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PROGRAM FÓRA
8:00 – 8:30

Registrace účastníků

8:30 – 8:45

Přivítání účastníků

			
			

G. Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

			
			

M. Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
kompetence: sociální věci a bezpečnost

13:00 – 14:45
			

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 3. ROČNÍKU
CENY ÚSTECKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

13:00 – 13:10

O. Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje,

			
			

G. Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje,

			

Z. Vorlíček, čestný předseda Rady kvality ČR

13:10 – 14:00
			

Ocenění vítězů jednotlivých kategorií soutěže,
předání čestných uznání všem zúčastněným soutěže

14:00 – 14:45

Prezentace vítězů a účastníků soutěže

8:45 – 10:00
			

1. TEMATICKÝ BLOK – PROBLEMATIKA ZAMĚSTNANOSTI
A JEJÍ SPECIFIKA V ÚSTECKÉM KRAJI

8:45 – 9:00

Úvod do problematiky

			
			

D. Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje

15:00 – 16:30
			

3. TEMATICKÝ BLOK – BYDLENÍ A SOUŽITÍ OBYVATEL
V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ

9:00 – 10:00

Panelová diskuze

15:00 – 15:15

Úvod do problematiky

			
			

M. Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
kompetence sociální věci a bezpečnost

15:15 – 16:30

Panelová diskuze

16:30 – 17:00

Závěr

10:15 – 11:45
			

2. TEMATICKÝ BLOK – EXEKUCE A ZADLUŽENOST
V REGIONU A JEJICH VLIV NA SOCIÁLNÍ STATUT OBYVATEL

10:15 – 10:30

Úvod do problematiky

			
			

G. Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

10:30 – 11:45

Panelová diskuze

			
			

G. Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

11:45 – 13:00

Oběd

			

D. Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

			
			

M. Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
kompetence sociální věci a bezpečnost
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení účastníci, milí čtenáři,
jsem velmi ráda, že se Hospodářské
a sociální radě Ústeckého kraje ve
spolupráci s Ústeckým krajem podařilo
uspořádat první ročník odborné
konference Sociální fórum Ústeckého
kraje, jejímž smyslem bylo vyvolání
diskuze mezi odbornou veřejností
a vyzvání k řešení specifických
problémů Ústeckého kraje.
Sociální fórum jsme uspořádali
proto, abychom upozornili na velké
problémy v sociální oblasti v Ústeckém kraji. Z tohoto důvodu
jsme pozvali více než sto odborníků z různých subjektů, napříč
různými sektory, abychom společně pojmenovali řešení těchto
problémů a následné navržení společných způsobů řešení.
Ústecký kraj se potýká s mnohými sociálními problémy.
Ty nejpalčivější byly shrnuty do tří tematických bloků:
⊲⊲ Problematika zaměstnanosti a její specifika v Ústeckém kraji
⊲⊲ Exekuce a zadluženost v regionu a jejich
vliv na sociální statut obyvatel

Vážení účastníci, milí čtenáři,
Sociální fórum má pro Ústecký kraj
velký význam. Jednoznačně se zde
pojmenovávají problémy regionu,
problémy s nezaměstnaností, potažmo
s nezaměstnatelností lidí, kteří
například žijí v sociálně vyloučených
lokalitách a dlouhodobě jsou závislí
na sociálních dávkách. Problémy
v oblasti exekucí a samozřejmě
i v bydlení v kontextu sociálního
vyloučení. Pro nás je prioritní řešit
problémy, které nás tíží, a které nejsou pro zbytek České republiky
a třeba pro Prahu zcela představitelné, neboť u nás v kraji nežijí.
Jsem velmi rád, že se spolu s Hospodářskou a sociální
radou Ústeckého kraje povedlo fórum zrealizovat, hojně se
v něm diskutovalo a otevřely se oblasti, které nejsou líbivé,
nicméně řešit se musí a nelze před nimi zavírat oči.
Mgr. Martin Klika, MBA, DBA
náměstek hejtmana Ústeckého kraje;
kompetence: sociální věci a bezpečnost

⊲⊲ Bydlení a soužití obyvatel v kontextu sociálního vyloučení
Gabriela Nekolová, DiS.,
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
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PŘEHLED REGISTROVANÝCH HOSTŮ
Fóra se zúčastnilo na 130 odborníků a zástupců
ze 75 subjektů. Zde uvádíme přehled těchto
organizací, v nichž účastníci fóra působí.
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

