ZÁPIS
ze zasedání mikrotýmu pracovní skupiny
sociální začleňování a zaměstnanost
Regionální stálé konference Libereckého kraje
ze dne 2. 3. 2021
Přítomni na jednání:
- viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu

Omluveni:
Hosté:

zástupci Agentury pro sociální začleňování

Průběh jednání
Bod č.

1: Zahájení

Z důvodu vládních opatření k zamezení šíření COVID- 19 zasedání pracovní skupiny
proběhlo distanční formou. Jednání zahájila předsedkyně PS RSK LK sociální
začleňování a zaměstnanost v 10.00 hod. V úvodu přivítala všechny členy pracovní
skupiny a zároveň hosty, kteří si připravili pro jednání své prezentace.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Krátké představení probíhajících aktivit a dobrých praxí v LK.
3. Debata týkající se opatření a cílů, které lze pro prevenci a řešení předlužení
naplnit na krajské úrovni.
4. Zamyšlení nad nulovým scénářem aneb co by následovalo v případě neřešení
vysokého počtu předlužených osob v kraji v souvislosti s dalšími prioritními
okruhy (bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, zdraví, bezpečnost).
5. Závěr

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.
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Předsedkyně PS v krátkosti shrnula aktivity pracovní skupiny, které proběhly
v uplynulém období. Další informace lze nalézt na: https://www.rsk-lk.cz/pracovniskupiny-rsk/pracovni-skupina-socialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soczaclenovani a informovala, že jednání mikrotýmu PS bude zaměřeno na oblast
dluhové problematiky. Podklady pro jednání byly členům zaslány elektronicky před
jednáním mikrotýmu PS.
Následně předala jednání I. Hrubé – ASZ MMR ČR.
-

Prezentace = příloha č. 1

Práce v jamboardu
Ivana Hrubá představila práci v systému „jamboard“ a dala pokyny, jak s tímto
systémem pracovat.
Výstupy jednání tvoří přílohu č. 2.
Bod. č. 4: Diskuse a závěr
Předsedkyně PS pozvala na připravované setkání partnerů projektu „Agentura jako
inovační aktér politiky sociálního začleňování. Pozvánka bude zaslána všem členům
PS.
Zapsal:
Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost, v.r.

…………………………………..
Podpis

Zuzana Palečková, předsedkyně PS RSK LK soc. začleňování a zaměstnanost, v.r.

………………………………….
Podpis
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