
 
 

ZÁPIS č. 14 

ze zasedání pracovní skupiny  

sociální začleňování a zaměstnanost 

Regionální stálé konference Libereckého kraje 

ze dne 14. 12. 2021 
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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:   

Hosté:   

 

Průběh jednání  

Bod č.    1:  Zahájení 

 

Zasedání komise zahájila předsedkyně PS RSK LK sociální začleňování a 

zaměstnanost v 10.00 hod.  

Schválení programu jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Strategie sociálního začleňování LK 2021+ / informace o dalších krocích 

(příprava projektu, udržení platforem, vznik nových).  

3. Představení prioritních témat pro následující období: 

1) Sociální bydlení 

2) Dropout a ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností  

3) Energetická chudoba a dopady 

4) Milostivé léto – mapování a vyhodnocení praxe 

4. Příprava akčního plánu 

5. Závěr:  

 

Bod. č.   1 : Zahájení, schválení programu 

Předsedkyně Zuzana Palečková, zahájila, dále představila:  

Tajemníka PS, Václava Strouhala, KÚLK 
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Náměstka hejtmana, řízení resortu sociálních věcí Petra Tulpu, – politická záštita – 

dnes omluven 

Dále Ester Lomovou a Ivanu Hrubou – Agentura pro sociální začleňování, MMR ČR 

– spolupráce na základě memoranda a inovačního projektu, sběr dat 

Z. Palečková: Informovala, že původní plán se sejít prezenčně a vánočně bohužel 

opět z důvodu pandemické situace nevyšel. Poděkovala všem za intenzivní 

spolupráci při tvorbě strategie, která byla zastupitelstvem kraje schválena dne     

30.11. 2021 číslem usnesení 513/21/ZK., Snahou strategie je o propojování území, 

kraje i státních politik, 

Stanovení prioritní oblasti zájmu PS v roce 2022 ze Strategie SZ LK 21+ 

- Sociální bydlení – bude výzva v OPZ+ i investiční výzvy se připravují 

- Energetická chudoba a dopady – rizikové pro současné rodiny, které žijí na 

hranici chudoby – bude tématem na konci dnešního jednání 

- Drop-out a ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností – předčasné odchody, 

možnosti profesního růstu a vzdělávání u této kategorie 

- Dluhy (milostivé léto – mapování a vyhodnocování potřeb dluhového 

poradenství v území) – nápad k diskusi PS, souvisí se sociálním bydlením, 

energetickou chudobou, i nezaměstnaností 

17tis. lidí v předlužení, 200 dětí ročně nemá ukončeno základní vzdělání, 1200 dětí 

vyloučených z bydlení, 4500 dlouhodobě nezaměstnaných 

Cílem → bydlení pro všechny, oddluženi, budou mít adekvátní vzdělání a zaměstnání 

Na obcích to není priorita, řeší zpravidla jednotlivci na obci bez podpory, ale zlepšení 

této skupiny má pozitivní dopad na zlepšení životní situace všech 

Systematická práce na zvyšování absorpční kapacity území ve vztahu k novému 

programovému období a posilování kapacit sociálního bydlení 

Plán pro činnost mikrotýmů: dluhy a bydlení – konzultace aktivit podpory v bydlení, 

přenos praxe, synergie (propojení investičních a měkkých projektů), vzdělávání 

partnerů, mapování dluhové problematiky, zvyšování šancí CS na standardní bydlení 

Z. Palečková s odkazem na Petru Alžbětu Baslovou – dluhová poradkyně v soc. 

začleňování z organizace Člověk v tísni o.p.s., byla diskutována akce „Milostivé 

léto“, zajímavé by bylo, jak obce byly úspěšné informovat dlužníky, jak se dařilo 

organizacím poskytovat dluhové poradenství, jak klienti využili možnosti 

poradenství atp.  

B. Baslová doplňuje – osoby potýkající se s dluhy „Milostivé léto“ při propagaci 

dluhového poradenství sice nemají možnost využít, ale na základě kontaktu už 

zůstávají navázáni na dluhové poradenství a daří se třeba řešit něco jiného, třeba 

exekuce atp. Bylo by zajímavé zjistit, zda tento efekt se objevuje plošně nebo za 

jakých podmínek se dařilo a kde ne; po novém roce v účinnost legislativní změny. 

Stále je ve hře oddlužení 3 roky varianta bez podmínek – při schválení by bylo možné 

využít při kampani pro dluhové poradenství; data od exekutorské komory k využití 

milostivého léta nebudou k dispozici v regionálním rozpadu, účelné zjišťovat, jak 
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obce propagovaly milostivé léto, jaké poradenství a zda v místě funguje, milostivé 

léto jako jednorázová akce zužitkovat pro nastavení systémového řešení; diskutovali, 

jak řešit jednu blokující exekuci která brání dosáhnout na řešení bydlení či obdobně 

– to musí řešit dluhový poradce, zda je to možné 

Diskuse členů:  

P. Krátká (Česká Lípa) – ano zájem o data, o spolupráci, propagovali milostivé léto, 

ale většina klientů podmínky nesplnili, pozitivní určitě je navázání na klienty 

J. Simeth (Most k naději z.s.) – pro jejich klienty milostivé léto nemá smysl, protože 

to neřeší, týká se to lidí, kteří to chtějí řešit, tj. v nějaké fázi, aktuální u klientů domů 

na půl cesty – tam je to možné nemají, ještě tak velké dluhy – aktuální a využitelné 

→ o peníze z projektu RSK na činnost PS bude požádáno na zmapování dluhového 

poradenství, jak bylo diskutováno. 