ADLER Czech, a.s.
AGC Automotive Czech a.s.
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Agentura pro sociální začleňování
Attigente Group, spol. s.r.o.
Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Exekutorská komora České republiky
Glencore Agriculture Czech s.r.o.
Grid Consulting & Trading s.r.o.
Hennlich s.r.o.
Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s.
Hospodářská a sociální rada Děčínska, z.s.
Hospodářská a sociální rada Lounska
Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
Hotelová škola Teplice
Chart Ferox, a.s.
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Krajská zdravotní, a.s.
Krajský úřad Ústeckého kraje
Lovochemie, a.s.
Martin Špoula / martindesign.cz
Mateřské centrum Sedmikráska, o.s.
Město Bílina
Město Duchcov
Město Jirkov
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Město Litoměřice
Město Litvínov
Město Meziboří
Město Trmice
Městská knihovna Louny
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Mondelez CR Biscuit Production s.r.o.
Mondi Štětí a.s.
Nemak Czech Republic s.r.o.
NJP, z.s.
Noen, a.s.
Obec Měcholupy
Obec Obrnice
Oblastní charita Teplice
Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Rada kvality České republiky
Regionální rada odborových svazů ČMKOS Ústeckého kraje
Sdružení odborových organizací CCG
Severní energetická a.s.
Severočeské doly, a.s.
Sociální agentura, o.s.
Statutární město Děčín
Statutární město Most
Střední průmyslová škola Ústí nad Labem
Střední škola lodní dopravy a technických
řemesel, Děčín IV, p.o.
⊲⊲ Superpotravina s.r.o.
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Svatební salon Delta, s.r.o.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Svaz průmyslu a obchodu České republiky
Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
TRCZ s.r.o.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Úřad práce České republiky
Úřad vlády České republiky
Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský kraj
Ústecká komunitní nadace
Ústecký kraj
Vysoká škola finanční a správní
Vyšší odborná škola a Střední škola,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.
Základní škola Měcholupy

Podkladové materiály
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Problematika
zaměstnanosti a její
specifika v Ústeckém kraji
Moderátor: Ing. Dagmar Prošková, výkonná manažerka
Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

Moderátorka zahájila tento blok s informací o významnosti
zaměstnanosti pro náš region a nastínila specifika
v Ústeckém kraji. V celé České republice dochází ke
snižování nezaměstnanosti - Ústecký kraj je na cca
6,2 %, což je ale stále o cca 2 procentní body výše
než průměr naší země. Problematika v našem regionu
spočívá především v dlouhodobé nezaměstnanosti.
Téměř 50 % uchazečů o zaměstnání jsou v evidenci
úřadu práce déle než jeden rok, což je úzce spojeno
s jejich nízkou kvalifikací a též nízkou úrovní vzdělání.
Následně zmínila tři podtémata této oblasti,
která jsou pro Ústecký kraj klíčová:
⊲⊲ Problematika přípravy žáků a studentů na trh práce.
Návaznost RVP a ŠVP na potřeby zaměstnavatelů. Pomoc
zaměstnavatelů při změnách RVP (rámcové vzdělávací
programy) a definici relevantních kompetencí absolventů.
⊲⊲ Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti a příprava
na trh práce skupiny obyvatelstva s nízkou či žádnou
kvalifikací. Existence nástrojů a metod pro podporu
zapojení této cílové skupiny na trh práce. Hlavní bariéry
cílových skupin. Problematika podpory obyvatelstva se
zdravotním omezením při vstupu a udržení se na trhu práce.
⊲⊲ Problematika podnikavosti, přípravy na podnikání a podpory
malých podniků či OSVČ s dopadem na regionální trh práce.

Historie
⊲⊲ Prudký hospodářský vývoj v Podkrušnohoří na přelomu
19. a 20. století – těžba, doprava a zpracování uhlí.
⊲⊲ Významná migrační oblast
– 2-4 násobné zvýšení počtu obyvatel.
⊲⊲ Výrazně vyšší hustota zalidnění
– o cca 66 % než je průměr ČR.

Současnost
⊲⊲ Nejvyšší míra nezaměstnanosti i dlouhodobé
nezaměstnanosti v rámci ČR – od roku
1990, kdy se údaje sledují.
⊲⊲ Ekonomická aktivita pod průměrem ČR, od roku
2015 druhá nejnižší míra ekonomické aktivity.
⊲⊲ Nejvyšší míra registrované nezaměstnanosti
– od roku 1995 nepřetržitě.
⊲⊲ Druhá nejnižší míra zaměstnanosti – v roce 2015.
⊲⊲ Druhá nejvyšší obecná míra nezaměstnanosti.

Statistická data
Přítomní byli seznámeni s aktuálními základním
statistickými údaji týkající se problematiky
nezaměstnanosti. Byla prezentována data z pohledu
vývoje podílu nezaměstnaných v Ústeckém kraji, dále
se základními charakteristikami nezaměstnanosti,
krajskou nezaměstnaností v členění dle jednotlivých
okresů či podílu uchazečů dle dosaženého vzdělání.

