
 
 

 

ZÁPIS č. 1 

ze zasedání pracovní skupiny sociální začleňování  

Regionální stálé konference Libereckého kraje  

ze dne 23. 4. 2018 

 
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  
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PPřřííttoommnnii  nnaa  jjeeddnnáánníí::  

--  vviizz  pprreezzeennččnníí  lliissttiinnaa,,  kktteerráá  jjee  ppřříílloohhoouu  ttoohhoottoo  zzááppiissuu  

 

OOmmlluuvveennii::    ČČeesskkáá  LLííppaa,,  FFrrýýddllaanntt,,  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd,,  KKrraajjsskkáá  hhoossppooddáářřsskkáá  kkoommoorraa    

                                                LLiibbeerreecc    

  

HHoossttéé::    IInngg..  PPřřeemmyyssll  BBuurreešš  ––  mmaannaažžeerr  pprroojjeekkttuu  RRSSKK  LLKK  

                                              MMggrr..  LLuucciiee  PPttáákkoovváá  ––  PPSS  vvzzdděělláávváánníí  RRSSKK  LLKK  

  

PPrrůůbběěhh  jjeeddnnáánníí    

  

PPřřeedd  zzaahháájjeenníímm  zzaasseeddáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ((ddáállee  jjeenn  PPSS))  ppřřeeddaall  ttaajjeemmnnííkk  PPSS  vvššeemm  

ppřřííttoommnnýýmm  ččlleennůů,,  ppřřííppaadděě  jjeejjiicchh  zzáássttuuppccůůmm  jjmmeennoovvaaccíí  lliissttiinnyy..  

  

BBoodd  čč..        11::    ZZaahháájjeenníí::  
  

Zasedání komise zahájil Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana Libereckého 

kraje, řízení rezortu sociálních věcí ve 14.00 hod. Po kontrole prezence konstatoval, 

že pracovní skupina je usnášení schopná a dal hlasovat o návrhu programu jednání.  
 

BBoodd..  čč..      22::    SScchhvváálleenníí  pprrooggrraammuu  jjeeddnnáánníí::  

  

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu  

3. Představení jednotlivých členů PS 

4. Volba předsedy a místopředsedy PS 

5. Schválení jednacího řádu PS 

6. Základní informace o činnosti Regionální stálé konferenci Libereckého 

kraje (Ing. Bureš – manažer projektu RSK LK) 

7. Základní informace o PS, její poslání a vazba na Regionální stálou 

konferenci Libereckého kraje (Bc. Pech – ÚV ČR – Agentura pro sociální 

začleňování) 

8. Prvotní diskuse o nastavení priorit a cílových skupin, na které by PS měla 

být zaměřena 

9. Strategické plány a analýzy pro oblast sociálního začleňování 

10. Diskuse a závěr  
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HHllaassoovváánníí::  

  

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

  

VVoollbbaa  oovvěěřřoovvaatteellee  zzááppiissuu::  

OOvvěěřřoovvaatteellkkoouu  zzááppiissuu  čč..  11//22001188  bbyyllaa  nnaavvrržžeennaa  JJ..  ŠŠvveehhlloovváá..  

  

HHllaassoovváánníí::  

  

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

  

  

BBoodd..  čč..      33  ::    PPřřeeddssttaavveenníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ččlleennůů  PPSS::  

  

Přítomní členové a jejich zástupci se krátce představili a informovali ostatní 

přítomné členy PS, jakou instituci v PS zastupují. 

  

BBoodd..  čč..      44::      VVoollbbaa  ppřřeeddsseeddyy  aa  mmííssttooppřřeeddsseeddyy  PPSS  

  

Tajemník PS předložil přítomným členům návrh na jmenování předsedy PS         

Bc. Pavla Pecha (ÚV ČR, Agentura pro sociální začleňování a člen RSK LK). 

  

Usnesení č. 1/18/1:  

PS RSK LK sociální začleňování 

schvaluje  

jmenování Bc. Pavla Pecha na pozici předsedy PS RSK LK sociální začleňování 

  

HHllaassoovváánníí::  

  

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

  

 

Tajemník PS předložil přítomným členům návrh na jmenování místopředsedkyně 

PS Evu Zbrojovou (Sdružení obcí Libereckého kraje). 

