
 
 

Odbor sociálních věcí 
 

ZÁPIS č. 02/2022 
ze zasedání pracovní skupiny  

sociální začleňování a zaměstnanost 
Regionální stálé konference Libereckého kraje 

ze dne 21. 6. 2022 
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Přítomni na jednání: 

- viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu 

Omluveni:   

Hosté:   
 
Průběh jednání  

Zuzana Palečková  
- přivítání a doplnění programu – OPZ+ aktualizace výzev, NPO – projekt NPI 

podpora škol v souvislosti se SZ, 22. 6. RSK.  

Václav Strouhal (KÚ Libereckého kraje) 
- proběhla prezentace nového odboru sociální integrace MPSV (ředitel D. 

Beňák) a dalšího směřování činnosti ASZ, kraj bude hledat cesty, jak co 
nejlépe spolupracovat s oběma ministerstvy 

- SSZ LK – s ohledem na aktuální situaci bude nutná určitá aktualizace – v kraji 
je 10 000 ukrajinských uprchlíků, v rámci této skupiny také zranitelné 
skupiny, Romové 
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- Platforma pro sociální bydlení zdarma realizovala školení Housing first, byl 
velký zájem ze strany obcí, proběhly dva kurzy po 15 – 18 lidí s pozitivním 
ohlasem 

 
Petr Tulpa (KÚLK - náměstek pro řízení sociálních věcí): 

- úvodní slovo: činnost ovlivňuje zajišťování financování a uprchlická krize 
- novinky: Odbor sociální integrace MPSV, chystá se novela Zákona o 

sociálních službách a nový zákon podpory bydlení 
 

Roman Matoušek (MMR - ASZ)  
- oblast bydlení – příprava zákona o podpoře bydlení (ve spolupráci s MPSV), 

navazuje na iniciativu Za bydlení (https://www.zabydleni.org/navrh-reseni) + 
se uvažuje o revizi dalších nástrojů podpory (IROP, úvěry, SFPI, … ) tak, aby 
byla efektivně využívána, uvažuje se i o možnostech zapojení soukromých 
investorů 

- budoucnost ASZ – systémový projekt (základní činnost ASZ) prodloužený do 
konce roku, inovační projekt do 06/23 + se připravují nové systémové 
projekty + další projektové záměry, počítá se v pokračování činnosti ASZ 
v obdobném obsahu; nově bude projekt na podporu komunitní práce 

- Odbor sociální integrace MPSV - bude realizovat také projekt podpory 
romských leadrů; všechna relevantní ministerstva deklarují úzkou spolupráci 
(MPSV, MMR, MŠMT) 

- role kraje v připravovaném zákoně o podpoře bydlení – s krajem se počítá; 
kontaktní místa pro bydlení budou na ORP a kraj bude mít směrem k ORP 
metodickou roli + by na kraji mohla být spolupráce se soukromým sektorem 
– v rámci přenesené působnosti se samostatným finančním zabezpečením (ale 
ještě to může být všechno jinak) 
 

Petr Tulpa: koordinační role kraje je nezastupitelná, kraj musí organizovat 
komunikaci mezi jednotlivými aktéry 
 
Jitka Doubnerová (MAS Frýdlantsko) 

- shrnutí výstupů k metodice bydlení (https://socialni-bydleni-
frydlantsko.webnode.cz/) 
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- MAS Frýdlantsko dokončuje dvouletý projekt na vytvoření metodiky 
sociálního bydlení pro Frýdlantsko, jde o nepopulární téma, u kterého je ale 
potřeba koncepční přístup 

- pravidelné schůzky pracovní skupiny – zdroj informací z území + ověřování 
průběžných výstupů  

- v oblasti sociálního bydlení je důležitá osvěta a destigmatizace tématu (ale 
v projektu jim byla hodnotiteli zrušená speciální pozice, aktivitám v této 
oblasti by měla být věnována větší pozornost) 

- projektové aktivity: pracovní skupina, metodika, evaluace, celodenní 
konference – sdílení zkušeností 

- výstup: metodika bude pro zástupce obcí, ale bude i evaluační zpráva, která 
bude podrobnější (23. 6. bude poslední pracovní skupina, kde se uzavře 
připomínkování a do konce července bude finální verze metodiky) 