Z prezentovaných
statistických dat vyplynulo
⊲⊲ Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji, oproti
ostatním krajům ČR, má se svými 6,1 % prvenství
společně s Moravskoslezským krajem.
⊲⊲ Nezaměstnanost v kraji má snižující tendenci, aktuálně
se pohybuje na nejnižší míře za poslední roky.
⊲⊲ V uplynulých 3 letech dochází k neustálému
snižování zájemců/uchazečů o zaměstnání
⊲⊲ Naproti tomu volná pracovní místa mají zvyšující
tendenci – nárůst od roku 2015 je zhruba trojnásobný
– momentálně (podzim 2017) je v Ústeckém kraji
k dispozici cca 10 000 volných pracovních míst.
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⊲⊲ Nejvyšší míru nezaměstnaných v Ústeckém
kraji má okres Most (8,7 %), následuje okres Ústí
nad Labem (7,2 %) a Chomutov (6,4 %).
⊲⊲ Nejnižší míru nezaměstnaných v rámci kraje má okres
Litoměřice (4,3 %). I tak je nad 4 % republikovým průměrem.
⊲⊲ Téměř polovina uchazečů o zaměstnání má
základní vzdělání. Vysokoškolsky vzdělaných,
nezaměstnaných, osob je 3,5 %.
⊲⊲ Třetina uchazečů o zaměstnání (30,8 %)
je v evidenci ÚP déle než 2 roky.
⊲⊲ Nejčastěji nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání dle věku
jsou osoby v produktivním věku, tj. ve věku 30 – 59 let.
⊲⊲ Dle CZ-ISCO tvoří téměř polovinu uchazečů
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (43 %)
oproti řídícím pracovníkům (0,5 %).

Problematika zaměstnanosti
a její specifika v Ústeckém kraji
V rámci nepojistných sociálních dávek se 55 % objemu
(dle počtu) vyplácí dávky státní sociální podpory. Dávky
pro osoby se zdravotním postižením tvoří 27 % a dávky
hmotné nouze pak 18 %. Z hlediska vyplácených finančních
prostředků je procentuální rozdělení následující: 50 %
dávky státní sociální podpory, 19 % dávky hmotné nouze
a 31 % dávky pro osoby se zdravotním postižením.

D. Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje, zahajuje 1. tematický blok

Příčiny problému
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

Změna struktury hospodářství.
Odsun německého obyvatelstva.
Vysoké zastoupení menšin.
Nízká míra podnikavosti.

Nepojistné sociální dávky
Rozdělení podle počtu
vyplacených dávek

Rozdělení
z hlediska financí

Trendy odvětví
V Ústeckém kraji došlo v letech 2013 – 2015 k mírnému
navýšení počtu zaměstnaných osob, z nichž více než
čtyři pětiny pracovaly v postavení zaměstnance. Druhou
nejvýznamnější skupinou byli pracující na vlastní účet,
u nichž došlo taktéž ke zvýšení. Pokles naopak zaznamenali
zaměstnavatelé a pomáhající rodinní příslušníci.

27%
55%

31%

Dávky pro osoby se
zdravotním postižením

55%
18%

Dávky státní
sociální podpory

19%

Dávky hmotné
nouze
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PANELOVÁ DISKUZE
Diskutované oblasti
⊲⊲ V posledních letech se daří snižovat počet absolventů, kteří
po absolvování školy nenacházejí uplatnění na trhu práce;
⊲⊲ je potřeba i nadále usilovat o rozvoj kompetencí
absolventů ve shodě s potřebami trhu práce;
⊲⊲ pro budoucí uplatnění mladých lidí na trhu práce
mají zásadní roli jejich rodiče a míra jejich povědomí
o reálných potřebách trhu práce a zaměstnavatelů –
tuto skutečnost je potřeba adekvátně reflektovat;
⊲⊲ je potřeba usilovat o další rozvoj spolupráce
škol, jejich zřizovatelů a firem napříč všemi
úrovni vzdělávacího procesu;
⊲⊲ mezi dlouhodobě nezaměstnanými se stabilně
zvyšuje podíl osob s nízkým vzděláním – jasně
se ukazuje, že vzdělání má smysl;
⊲⊲ u dlouhodobě nezaměstnaných je třeba klást
důraz na motivaci a individuální přístup;
⊲⊲ dlouhodobá nezaměstnanost s sebou nese
celou škálu dalších nepříznivých doprovodných
jevů – jako je např. zadluženost a exekuce, které
vytváří prostor pro růst tzv. šedé ekonomiky;
⊲⊲ je potřeba usilovat o přenastavení systému
sociálních dávek a podmínění podpory
v nezaměstnanosti aktivitním přístupem ze strany
evidovaných uchazečů na úřadech práce;
⊲⊲ měly by být hledány cesty, jak umožnit
vzdělávacím programům škol pružněji reagovat
na dynamicky se měnící potřeby trhu práce;
⊲⊲ v současné době jsou rozvíjeny moderní systémy
umožňující realizovat efektivní predikce potřeb
trhu práce, které mohou v budoucnu napomoci
sbližování nabídky a poptávky na trhu práce.