  

Usnesení č. 1/18/2:  

PS RSK LK sociální začleňování 

schvaluje  

jmenování paní Evy Zbrojové na pozici místopředsedkyně PS RSK LK sociální 

začleňování. 



 

 
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. 

3 

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 

HHllaassoovváánníí::  

  

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

  

  

BBoodd..  čč..  55::  SScchhvváálleenníí  jjeeddnnaaccííhhoo  řřáádduu  

  

Tajemník komise seznámil přítomné členy komise s návrhem jednacího řádu. 

Jednací řád byl vypracován (příloha č. 1) tak, aby byl v souladu s jednacími řády 

ostatních PS RSK LK.  

 

Usnesení č. 1/18/3:  

 

PS RSK LK sociální začleňování 

schvaluje 

 

Jednací řád pracovní skupiny Regionální stálé konference Libereckého kraje – 

sociální začleňování. 

 

  

HHllaassoovváánníí::  

  

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

  

  

  

BBoodd..  čč..      66::      ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  ččiinnnnoossttii  RReeggiioonnáállnníí  ssttáálléé  kkoonnffeerreennccii  

LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee  

                                            

P. Bureš – manažer projektu RK LK v krátkosti informoval o činnosti a významu 

Regionální stálé konference v Libereckém kraji.  

Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na: https://www.rsk-lk.cz/  

 

Usnesení č. 1/18/4:  

 

PS RSK LK sociální začleňování 

bere na vědomí 

 

informaci o činnosti Stálé regionální konference Libereckého kraje 

 

HHllaassoovváánníí::  

  

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

https://www.rsk-lk.cz/
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BBoodd..  čč..      77::      ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  ppoosslláánníí  PPSS  ssoocciiáállnníí  zzaaččlleeňňoovváánníí  RReeggiioonnáállnníí  

ssttáálléé  kkoonnffeerreennccee  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee  

                                            

P. Pech – předseda PS RSK LK v krátkosti informoval o důvodech vzniku nové PS 

RSK LK. Ve svém příspěvku přítomné seznámil o procesu „Koordinovaný přístup 

k sociálně vyloučeným lokalitám v Libereckém kraji, který realizuje Agentura pro 

sociální začleňování (příloha č. 2).  

K tomu tématu proběhla ze strany členů PS SRK LK, která se týkala vzájemné 

komunikace a propojení s ostatními pracovními skupinami, především s Komisí 

Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování. 

Garantovat vzájemnou komunikaci a spolupráci by měl tajemník Komise Rady LK 

pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování, kterého ředitel KÚ LK 

zároveň jmenoval tajemníkem pracovní skupiny sociálního začleňování Stálé 

regionální konference LK. 

Tajemník komise informoval, že Agentura pro sociální začleňování v rámci procesů 

koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v obcích, které jsou do 

tohoto procesu zapojeny, zpracovávají komunikační plán. Zpracování tohoto 

dokumentu by mělo přispět k systemizaci kroků v oblasti komunikace tématu 

národnostních menšin, cizinců a sociálního začleňování a k propojení dílčích 

komunikačních aktivit aktérů politik sociálního začleňování. 

Měl být podkladem pro komunikační kampaň (stanovit pravidla pro komunikaci 

strategického plánu sociálního začleňování a také kdo, kdy, jak a čem koho 

informuje). 

Aby došlo k vzájemné komunikaci i na krajské úrovni, bylo by vhodné 

komunikační plán v oblasti sociálního začleňování vytvořit i na krajské úrovni. 

 

 

Usnesení č. 1/18/5:  

 

PS RSK LK sociální začleňování 

bere na vědomí 

 

informaci o činnosti PS Stálé regionální konference Libereckého kraje sociální 

začleňování 

 

 

HHllaassoovváánníí::  

  

PRO:     12   PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 
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BBoodd..  čč..      88::      PPrrvvoottnníí  ddiisskkuussee  oo  nnaassttaavveenníí  pprriioorriitt  aa  ccíílloovvýýcchh  sskkuuppiinn,,  nnaa  kktteerréé  bbyy  

mměěllaa    PPSS  RRSSKK  LLKK  ssoocciiáállnníí  zzaaččlleeňňoovváánníí  bbýýtt  zzaamměěřřeennaa  

  

Předseda PS RSK LK představil návrh, ke kterému byla zahájena rozprava, ze 

kterých vyplynuly prvotní náměty. 