- co je důležité:  
o koncepční, strategická práce, dlouhodobé plánování 
o propojení soc. práce na obcích s majetkovou a bytovou správou 
o budování bytového fondu a správa bytového fondu jako nástroj 

sociálních potřeb osob 
- pro případný přenos mimo Frýdlantsko bude zajímavá zpráva evaluátora 
- kraj by měl podporovat dostupnost služeb souvisejících se zabydlováním (jak 

soc. služby, tak soc. práce na obcích) 
- konkrétní nápady a příklady jsou pro obce důležité 
- je také nutné téma držet, rozšiřovat, destigmatizovat 
- obce by měly být podporovány v systematizaci a digitalizaci evidenci a 

správy bytového fondu 
- spolupráce a společná evidence je důležitá na větším, „přirozeném“ území i 

např. kvůli vnitrokrajské migraci 
 
PT: kraj je nezastupitelný pro koordinaci, zapojí se do informování obcí. Kraj by 
mohl přispívat při výstavbě sociálních bytů. Problém je také vybydlování obecních 
bytů a častá výměna nájemníků (ze zkušeností PT). Zájem o nějaký typ podpory 
bydlení ze strany kraje ale je.  
 
Lukáš Průcha (Člověk v tísni Liberecký kraj) a Pavla Krátká (MěÚ Česká Lípa) 
+ doplnění dalších účastníků stáže 
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- Přenos dobré praxe ze zahraničí – tvorba sociální politiky pro oblast bydlení 
a řešení dluhů ve městech Zwolle, Deventer, Groningen 

- hlavní postřehy, myšlenky, které by stálo za to přenést do prostředí 
Libereckého kraje:  

o neposuzuje se poskytnutí pomoci zásluhově, pomoc je šitá na míru 
potřeb ohrožené osoby 

o sociální práce/pomoc má vždy externí limity, ale v Holandsku s ní 
dojdou daleko dál a aktivně vyhledávají, nabízejí pomoc těm, kteří by 
ji mohli potřebovat 

o mají spočítané, že se jim to vyplatí – investice do chudých lidí se 
dvojnásobně vrátí 

o práce s rozsáhlou skupinou dobrovolníků, dobrovolnická práce je 
rozšířená a běžná 

o práce se stresem – vychází z toho, že problémy člověku přinášejí stres 
(problémy s bydlením, chudoba, …) a se stresem je potřeba pracovat, 
aby mohl člověk svoje problémy efektivně řešit 

o pomoc může fungovat jinak, než jsme zvyklý, a když se chce, tak to 
jde a dá se věci posunout 

o je potřeba nepřehazovat si věci, zkrátka si vzít problém, na který 
narazíme za své, přihlásit se k němu, pustit se do práce, každý se do 
toho nějak může pustit, když bude chtít 

o peer konzultantská práce – systém, vzdělávání, podpora 
o veřejná správa si váží práce nezisku a ví, že ho potřebuje 

 
Jana Hanušová (CIRI Královehradecký kraj)  

- viz prezentace 
- CIRI funguje jako sekretariát Platformy dostupného bydlení 
- bydlení uchopují skrze jeho dostupnost v logice „každý má mít dostupné 

bydlení 
- https://www.zamestnanyregion.cz/dostupnebydleni  
- aktivity:  

 síťování – platforma 
 dotazníková šetření 
 akademie: e-learning – spustí k dostupnému bydlení 
 chystá se workshop pro obce k přípravě projektů OPZ+ 
 spolupráce s ASZ – hledání dalších rolí kraje, kromě koordinační + 

publikace přínosy sociálního bydlení pro obce (https://www.socialni-
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zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Prinosy-socialniho-bydleni-pro-
obce_2021.pdf)  

 
Pavel Vermach (MMR/ASZ)  

- aktivity na podporu využití aktuálně nevyužívaného majetku v 
Královehradeckém kraji k sociálnímu/dostupnému bydlení  

- spolupráce s KHK – snaha o zjištění možností doplnění nabídky bydlení (v 
reakci na akutní poptávku) s ohledem na existenci nevyužívaných 
nemovitostí v majetku kraje, resp. dalších institucí (církve, státních a 
polostátní instituce) a dalších soukromých vlastníků 

- KHK - klasifikace budov a výzva k řešení otázky – obsluhovat, nebo prodat? 
- další role kraje: investorská a správcovská 
- KHK – podrobný průzkum veškerého majetku kraje – kraj v současné době 

spravuje bytové kapacity – tj. není důvod nespravovat další 
- aktivity v KHK jsou replikovatelné v LBK 
- „koordinační role kraje“ je prázdná nádoba; když má kraj majetek, tak ho 

musí spravovat, ne „koordinovat“ 
 
PT: kraj by mohl pomáhat investičně, co se týká zdravotního a sociálního základu, 
ale nemá vlastnit nemovitosti.  
 