Panelisté 1. tematického bloku

Panelisté v rámci panelové diskuze
Jana Majerová
vedoucí oddělení koncepcí a strategií trhu práce
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

Jaroslav Kunc
vedoucí pracovní skupiny Trh práce a zaměstnanost
Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

Martin Klika
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
kompetence sociální věci a bezpečnost

Michal Chmiel
personální ředitel společnosti Unipetrol RPA

Petr Šmíd
náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
kompetence školství, mládež a sport

Jana Férová
ředitelka Střední školy lodní dopravy
a technických řemesel, Děčín

Radim Gabriel
ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem
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ZÁVĚRY
Většina účastníků se shodla, že pro zaměstnanost
a nezaměstnanost je klíčové vzdělání
a kvalifikace dle potřeb zaměstnavatelů (např.
technické obory). Na všech úrovních vzdělávacího
procesu je nezbytná součinnost škol, firem
a zřizovatelů škol a jejich vzájemná angažovanost.
Dalším bodem, který je nesmírně důležitý pro
motivaci ke vzdělávání a následnou zaměstnanost,
je bezesporu přehodnocení systému sociálních
dávek a jeho podmíněnost řádnou péčí
o děti a povinnou školní docházkou dětí.

D. Miklošová, starostka obce Obrnice

M. Andrt, místostarsota města Štětí

J. Eichler, předseda Asociace neziskových
organizací Ústeckého kraje

J. Aster, místopředseda Hospodářské
a sociální rady Děčínska

Dalším bodem, nad kterým panovala shoda,
je že chybí potřebná legislativa definující
pojem „Sociální podnik“. Zde je nutné, aby
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
pro místní rozvoj a Ministerstvo spravedlnosti
našlo shodu na zákoně o sociálním podniku.
Na závěr bylo řešeno podtéma „podnikání“.
Je třeba vést mladé lidi již od útlého věku
k podnikání, umožnit jim počáteční start
a zjednodušit podmínky pro podnikání.
Podpořme více ty, kteří pracovat chtějí, ale
nemohou a více hlídejme a snižujme podporu
těm, kteří pracovat mohou a nechtějí.
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Exekuce a zadluženost
v regionu a jejich vliv
na sociální statut obyvatel
Moderátor: Gabriela Nekolová, DiS., náměstkyně práce a sociálních věcí;
předsedkyně HSR-ÚK; zástupkyně zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje

Zahájení tohoto bloku proběhlo v duchu shrnutí situace
v oblasti exekucí a zadluženosti v Ústeckém kraji. Zadluženost
obyvatel v našem regionu je alarmující a je v průměru cca
dvojnásobná než v České republice, neboť je zde v exekuci
téměř 17 % občanů. Při představě, že vymáhaná jistina v našem
kraji je 28,8 miliard korun, je opravdu nutné tuto problematiku
řešit. To znamená, že ekonomika regionu ani nemůže dobře
fungovat. Tito lidé ztrácí motivaci pracovat, uchylují se k životu
ze sociálních dávek a ti, co pracují, jsou limitovaní exekučními
příkazy a mnohdy u nich klesá motivace své dluhy splácet.

Problematika exekucí
v Ústeckém kraji

Souvislosti
Zhoršená kvalita života v ÚK a snížená
konkurenceschopnost regionu

Česká rep.

Ústecký kraj

Počet obyvatel
v exekuci

834 000

115 090

Podíl obyvatel
v exekuci

9,33%

16,62

Počet exekucí

4 500 000

613 498

Exekučně
vymáhaná jistina

více než
325 miliard Kč

28,8 miliard Kč

Ústecký kraj má nejvyšší podíl obyvatel
v exekuci – 16,62 %, což je o 7,29 % více
než je republikový průměr.

Uvedení do problematiky 2. tematického bloku
G. Nekolovou, náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí

Příčiny

Příčiny

Dopady

na úrovni státu

na úrovni regionu

nedostatečná
legislativa

vysoká míra
sociálního vyloučení

vysoký podíl osob
žijících v chudobě
(příčina – důsledek)

nízká podpora
finanční
gramotnosti

vysoký podíl osob
s nižším vzděláním

vysoký podíl osob
bez motivace
pracovat

dlouhodobě nižší
mzdy a platy

zátěž pro
zaměstnavatele

dlouhodobě vyšší
míra nezaměstnanosti

zhoršené
sociální klima
navazující
ekonomické
dopady

V kraji žije 37 250 tisíc obyvatel v sociálně
vyloučených lokalitách – prvenství v rámci ČR.

10

Návrhy řešení předložené G. Nekolovou
Navrhované změny

Struktura řešení
institucionální odpovědnost

Zjednodušit podmínky tzv. osobního bankrotu
pro lidi, kteří se své závazky snaží hradit.

⊲⊲ Ministerstvo spravedlnosti
⊲⊲ Úřad vlády – Sekce pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu
⊲⊲ Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zpřísnit pravidla pro osoby v evidenci úřadu
práce a příjemce sociálních dávek v exekuci,
tak aby jim vznikla povinnost účinného řešení
jejich závazků a předcházení dalších dluhů.

⊲⊲ Ministerstvo spravedlnosti
⊲⊲ Úřad vlády – Sekce pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu
⊲⊲ Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rozšířit možnost odvolávat se proti rozhodnutím
exekutora, v případech, kdy to nyní nelze,
například proti odmítnutí exekutora sloučit exekuce,
které vede u stejného věřitele a dlužníka.

