
 
 

ZÁPIS č. 8 

ze zasedání pracovní skupiny  

sociální začleňování a zaměstnanost 

Regionální stálé konference Libereckého kraje 

ze dne 8. 9. 2020 

 

 

 
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III “ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000199 

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu technická pomoc. 

 

 

 

 

 
 

Liberecký kra 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 

 

Přítomni na jednání: 

- viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Omluveni:  P. Svoboda, J. Šebková, L. Ehrenbergerová, E. Štrosnerová,                    

Z. Baczová, L. Halamová, O. Mužíček, J. Simeth, 

 

Hosté:  R. Matoušek -  Agentura pro sociální začleňování (MMR ČR)  

 

Průběh jednání  

 

Bod č.    1:  Zahájení 
 

Zasedání 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. Představení projektu „Agentura jako inovační aktér politiky sociálního 

začleňování“ – RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. / ASZ – MMR ČR 

(deklarace o spolupráci LK a ASZ na realizaci projektu) 

3. Moderovaná diskuse ke sběru a vyhodnocování dat v oblasti sociálního 

začleňování a informace o zahájení dotazníkového šetření oblasti bytového 

fondu obcí Libereckého kraje. 

4. Ostatní: (harmonogram a nastavení pracovních skupin, seminářů, informace 

z území, podněty od členů pracovní skupiny) 

5. 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. 
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Hlasování: 

 

PRO:     14  PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

 

Volba ověřovatele zápisu: 

Ověřovatel zápisu č. 2/2020 byla navržena M. Teplá. 

 

Hlasování: 

 

PRO:     14 PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

 

Následně v krátkosti shrnula aktivity pracovní skupiny, které proběhly v uplynulém 

období. Další informace lze nalézt na: https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupiny-

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

 

Bod. č.   2 :  Představení projektu „Agentura jako inovační aktér politiky 

sociálního začleňování 

K tomuto bodu byl přizván RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. z Agentury pro sociální 

začleňování – MMR ČR. 

Ten ve své prezentaci představil „Metodiku pro posouzení sociálního vyloučení 

v území“, která byla doplněna zprávou o její aplikaci v Libereckém kraji – viz příloha 

č. 1. 

 

Bod. č.   3 : Moderovaná diskuse ke sběru a vyhodnocování dat v oblasti sociálního 

začleňování a informace o zahájení dotazníkového šetření oblasti bytového fondu 

obcí Libereckého kraje 

Ze strany členů pracovní skupiny byla vznesena připomínky k mapě „Předčasné 

odchody ze vzdělávání za rok 2018. Nejbližší obce, ve kterých není zřízena škola 

byly automaticky přiřazeny k nejbližší obci, ve které se škola nachází. To však není 

správné. Neboť v některých případech tomu tak není. Např. se Ralsko - Náhlov 

přiřazeno k Bělé pod Bezdězem, ale většina dětí navštěvuje základní školu v Osečné. 

 Frýdlantsko: Hejnice, Raspenava – z výkazů nejsou tak vysoko jako 

Frýdlant a NMpS  

Doplnění po konání zasedání R. Matoušek: S kolegy jsme prověřili včerejší dotazy 

k datům a hodnotám bodů v některých obcích – týkalo se to přiřazení škol a 

předčasných odchodů.  

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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Frýdlantsko – protože index pracuje s obcemi, tak se školy ve Frýdlantu sečetly, 

zprůměrovaly a dohromady bezpečně překračují všechny limity (a Frýdlantsko je 

proto ve zdělávání červené). 

Členové pracovní skupiny navrhují pomoc při sestavení nového seznamu tak, aby 

data byla zařazena do obcí, kam děti z uvedených obcí ve skutečnosti dochází. 

