupné bydlení:  

 

V rámci tohoto bodu jednání byla práce ve skupinách. Při této aktivitě se navázalo na 

výstupy z předešlé pracovní skupiny. V jednotlivých pracovních skupinách proběhla 

diskuze nad tématy (bytová nouze, struktura obecních bytových fondů, síť podpory 

v bytové nouzi na území obce, situace v území) – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 

Toto téma je nutné dopracovat na jednání Mikrotýmu dne 21. 1. 2020 (viz rozpis 

jednání). Výsledky budou následně prezentovány na jednání PS SZaZ. 

 

Bod. č. 5: Zaměstnanost a dluhy 

 

Předsedkyně PS informovala, že vzhledem k nedostatku času, téma zaměstnanost a 

dluhy bude zařazeno do programu příštího jednání PS SZaZ, které se uskuteční                                

dne 4. 2. 2020. 

 

Bod. č.   6:   Diskuse a závěr 

 

Návrh časového harmonogramu na další jednání 

- viz příloha č. 2 

Alena Kejzarová předala písemné informace o činnosti Paktu zaměstnanosti – viz 

příloha č. 3. Další bližší informace - https://www.pzlk.cz/  

 

Zapsal:  

Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti  

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

 

Ověřovatelka zápisu:  

Jana Pavlů, členka PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

 

Zuzana Palečková, předsedkyně PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti 

 

………………………………….. 

                                                                                                       podpis 

https://www.pzlk.cz/