⊲⊲ Ministerstvo spravedlnosti
⊲⊲ Úřad vlády – Sekce pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu
⊲⊲ Ministerstvo práce a sociálních věcí

Snížit administrativní zátěž kladenou na zaměstnavatele
osob v exekuci. Například sjednocením formy
exekučních příkazů a omezením úkonů a údajů, které
může exekutor po zaměstnavateli vyžadovat.

⊲⊲ Ministerstvo spravedlnosti

Zavést odklad splátek po dobu 3-6 měsíců pro pracující
osoby v exekuci, které nastoupí do zaměstnání z evidence
úřadu, aby byla poskytnuta možnost zapracovat se
v novém zaměstnání a dosáhnout na stabilní příjem.

⊲⊲ Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zkvalitnit síť poraden garantovaných státem,
které mohou poskytovat pomoc jak dlužníkům, tak
i zaměstnavatelům a současně poskytovat podporu
úřadům práce při řešení exekucí uchazečů o zaměstnání.

⊲⊲ Ministerstvo práce a sociálních věcí
⊲⊲ Ministerstvo spravedlnosti
⊲⊲ Úřad práce

Posílit výuku finanční gramotnosti a bezpečnosti
již na školách s cílem posílení zodpovědnosti.

⊲⊲ Ministerstvo práce a sociálních věcí
⊲⊲ Ministerstvo financí
⊲⊲ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

RE:START
Ústecký aKarlovarský
Karlovarský kraj
Ústecký,
a Moravskoslezský kraj

Konkrétní opatření v rámci
programu RE:START
E.1.1 Komplex opatření k řešení
problematiky zadlužení jako jedné z příčin
dlouhodobé nezaměstnanosti
⊲⊲ Příprava specifických výzev ze strany MŠMT
ve spolupráci s regionálními aktéry.
⊲⊲ Umožnění podpory vzdělávání zaměstnanců
v oblasti finanční gramotnosti v programu POVEZ
(Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců).
⊲⊲ Snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů
ve spojení s exekucemi.

E.1.2 Komplex opatření k posílení a zefektivnění
činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích
⊲⊲ Podpora dalšího rozvoje spolupráce
úřadů práce a regionálních aktérů.
⊲⊲ Zlepšení podmínek pro pracovníky úřadů
práce, kteří jsou v přímém kontaktu.

E.1.3 Integrovaný projekt zaměřený na
posílení zapojení dětí ze sociálně slabých
rodin do vzdělávacího systému
⊲⊲ Revize stávajících programů a jejich případné efektivnější
využívání při řešení problematiky zapojení dětí ze
sociálně slabých rodin do vzdělávacího systému.
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PANELOVÁ DISKUZE
Diskutované oblasti
k řešení problematiky
⊲⊲ Exekuce jako takové nepostihují pouze samotného
dlužníka, ale celou jeho rodinu – to s sebou
nese dalekosáhlé společenské dopady;
⊲⊲ je potřeba na systémové a legislativní úrovni zvážit
možnosti úpravy problematiky exekucí (např. v podobě
definování tzv. místní příslušnosti exekutorů);
⊲⊲ významně je potřeba posílit preventivní opatření,
tzn. je potřeba podpořit další rozvoj finanční
gramotnosti a zároveň připravit ucelený systém
bezplatně dostupného dluhového poradenství;
⊲⊲ měly by být hledány cesty pro možnost pomoci osobám
postižených exekucí, jež pracují a snaží se své dluhy
aktivně splácet, stejně tak jako osobám postižených
exekucí, které jsou nezaměstnané a samy exekuce vytváří
faktickou bariéru pro jejich nástup do zaměstnání;
⊲⊲ je potřeba nastavit přísnější pravidla pro osoby, které žijí
na dluh vědomě (= život na dluh mají jako „životní styl“);
⊲⊲ prostřednictvím systémových opatření by měl být dán
prostor pro možnost rozvoje zajímavých a efektivních
modelů spolupráce firem a neziskových organizací při
řešení exekucí a zadluženosti zaměstnanců, která může
ústit ve stabilizaci osobní situace zaměstnance a tedy i jeho
lepší pracovní výkony a faktickou udržitelnost zaměstnání.

Panelisté 2. tematického bloku

Panelisté v rámci panelové diskuze
Tomáš Brokeš
personální ředitel společnosti AGC Automotive Czech a.s.

Dagmar Francová
zástupkyně ředitele Sociální agentury o.s.

Ondřej Zezulka
referent Legislativního odboru Ministerstva
spravedlnosti České republiky

Petr Polanský
člen prezidia Exekutorské komory České republiky

Radek Hábl
centrální expert pro oblast bezdlužnosti,
Agentura pro sociální začleňování

Kateřina Sojková
vedoucí oddělení pohledávek a exekucí
pobočky Úřadu práce v Mostě
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ZÁVĚRY
Shoda přítomných panovala v názoru, že je třeba
investovat do preventivních opatření, aby byla
odstraňována příčina vysoké zadluženosti.
Dalším aspektem je bezesporu taktéž budování
silné a kvalitní občanské společnosti,
spolupráce firemního sektoru, neziskových
organizací a veřejné správy podílející se na
řešení zadluženosti obyvatel našeho regionu.
T. Brokeš, personální ředitel společnosti AGC Automotive
Czech a.s.

