
 
 

ZÁPIS č. 7 

ze zasedání pracovní skupiny  

sociální začleňování a zaměstnanost 

Regionální stálé konference Libereckého kraje 

ze dne 4. 2. 2020 

 

 

 
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  

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:  M. Chochola -  Agentura pro sociální začleňování (MMR ČR) 

  J. Lauerman -  PAKT zaměstnanosti 

  Dražil  -  TEXMAN 

  Dražilová -  TEXMAN 

  Faltová -  Sdružení pro integraci a migraci o.p.s. 

 

Průběh jednání  

 

Bod č.    1:  Zahájení: 
 

Zasedání komise 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. Téma:  

- reflexe tématu zaměstnanosti v SRLK 21+ a možnosti rozpracování 

v Strategii soc. začleňování LK 21+ (SSZ LK) 

- definice (nastavení) klíčové oblasti zájmu pracovní skupiny a SSZ LK 

na téma zaměstnanost 



 
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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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 

- seznámení s výstupy projektu KOMPAS – Predikce trhu práce LK (Pakt 

zaměstnanosti LK – Ing. Lauerman) 

3. Diskuse a závěr  

 

 

Hlasování: 

 

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

 

Volba ověřovatele zápisu: 

Ověřovatel zápisu č. 1/2020 byl navržen L. Průcha. 

 

Hlasování: 

 

PRO:     13   PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   1 VÝSLEDEK:         přijato 

 

Následně předsedkyně PS SZaZ v krátkosti informovala o zasedání mikrotýmu , 

které zasedalo dne 21. ledna 2020. Tématem tohoto zasedání byla oblast bydlení a 

dokončení již rozpracovaných bodů programů minulých zasedání PS SZaZ. Zasedání 

mikrotýmu se zúčastnil za odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Ing. 

Chmel, který informoval o případné možnosti financování průzkumu a 

dotazníkového šetření situace bydlení v jednotlivých obcích Libereckého kraje ve 

výši 50 tis. Kč. Jedná o finanční podporu činnosti jednotlivých pracovních skupin 

RSK LK.  

Přítomní zástupci mikrotýmu v průběhu řešily tvorbu dotazníků – bydlení, který bude 

nejprve pilotně rozeslán do vytipovaných obcí a po odstranění případných nedostatků 

dotazníku bude rozeslán do všech obcí Libereckého kraje. Spolupráci při pilotním 

ověření přislíbily obce: 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. 

 

Bod. č.   2 :  Téma zaměstnanost: 

 

Při projednávání této části programu byli přítomni členové PS SZaZ rozděleni do 2-

3 členných skupin, ve kterých probíhala diskuse nad předloženými tématy 

zaměstnanosti. Jednalo se o témata nastavená v rámci SRLK 21+ - viz příloha č. 1.  

Následně proběhlo na základě koncensu nastavení opatření, která by měla být 

zahrnuta do SSZ LK 21+ - viz příloha č. 2. 

V závěru projednávání bodu prezentoval Ing. Laeurman, zástupce PAKTU 

zaměstnanosti výstupy projektu KOMPAS – Predikce trhu práce LK – viz příloha     

č. 3. 



 
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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Bod. č.   6:   Diskuse a závěr 

 

Příští zasedání PS SZaZ se uskuteční dne 7. dubna 2020 na téma „Komunitní práce 

a bezpečnost“.  

 

Zapsal:  

Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti  

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

 

Ověřovatelka zápisu:  

Lukáš Průcha, člen PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti 

 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

 

Zuzana Palečková, předsedkyně PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanosti 

 

………………………………….. 

                                                                                                       podpis 