Martin Chochola (Centrum bydlení Liberec)  

- praxe sociálního bydlení v Libereckém kraji: Centrum bydlení Liberec - 
prezentace  

- velká část lidí, kteří do CBL přichází, má (nebo mají v domácnosti) nějaké 
zdravotní omezení 

- 530 zaregistrovaných zájemců, asi 80 ve frontě 
„Co je potřeba na krajské úrovni a co může kraj dělat? → zapojení dalších obcí do 
realizace sociálního bydlení“ 
Situace: Liberec vtahuje přirozeně i uměle domácnosti v bytové nouzi; mimo Liberec 
je jen minimum skutečných sociálních bytů (např. V. Hamry, Ž. Brod, Dlouhé Mosty) 
Co je potřeba: sociální byty na dalších obcích v LK = snížení bytové nouze, ulehčení 
pro Liberec 
Jak to udělat a co může kraj? 

1) symbolicky podpořit sociální bydlení, přesvědčovat obce 
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2) finančně a metodicky podpořit projekty sociálního bydlení, sociální služby, 
které budou dělat podporu v bydlení – domluvit s obcemi byty + službám dát 
finance a celé to sledovat jako systém spolupráce (např. formou dotačního 
titulu na soc. práci v soc. bydlení) 

3) koordinačně a odborně zaštítit sociální bydlení: shromažďovat informace o 
sociálním bydlení, bytové nouzi, sdílet dobré praxe a postupy, facilitovat 
kulaté stoly, workshopy a vzdělávání, sdílení zkušeností, prezentovat 
výsledky, sjednocovat postupy 

4) podpořit propojená řešení bydlení v oblastech dluhové problematiky, reformy 
psychiatrické péče a bezdomovectví – zajistit sociální byty pro duševně 
nemocné, krizové byty, podpořit propojení služeb pro bydlení a dluhy  

5) budovat znalost o bydlení - sjednocení sběru dat o bytové nouzi a kapacitách 
bydlení v kraji 

 
PT: po volbách v září bude Martin Chochola pozvaný na „K21“,  aby propagoval 
soc. bydlení mezi obcemi 
ZP: K21 je dobrá platforma a je potřeba šířit informace o sociálním bydlení. Zároveň 
je potřeba, aby se kraj věnoval i dalším oblastem– např. podpora bydlení v rámci sítě 
sociálních služeb 
 
Ivana Hrubá (MMR/ASZ)  

- možnosti zřízení krajské platformy pro bydlení – statut, členové 
- jak využít rok podpory ze strany inovačního projektu ASZ? 
- návrh: samostatná platforma jako volné sdružení – sdílení a pracovní skupina 

(bez oficiálních statutů a tak) 
- aktuálně např. uspořádat workshop k čerpání na bydlení z opz+? 

 
Různé:  

- aktualizované výzvy opz+ https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz-
plus  

- Markéta Nešporová – aktuálně je v ASZ metodička SZ. Velké Hamry: je nová 
tajemnice, končí ředitelka ZŠ a budou volby, ve kterých aktuální starosta 
nebude kandidovat. ASZ skončila podporu vzdělávacích aktivit. Aktuální 
projekt má škola do konce roku a potřebovala by od ledna 2023 navázat. NPO 
– NPI projekt, ZŠ VH tam nejsou… mají cca 7% dětí se sociálním 



 
                       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. 

 
 

T +420 485 226 519           E vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz 
 

   
Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a  461 80 Liberec 2 

Datová schránka  c5kbvkw 

www.kraj-lbc.cz 

IČO  70891508 

DIČ  CZ70891508 

 

 

  
 

 

znevýhodněním a pak ale cca 25% dětí s dalšími speciálními potřebami… 
pořád ta škola potřebuje podporu… je tento problém i u jiných škol?  

- seznam podpořených škol asi není veřejně dostupný, takže to ty školy ani 
nevědí….  

 
V září se bude pokračovat v otázce bydlení – fungování krajské platformy + 
stručně k Milostivému létu + inspirace programy dluhového poradenství z 
Holandska 
 

 

Zapsala:  

Ivana Hrubá, ASZ MMR ČR, v.r. 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

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

 

…………………………………. 

                                                                                                       Podpis 


