
  
 

 
 

Pracovní setkání skupiny pro cizince, národností menšiny a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. 

 
17. únor 2020, 14:00 hod, – MML 

 

 

Témata setkání: 
 

1. Informace z ŘPS 
2. Informace k projektům města Liberec 

3. Informace k financování sociálních služeb 
 
 

 
Přítomni:  

Lukáš Průcha, Václav Strouhal, Jirotka, Radek Šandor, František Sehoř, Lukáš Ron, Charlota 
Dědková, Gabriela Fialová, Pavel Matějka    

 

 

 Informace z ŘPS. Informace ke změnám ve financování sociálních služeb ze strany města 
Liberec. Sledujte výzvu, případné další informace předá paní Sochůrková. Nově dva 
pohledy. Jednak dle počtu úvazků pro Liberec a za druhé dle priorit. 

 Debata o dalším složení a fungování pracovní skupiny. Za tento rok 2 větší setkání. Téma 
dluhy a bydlení. Potkáme se v dubnu, pak ještě jednou do letních prázdnin. Poté ještě 3x 
do konce roku. 

 Odkaz na plánování města. https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-

rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/ Jedná se o možnost zapojit se 
do strategie na dobu dalších 10 let. 

 Tato skupina se stává nejdůležitější v oblasti sociálního začleňování. Má provázanost na 
pracovní skupinu bezpečnost, bydlení a další pracovní skupiny.  

 Téma vězeňství, bychom se měli věnovat do budoucna. Prozatím jsme na to nebyla 
jedna z priorit. 

 
 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/


 Informace ASZ: 
o ASZ je pod MMR – nyní se organizačně ladíme, pracuje se na vizi na další 

programovací období, ASZ je funkční a většina našeho týmu (RCS) zůstala 
o AD pro ženy – schválení v OPZ, realizace a další konzultace, technický stav AD, 

zájem CS 
o TAP zaměstnanost a dluhy – schváleno v RM, alokace na projekty  
o Sociální podnikání – IROP – 2 zájemci, jeden vážný – ASZ procesuje 
o V řešení je situace ohledně  majitele několika nemovitostí. Tyto nemovitosti jsou 

v nepříznivém stavu. 
o TAP bydlení + bezpečnost – APK (projekty: CBL, APK – horizont podání: jaro 2020) 
o Monitoring projektů KPSVL – v procesu, nejspíše po schválení revize 
o Bydlení – KÚLK – data za obce – fáze: pilotáž dotazníku 
o Výzkum ASZ: náklady bezdomovectví pro stát (komplexní model) 
o  K přídavku na bydlení. Přehled změn. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prehled-

zmen-v-davkach-na-bydleni/r~f111cb0847f511eaa24cac1f6b220ee8/ 
o Na téma vězeňství a blízcí vězněných osob – se spustila plodná diskuze, k tématu 

se vyjadřovali zejména Radek Šandor a PMS. Vypadá to, že je toto v regionu 
tématem a v lokalitě je nedostatečně zajištěna služba podpory osob opouštějící 
výkon trestu, tato nedostatečná podpora vede k rozvoji patologií a v horším 
případě k opětovné kriminální činnosti. Jedná se o samostatný problém, který by 
si zasloužil větší péči. 
 

 
Příští jednání 6. 4. 2020 v 14 hodin. 
 
 

Zpracoval: Lukáš Průcha   
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