Příklad dobré praxe
Společnost AGC Automotive Czech a.s. představila na fóru
svůj osvědčený model při řešení problémů zaměstnanců
v oblasti exekucí a dluhů rozvinutý díky spolupráci se Sociální
agenturou, o.s. – jde o tzv. Helplinku, bezplatné poradenství,
které je poskytované zaměstnancům, kteří se potýkají
s problémy (nejen) na úrovni svých finančních závazků.
Díky této provozované službě došlo k prokazatelnému
snížení fluktuace zaměstnanců, a tedy i zajištění stabilní
vysoké kvality výroby. Helplinka tak představuje významný
a efektivní nástroj pro stabilizaci personálu, přispívá ke
zlepšení kvality života zaměstnanců a v neposlední řadě
i větší konkurenceschopnosti podniku jako takového.

Je třeba řešit místní příslušnost exekutorů
= dlužník má jen jednoho exekutora,
jeden typ exekučních příkazů apod.

V. Kunz, Vysoká škola finanční a správní, diskutující
v 2. tematickém bloku

Je nutné stanovit hranici lichvy.
Zjednodušit podmínky tzv. osobního bankrotu.
Zpřísnit pravidla pro osoby v evidenci úřadu
práce a příjemce sociálních dávek v exekuci.
Rozšířit možnost odvolávat se proti
rozhodnutím exekutora.
Snížit administrativní zátěž kladenou
na zaměstnavatele osob v exekuci.
Zkvalitnit síť poraden garantovaných státem.
Posílit výuku finanční gramotnosti
a bezpečnosti již na školách.
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Bydlení a soužití
obyvatel v kontextu
sociálního vyloučení
Moderátor: Mgr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje; kompetence: sociální věci a bezpečnost

STATISTIKA
Počet obyvatel:

821 377

Rozloha:

5 335 km2

Průměrný věk:

40,6 let

Krajské město:

Ústí nad Labem

Vývoj počtu a územní
distribuce sociálně vyloučených
lokalit v ČR 2015
⊲⊲ bylo identifikováno 606 sociálně vyloučených
lokalit a přibližně 700 ubytoven, avšak ne na všech
ubytovnách žijí pouze sociálně vyloučení lidé;
⊲⊲ celkový počet lokalit se v porovnání s rokem
2006 téměř zdvojnásobil (z 310 na 606);
⊲⊲ sociálně vyloučené lokality se také ve větší
míře přesouvají do menších obcí.

Vývoj počtu a územní distribuce sociálně vyloučených lokalit
V ČR

V Ústeckém kraji

Více než polovina (51 %) ze všech lokalit
vznikla přirozeným sestěhováním, dalších
35 % vzniklo řízeným sestěhováním.

V Ústeckém kraji došlo k navýšení počtu sociálně
vyloučených lokalit, v roce 2006 bylo identifikováno
63, analýza z roku 2015 hovoří o 89 lokalitách.

Sociálně vyloučené lokality se vyskytují v 71 % ve
všech obcí s rozšířenou působností (tj. ve 145 z 205).

Nejvíce sociálně vyloučených lokalit je v Ústeckém
kraji v obci s rozšířenou působností Rumburk (14).

Došlo též k nárůstu počtu sociálně vyloučených
osob, lze předpokládat, že se současný počet
těchto obyvatel oproti roku 2006 zvýšil z 60
000 až 80 000 na 95 000 až 115 000.

V souvislosti s tím vzrostl též počet sociálně vyloučených
osob, studie roku 2006 uvádí 21 000 – 22 000, z aktualizované
Gabalovy analýzy vyplývá, že sociálně vyloučených osob
je v současné době mezi 36 000 – 38 500.

Nejvíce sociálně vyloučených osob přibylo
v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

V Ústeckém a Moravskoslezském kraji bydlí dohromady více sociálně
vyloučených osob (58 – 64 000) než ve zbytku České republiky.

Nejvíce sociálně vyloučených obyvatel žije na
území obce s rozšířenou působností Ústí nad
Labem (8 200), Brno (8 000), Ostrava (7 800),
Chomutov (6 300), Litvínov (6 000) a Most (5 500).