 

Bod. č.   2 : Strategie sociálního začleňování LK 2021+  / informace o dalších 

krocích (příprava projektu udržení platforem, vznik nových 

V. Strouhal poděkoval všem za podíl na přípravě strategie a informoval o průběhu 

schvalování. Před předložením samosprávným orgánům probíhalo představování 

návrhu strategie na různých platformách, pracovních komisích i dalších akcích, př. 

seminář pro zastupitele – kde se mohli zapojit do připomínkového řízení, aby se 

předešlo situaci, která by mohla zapříčinit neschválení tohoto dokumentu. Na 

zastupitelstvu žádné připomínky nepadly.  

Podrobněji k připomínkovému řízení – nejdříve proběhlo zapracování připomínek 

odboru sociálních věcí KÚ LK, následně proběhlo připomínkování veřejností. 

Informace o možnosti zapojení se do připomínkového řízení byla zaslána všem obcím 

a NNO elektronicky, veřejnost byla informována prostřednictvím médií. 

I. Hrubá –ke strategii se vyjádřilo 6 subjektů (MASIF, Člověk v tísni o.p.s., Pakt 

zaměstnanosti ad.) celkem 54 připomínek ; zásadní připomínky – upřesnění opatření 

IX, doplněna rizika – nedostatečné kapacity obce pro sociální práci, doplněna oblast 

participativní sociální práce vč. aktivit typu veřejná setkání, podněty k oblasti 

zaměstnanosti – monitoring  a analýza dat, zavádění flexibilních forem zaměstnávání, 

akce na podporu zaměstnanosti, podpora pečujícím rodinám – nerozpracováno do 

podrobnosti bude k krajském plánu rodinné politiky; dále představeny připomínky 

částečně akceptované; nyní se bude pracovat na akčních plánech, závěrem 

poděkování členům, avízo akčního plánu na březen 2022, také by měla být i 

připravena komunikační strategie a zároveň připravit implementační projekt, již 

zahájeny diskuse k projektovému záměru s MPSV 

V. Strouhal 

- projektové záměry nutno připravit do konce tohoto roku k předložení MPSV, 

budou tam mj. nastaveny vzdělávací aktivity pro implementaci strategie;  

- 4. ledna 2022 na zasedání Rady LK bude projednáno memorandum o 

spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci;  
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➔ výzva členům – jaká data je podle vás potřeba sledovat, TUL bude 

spolupracovat na přípravě analýz vč. shromažďování dat, posílejte p. 

Strouhalovi nebo se ozvěte ke konzultaci 

 

Bod. č.   3 : Představení prioritních oblastí pro následující období 

1) Sociální bydlení 

2) Dropout a ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností  

Zaměření se na mladé dospělé mimo vzdělávání a práci, Území s největším počtem 

žáků, kteří nedokončili základní vzdělání, Ohrožené děti a mládež ze sociálně 

vyloučeného rodinného zázemí 

Úzká spolupráce PS s klíčovými platformami – jednání s Úřadem práce, chtějí se 

navázat na Pakt zaměstnanosti LK (domluva na přenesení tohoto tématu), propojit 

s pracovní skupinou vzdělávání při RSK LK. 

I. Hrubá informuje:  

- vazba na strategii v tématu dropoutů,  

- daří se téma rozpracovávat, navázat na sebe různé aktéry napříč republikou, 

chtěli jsme pojmenovat limity různých resortů (sociální, vzdělávání, 

zdravotnictví), 

- cílem je zpracovat jako podklad analytický pro tvorbu projektů – zaměřujeme 

se na provazbu resortů, aby se dařilo efektivně situaci v konkrétním místě 

řešit, 

- platforma pro rovné příležitosti NAKAP II – proběhla dne 9.12. 2021  

shrnutí jednání – data propojení s aktivitami, co se sleduje, co se nesleduje, 

co by se naopak sledovat mělo, abychom měli informace o nějakém vývoji – 

toto je východisko pro přípravu akčního plánu – obdobně bychom chtěli 

postupovat i v oblasti bydlení a dluhů; 

Z. Palečková: data jsou velmi důležitá, ale jsou na různých místech, sběr různými 

institucemi, snažíme se o to, aby se aktéři rozhodovali na základě dat, ale musí být 

dostupné, jedním z cílům PS bude rozšířit členskou základnu o územní zastoupení 

ORP a zároveň o tematické organizace;  