1. Nutno přesně určit typologii určení „sociálně vyloučené lokality“. 

2. Zmapovat aktuální situaci sociálně vyloučených lokalit Libereckého kraje 

(vstupní analýza). 

3. Zmapovat, jaká data již v současnosti sleduje Agentura pro sociální 

začleňování a Liberecký kraj ( KÚ LK - odbor sociálních věcí, oddělení 

krizového řízení, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, odbor 

regionálního rozvoje a evropských projektů, …). Z těchto dat provést 

ucelený přehled a navrhnout, jaká data je zapotřebí za účelem systémového 

nastavení sociálního začleňování nově sledovat. (poznámka: Agentura se 

v současné době zaměřuje pouze na obce, se kterými má uzavřeno tzv. 

lokální partnerství.  

4. Přesně určit cílové skupiny, na které se PS RSK LK bude v prvotní fázi 

procesu zaměřovat. 

 

Usnesení č. 1/18/6:  

 

PS RSK LK sociální začleňování 

a ukládá  

 

předsedovi a tajemníkovi PS RSK LK provést  

a) dotazníkové šetření na určení cílové skupiny, na které bude Strategický plán 

sociálního začleňování zaměřen, 

b) zpracovat přehledovou tabulku o sběru dat týkajících se sociálního 

začleňování, 

c) dotazníkové šetření, která data pro Strategický plán sociálního začleňování 

LK chybí a bylo by vhodné je pro tento účel sledovat, 

d) zjistit u Agentury pro sociální začleňování s odkazem na uzavřené 

memorandum, jakým způsobem by bylo možné zafinancovat určité aktivity 

(sběr dat, …), 

e) zahájit tvorbu komunikačního statutu při sociální začleňování (interní i 

externí). 

 

Termín: do 30. června 2018 
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HHllaassoovváánníí::  

  

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

  

  

  

BBoodd..  čč..      99::      SSttrraatteeggiicckkéé  pplláánnyy  aa  aannaallýýzzyy  pprroo  oobbllaasstt  ssoocciiáállnnííhhoo  zzaaččlleeňňoovváánníí  

  

Tajemník PS RSK LK informoval přítomné členy o existenci velkého množství 

strategických dokumentů, které vznikli na vládní úrovni (příloha č. . Z tohoto 

důvodu je zapotřebí provést jejich rozbor a na jeho základě vytvořit ucelený 

přehled. Strategický plán sociálního začleňování LK by měl s těchto dokumentů 

vycházet a měl by být s nimi v souladu. 

Krajský koordinátor každoročně vypracovává na základě zaslaných otázek 

zaslaných Úřadem vlády ČR – viz příloha č. 3. 

 

Usnesení č. 1/18/7:  

  

PS RSK LK sociální začleňování 

bere na vědomí 

 

informaci o existenci vládních strategií zaměřujících na sociální začleňování 

a ukládá  

 

tajemníkovi PS RSK LK provést přehledovou tabulku o jednotlivých vládních 

strategií týkajících se sociálního začleňování a jednotlivých kroků, které jsou 

v těchto dokumentech nastaveny. 

 

Termín: do 30. srpen 2018 

HHllaassoovváánníí::  

  

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

  

  

  

BBoodd..  čč..      1100::      DDiisskkuussee  aa  zzáávvěěrr  

  

Předseda PS RSK LK předložil v tištěné podobě grantový kalendář, který průběžně 

zpracovává Agentura pro sociální začleňování (příloha č. 4). . 

 

Předseda PS RSK LK požádal 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 
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tajemníka PS RSK LK p. Strouhala, který je zpracuje a dle závažnosti předá            

k řešení ostatním členům, případně navržené podněty předá k řešení Komisi R LK 

pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování. 

 

 

 

Zapsal:  
Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování  

 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

 

Ověřovatelka zápisu:  

Jana Švehlová, členka PS RSK LK sociální začleňování 

 

 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

 

Pavel Pech, předseda PS RSK LK sociální začleňování 

 

 

………………………………….. 

                                                                                                       podpis 