Průměr počtu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) se
snižuje – v Ústeckém kraji je to opačně (v průměru nárůst o 41 % na
jednu SVL) – v Ústeckém kraji je to 471 obyvatel/1 lokalitu (v roce 2016
to bylo 333 obyvatel/1 lokalitu). Republikový průměr je 188 obyvatel/1
lokalitu. Druhý Moravskoslezský kraj má 317 obyvatel/1 lokalitu.
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Sociální bydlení

Systém dávek na bydlení

Příprava zákona o sociálním bydlení a příspěvku na
bydlení – Ministerstvo práce a sociálních věcí s Ministerstvem
pro místní rozvoj a ministrem pro lidská práva

⊲⊲ Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení
– nutnost sloučení obou dávek od roku 2020
⊲⊲ Zpracování cenových map nájemného
– urgentně, využití do roku 2020

Koncepce sociálního bydlení České republiky
2015 – 2025 - schválení strategického
a koncepčního materiálu vládou (12. 10. 2015)
Cílem zákona je:
⊲⊲ Posílení prevence ztráty bydlení prostřednictvím
sociální práce na obcích - např. domácnosti osamělých
seniorek a seniorů, rodiny samoživitelek a samoživitelů
nebo rodiny s nezaměstnanými členy domácnosti atp.
⊲⊲ Terénní sociální práce a systematické řešení zadlužení
domácností - může přispět k identifikaci obyvatel, kteří
mohou mít či mají problémy s úhradou nákladů na bydlení.
⊲⊲ Prevence ztráty bydlení - přispěje ke snižování
chudoby obyvatelstva plynoucí z intenzivního
zadlužení v oblasti bydlení a rovněž ke snižování
nákladů spojených s řešením bezdomovectví.
⊲⊲ Efektivnější distribuce sociálních dávek na
bydlení - snížení toku finančních prostředků do
nevyhovujícího podstandardního bydlení a zlepšení
postavení obcí v systému. Obce by měly mít zásadní
roli při výběru poskytovatelů sociálního bydlení.
⊲⊲ Zajištění důstojného a cenově dostupného
bydlení a redukce následků sociálního
a hospodářského vyloučení.

⊲⊲ Příspěvek na bydlení ze systému dávek státní
sociální podpory (nárok vlastník nebo nájemce
bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu,
posuzována příjmová situace žadatele).
⊲⊲ Doplatek na bydlení ze systému dávek zákona
o pomoci v hmotné nouzi (nárok má vlastník bytu,
který jej užívá, nebo jiná osoba, která užívá byt na
základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního
titulu, případy hodného zvláštního zřetele pokud
jde o jiný než obytná prostor – ubytovny apod.).

Erika Sedláčková, místostarostka města Litvínov
- diskutující v rámci 3. tematického bloku.

Nutnost sloučení obou dávek (až od roku 2020).
Do té doby apel na MPSV a MMR ve věci urgentního
zpracování cenových map nájemného, které by sloužily jako
jeden z podkladů pracovníků Úřadu práce ČR pro výpočet
dávky pomoci hmotné nouze, doplatku na bydlení.

Hana Aulická Jírovcová,
poslankyně Poslanecké sněmovny České republiky
- diskutující v rámci 3. tematického bloku.
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PANELOVÁ DISKUZE
Diskutované oblasti
k řešení problematiky
⊲⊲ Oblast bydlení je jedna z nejkritičtějších, na jejíž úrovni
je potřeba usilovat o řadu legislativních změn, které
pomohou zlepšit kvalitu života celé společnosti;
⊲⊲ v Ústeckém kraji není třeba usilovat a priori
o stavbu nových bytů ve městech a obcích – velký
potenciál představuje možnost rekonstrukcí staršího
bytového fondu, kde by mohly významnou úlohu
sehrát obce samotné (např. prostřednictvím výkupů
bytových domů od soukromých vlastníků);
⊲⊲ je potřeba zamezit obchodování s byty pro sociálně
slabé, je potřeba zastavit obchodování s chudobou;
⊲⊲ zodpovědné resorty musí usilovat o funkční
zákon o evidenci obyvatel (potřeba elektronizace
údajů a sdílení informací mezi úřady);
⊲⊲ musí být pokračováno v diskusi o sloučení
příspěvku a doplatku na bydlení.

ZÁVĚRY
Shoda mezi přítomnými panovala v potřebě
projednání zákona o sociálním bydlení.
Nutný apel na novou vládu, aby navázala na
řešení bytové problematiky s důrazem na bytovou
problematiku v sociálně vyloučených lokalitách.

Panelisté 3. tematického bloku

Jsou třeba i další legislativní změny, např.:
⊲⊲ regulace trhu s byty;
⊲⊲ trestní odpovědnost dětí (resp. rodičů);
⊲⊲ revize systému sociálních dávek, zejména ve spojení
s problematikou bydlení, včetně zastropování na
základě návrhu Ústeckého kraje, který určuje výši
nájemného dle výše nájemného v dané oblasti;
⊲⊲ sloučení příspěvku a doplatku na bydlení.

Obnova bytového fondu měst a obcí.
Regulace obchodování s byty, povinnost zřízení
živnosti při pronajímání 3 a více bytů.