Snaha o šíření informací a témat – myšlenka, aby každý člen dal vědět, v jakých 

strukturách je zapojen a kde může myšlenky sdílet 

Václav Strouhal – přestavuje své osobní zapojení v různých strukturách jako příklad, 

výzva všem členům, aby připravili svůj přehled  

3) Energetická chudoba a dopady 

Specifika LK – zástavba staré rodinné domy – energetická náročnost 

E. Lomová – prezentace – energetická chudoba je neschopnost zajistit si technicky 

a sociálně nezbytnou spotřebu energií (topení, vaření, svícení…); do veřejné diskuse 

se dostává s podzimním krachem dodavatelů energií; - možnosti reakcí na 

energetickou chudobu 3 řešení – sociální transfery (nemotivuje k úsporám) – sociální 

tarif (definované CS ze zákona levnější ceny, v ČR odmítáno má zajistit konkurence 

na trhu) – cílená podpora energetických úspor (podpora výměny za úspornější 
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spotřebiče atp. v ČR nefunguje); současné dění – klienti přechody od DPI, ale stále 

neřešeno u všech, MPSV, MPO definice zranitelného zákazníka v energetickém 

zákoně, příprava nových dotací až 95 procent nákladů, propojování sociálních a 

environmentálních organizací – šíření informací;  

Dotaz na členy – jak si myslíte, že by šlo z úrovně kraje reagovat na energetickou 

chudobu 

L. Winklerová MASIF – J. Doubnerová (MASIF), toto téma chce intenzivně řešit  

komunitní energetika – narážíme na problém najít partnery, které by se tím chtěli 

zabývat, tady tím směrem by bylo dobré jít, ale nevíme, jak to podpořit, protože se 

v tématu moc neorientujeme, potřebujeme koordinátora zdatného i technicky, kdo by 

to i vysvětloval – tady by kraj mohl pomoci, doporučit někoho nebo postup. 

V. Strouhal: máme málo organizací, které by se zaměřovali na osvětu 

v energetických úsporách, tj. energetická gramotnost – naučit lidi, jak s energií 

zacházet, šetřit (propojení do environmentálních organizací/odborů) 

J. Simeth: energetická krize si nevybírá – týká se nejen klientů terénních služeb, ale 

i NNO, zaměstnanců NNO (nízkopříjmový zaměstnanci), snaha o zřízení 

fotovoltaiky na budovách, ale narazili na nevhodně nastaveného dotačního titulu 

Z. Palečková: chce požádat RSK o dodávání grantových kalendářů ve vazbě na 

strategii – návrh, zda by kraj mohl zajišťovat informační servis o vhodných dotačních 

titulech 

E. Lomová: možnost uspořádání semináře se základními informacemi ke komunitní 

energetice 

L. Průcha: cokoli v oblasti bydlení musí být nahlíženo i optikou energetické 

náročnosti, tzn. musí být provazba mezi již plánovanými opatřeními – je nutné 

zohlednit v celé naší práci, programy šetrného využívání energií 

Z. Palečková – nezranitelnější CS sociálně vyloučených osob – u nich není ani 

motivace, potřebují standardní bydlení, aby mohli energiemi šetřit 

Pozvánky: 

16.12. 2021 Platforma pro dostupné bydlení online od 9.30  

online Kulatý stůl k bydlení ASZ + CIRI Role kraje vůči obcím – Pavel Vermach 

kontaktní osoba 

březen 2022: Akreditovaný kurz na téma housing first – rozesláno obcím + NNO, 

uzávěrka příjmu předběžný přihlášek 17.12. 2021 

4) Milostivé léto – mapování a vyhodnocení praxe – viz add 1) 

 

Bod. č.   4 : Příprava akčního plánu 

- Nutno zpracovat pro jednání Rady LK v březnu 2022 

- Akční plány na období 2023+ (záměrem je aktivitu na zpracování zařadit do 

připravovaného projektu) 
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Bod. č.   5 : závěr 

Z. Palečková rekapitulace dnešního jednání 

- Na RSK – chceme využít peníze na praxe využívání akce milostivého léta a 

využití v dluhovém poradenství 

- Členové pošlou přehled platforem, ve kterých působí (členem, hostem, 

četnost setkávání) 

- Vykomunikovat s RSK – grantový kalendář pro území s cílem zvyšovat 

absorpční kapacity 

- Hodilo by se možnost řešení ohrožení stability služeb s růstem cen energií – 

jak zlevnit provoz organizací  

- Předávání info z ostatních pracovních skupin a platforem  

- Pozvánky (viz výše) 

- Otevřeno téma energetické chudoby 

 

Pokud někdo má ještě nějaké nápady, nebo ho k danému tématu něco napadne, tak 

může tyto podněty zaslat emailem.  

 

Zapsali:  

Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost, v.r. 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Lenka Svobodová, Agentura sociálního začleňování – MMR ČR, v.z. 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Zuzana Palečková, předsedkyně PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost, 

v.r. 

…………………………………. 

                                                                                                       Podpis 