 Zohlednit dopravní dostupnost  

 Uvítali bychom data k vývoji učňovského vzdělávání. Máme dojem, že 

vývoj není dobrý, studenti vystřídají několik škol, velká fluktuace, 

nedokončí nebo nemají dobrou úroveň znalostí. Na základě dat nastavit 

opatření  

 Data k nedokončenému učňovskému vzdělání  

 Počet osob 15 – 18 let v evidenci ÚP  

 

Předsedkyně pracovní skupiny dále přítomné členy seznámila s průběhem 

dotazníkového šetření oblasti bytového fondu obcí Libereckého kraje. 

- Spolupráce při pilotním ověření probíhaly v obcích: Liberec, Jablonec nad 

Nisou, Frýdlant (v současné době realizují projekt „Metodika pro zavedení 

sociálního bydlení – Frýdlantsko“)  a Dětřichov.  

- Dotazník bude distribuován elektronicky prostřednictvím Google formuláře 

https://docs.google.com/forms/d/1nB5lRuC92iXB9fwFt-

XQf2qPwKfdE8LyEsGaeGUDMOM/viewform?edit_requested=true  

do všech obcí Libereckého kraje – viz příloha č. 2 

- Termín pro vyplnění dotazníku je stanoven do 30. října 2020, poté bude odkaz 

deaktivován.  

- Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 10 minut, pro jeho vyplnění 

je ovšem důležitá znalost bydlení na obecní úrovni, případně součinnost 

pracovníků úřadu za oblasti správy bytového fondu, sociálního odboru, 

případně dalších.  

- Dotazník je striktně anonymní a jeho výstupy budou využity výhradně v 

agregované formě, a to pro účely tvorby SSZ LK. Výsledky dotazníkového 

šetření a na ně navazující doporučení budou také předmětem následné 

diskuse s dotčenými obcemi. 

Kriminalita 

 Porovnat typy kriminality, vč. např. domácího násilí, a pokud jsou, porovnat 

s dotazníky na pocit bezpečí  

Zaměstnanost, příjmy 

 Průměrná mzda v jednotlivých obcích  

 Pracující chudoba – nízké příjmy, ale už nedosáhnou na dávky 

 Materiální deprivace (ne za ČR průměr, ale v LBK),  

 Flexibilní pracovní úvazky – nabídka zaměstnání  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nB5lRuC92iXB9fwFt-XQf2qPwKfdE8LyEsGaeGUDMOM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1nB5lRuC92iXB9fwFt-XQf2qPwKfdE8LyEsGaeGUDMOM/viewform?edit_requested=true
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Sociální služby, výkazy 

 

 Využití statistických výkazů KÚLK každoročně zpracovávané pro MPSV 

ČR - výkon SPOD, Sociální práce, sociální služby  

 Využití dat KISOS 

 Využití dat pro KPSS (jako jeden ze vstupů při plánování), úroveň kraje i 

obce  

 

Bod. č.   4 : Ostatní – (harmonogram a nastavení pracovních skupin, seminářů, 

informace z území, podněty od členů pracovní skupiny)  

 

Členům pracovní skupiny byl předložen harmonogram zasedání pracovní skupiny. 

V případě zhoršení epidemiologické situace – COVID 19 se bude harmonogram 

uzpůsobovat a případně probíhat online formou. 

Úkol pro členy PS: 

V rámci projektu ASZ jsou nastaveny i aktivity na vzdělávání, školení a workshopy, 

rádi bychom zjistili, jaké jsou potřeby aktérů ze strany Libereckého kraje. Z tohoto 

důvodu budou všichni členové PS osloveni s prosbou o zaslání informací, o jaké 

aktivity – by měli zájem (pravděpodobně bude vytvořen stručný dotazník). 

 

Bod. č.   6:   Diskuse a závěr 

 

Předsedkyně PS a R. Matoušek své aktivity a připravovaný projekt představí 

vedoucímu odboru regionálního rozvoje a evropských fondů Mgr. Ottovi. 

 

Zapsal:  

Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti  

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Ověřovatelka zápisu:  

Martina Teplá, členka PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Zuzana Palečková, předsedkyně PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti 

 

…………………………………. 

                                                                                                       Podpis 