Panelisté v panelové diskuzi
Martin Klika
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
kompetence sociální věci a bezpečnost
Martina Štěpánková
náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády
Gabriela Nekolová
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
Hana Aulická Jírovcová
poslankyně Poslanecké sněmovny České republiky
Drahomíra Miklošová
starostka obce Obrnice
Martina Bečvářová
ředitelka pobočky Úřadu práce v Teplicích
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ZÁVĚR
První ročník Sociálního fóra Ústeckého kraje se
zaměřil na tři velmi důležité sociální problémy, kterými
byla ne/zaměstnanost, bydlení a exekuce. Celkem
se jej zúčastnilo 127 osob, přičemž zájem převyšoval
kapacitní možnosti. Mezi významné hosty fóry patřila
bezesporu poslankyně paní Hana Aulická-Jírovcová
a paní Gabriela Hubáčková, poslanci pan Jaroslav
Foldyna a pan Stanislav Pfléger, zástupci ministerstev,
Úřadu vlády, Exekutorské komory a mnoho dalších.
Cílem bylo diskutovat a navrhnout řešení
u problematiky ve 3 nejpalčivějších oblastech,
což se povedlo. S těmito závěry – návrhy řešení
budeme dále pracovat. Rozpracujeme je a budeme
se je snažit dále prosadit na vládní úrovni.
Zda se nám toto podaří, budeme hodnotit
na dalším ročníku sociálního fóra, které díky
zájmu účastníků připravíme i v roce 2018.
Všem partnerům i hostům děkujeme
za účast a podporu.

Martin Klika a Gabriela Nekolová

ORGANIZÁTOŘI
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Slavnostní vyhlášení
výsledků 3. ročníku
Ceny Ústeckého kraje za
společenskou odpovědnost
27. 4. 2017 byl vyhlášen za přítomnosti hejtmana
Oldřicha Bubeníčka a Gabriely Nekolové, předsedkyně
HSR-ÚK 3. ročník Ceny Ústeckého kraje.
Soutěž byla určena pro podnikatelské subjekty i pro
veřejný sektor s působností v Ústeckém kraji. Jejím
hlavním smyslem je ocenit dobrou snahu jednotlivých
účastníků, kteří pro své zaměstnance, zákazníky,
partnery či obce dělají dobrovolně něco navíc, než jim
jen ukládá zákon. „Prostřednictvím soutěže chceme
dostatečně zviditelnit jejich činnost a nápady tak, aby
byli zároveň inspirací pro další“ říká G. Nekolová.
Zájemci mohli soutěžit ve třech kategoriích: podnikatelský
subjekt, organizace veřejného sektoru nebo obec.

„Člověk je veliký tím, že pociťuje
odpovědnost. Odpovědnost tak trochu
za osud lidí, v dosahu své činnosti.“

Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad
podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí.

Ceny v jednotlivých
kategoriích obdrželi
Podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců:
1. místo – AGC Glass Czech a.s.
Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců:
1. místo – Mondi Štětí, a.s.
Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců:
1. místo – Hennlich s.r.o.
Veřejný sektor – ostatní:
1. místo – Ústecká komunitní nadace
Veřejný sektor – obce:
1. místo – Město Litoměřice

CSR

Corporate Social Responsibility
Společenská odpovědnost organizací

Co je společenská odpovědnost?
Společenská odpovědnost firem (CSR) je definována
jako kontinuální závazek podniků chovat se eticky,
přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat
o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin,
stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.
CSR je jedním z možných nástrojů ke zlepšení
života nás všech v našem regionu. Za velmi
důležité je považován v tomto směru dialog
a spolupráce veřejného i soukromého
sektoru a představitelů regionu.

Antoine de Saint-Exupéry
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ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
CENY ÚSTECKÉHO KRAJE
ZA SPOLEČENSKOU
ODPOVĚDNOST
Podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců:
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

AGC Flat Glass Czech a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Severočeské doly a.s.
Unipetrol RPA, s.r.o.

Společná fotografie zástupců oceněných subjektů

Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců:

Veřejný sektor – ostatní:

⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

⊲⊲ Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, p. o.
⊲⊲ Mateřská škola Jeřabinka, pracující na
principech waldorfské pedagogiky
⊲⊲ Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
⊲⊲ Obrnické centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace
⊲⊲ Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
⊲⊲ Sedmikráska Žatec z.s.
⊲⊲ Svaz tělesně postižených v České republice
z.s., okresní organizace Louny
⊲⊲ Ústecká komunitní nadace
⊲⊲ VoŠ, SPŠ a Střední odborná škola služeb a cestovního
ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace
⊲⊲ Základní škola Měcholupy

Bilfinger Industrial Services Czech, s.r.o.
Chart Ferox, a.s.
Lovochemie, a.s.
Mondi Štětí a.s.
Nemak Czech Republic s.r.o.
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
TRCZ.s.r.o.

Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců:
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

Attigente Group, spol. s.r.o.
Grid Consulting & Trading s.r.o.
Hennlich s.r.o.
Noen, a.s.
Superpotravina s.r.o.
Svatební salón Delta, s.r.o.
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
VVV Most s.r.o.

Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass

Zdeňka Mocňáková, předsedkyně Svazu tělesně
postižených Louny

Veřejný sektor – obce:
⊲⊲ Duchcov
⊲⊲ Litoměřice
⊲⊲ Most

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME!
Lucie Smetanová, jednatelka společnosti
Grid Consulting & Trading s.r.o.
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Akce byla realizována pod záštitou Ministerstva
práce a sociálních věcí a Úřadu zmocněnce vlády
pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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