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Zápis – Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Datum: 17. 12. 2020
Místo: zasedací místnost - budova Matriky, Žižkovo nám. č.p. 7, Tábor
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Mgr. Křemen:
➢ přivítání všech přítomných
➢ program:
• záměr zřízení míst romských poradců
• obědy zdarma pro MŠ – JčK
• podpora žáků při distanční výuce
• podpora dětem z rizikových skupin ze strany města Tábor
• diskuze
2) Bc. Daňková – zástupce PS pro financování:
➢ v souvislosti se zhoršením situace v oblasti kriminality dětských gangů využilo
město Tábor možnosti podání žádosti o dotaci z Norských fondů 2014 – 2021 –
Program lidská práva; Oblast podpory – Inkluze Romů a posilování jejich
postavení; výzva HROVA1B
➢ výzva byla zaměřena na budování kapacit romských poradců a oprávněným
žadatelem byla ORP, HM Praha, nebo kraj
➢ termín ukončení příjmu žádostí: 30.11.2020
➢ povinným prvkem bylo partnerství s NNO – v tomto případě partnerem města je
Cheiron T, o. p. s. Tábor
➢ v případě schválení předložené žádosti poskytovatelem dotace dostane Tábor
finanční prostředky na zřízení 2 pracovních míst romských poradců na 1,0 úvazku
po dobu 29 měsíců
➢ po ukončení projektu bude následovat stanovená povinná udržitelnost po dobu
2 let – 2 místa RP na min. 0,5 úvazku
➢ cílem je posílit postavení a odpovědnost romské komunity v řešení svých
záležitostí
➢ vyhlášení výsledků je předpokládáno nejdříve květen 2021
3) PaedDr. Heršálková:
➢ nové vedení Jihočeského kraje chce pokračovat v projektu Potravinová a
materiální pomoc dětem ve hmotné nouzi
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➢ jedná se o projekt podpořený v rámci Operačního programu potravinové a
materiální pomoci částkou 1,368 mil. Kč – poskytovatelem dotace je MPSV
➢ poskytnuté peníze jsou určené na bezplatné stravování pro děti MŠ, které jsou
ohrožené chudobou a sociálním vyloučením – zapojilo se 27 MŠ
➢ do akce nejsou zapojené ZŠ, protože těm je určená iniciativa Women for women
(ta cílí pouze na děti základních škol, nikoliv mateřských)
4) Mgr. Křemen – podpora žáků při distanční výuce:
➢ v souvislosti se zavedením povinné distanční výuky u některých žáků vznikl
problém s chybějící, nebo nevyhovujícím IT vybavením a nedostatečným datovým
připojením
➢ IT vybavení bylo možné žákům zapůjčit díky mimořádným finančním prostředkům
poskytnutým MŠMT jednotlivým základním školám
➢ peníze však nebyly určené na řešení problému s připojením
5) Bc. Daňková – doplnění:
➢ Město Tábor provedlo ve spolupráci se zástupci jím zřizovaných základních škol
mapování situace – kolika rodin, resp. dětí se to týká, jaké jsou možnosti řešení
➢ ve spolupráci s odborem vnitřních věcí, oddělení IT bylo navrženo přijatelné řešení
– pořízení USB modemů a SIM karet s nabitými daty
➢ sada – modem + karta budou žákům poskytnuty jako výpůjčka škole; karta bude
umožňovat pouze datový přenos, nebude určena k volání
➢ současně s tím společnost T-MOBILE nabídla 10 000 SIM karet s rychlým
připojením po dobu 3 měsíců zdarma
➢ základní škola mohla sama kontaktovat přímo společnost – pro 1 ZŠ bylo určeno
max. 20 SIM karet
6) PaedDr. Heršálková – podpora dětem z rizikových skupin:
➢ Město Tábor, zejména Odbor sociálních věcí každý rok nabízí podporu dětem
z rizikových skupin
➢ ve spojitosti s Vánocemi se jedná o „Strom splněných přání“ určený dětem
ze sociálně slabých rodin
• je součástí pravidelné vánoční výstavy v městské Galerii 140, Koželužská
140, Tábor
• seznam dětských přání je k dispozici v galerii, kam se také zakoupené dárky
odevzdávají
➢ další aktivitou je i několik dotačních programů v sociální oblasti:
• Podpora talentovaných studentů z nízkopříjmových skupin a mladistvých
z dětských domovů:
 stipendium studentům VOŠ a VŠ
 jednorázová dotace na nákup učebních pomůcek
 dotace na nájemné
 dotace na vybavení bytu
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• Výchovně rekreační letní tábor pro děti a mládež podle §43 zákona
č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
 program cílí na pomoc pro děti, které jsou vedeny v agendě OSPOD
MěÚ Tábor, zejména děti ohrožené patřící do rizikových skupin (vliv
sociální situace v rodině, děti s poruchami chování, nezletilí
pachatelé jinak trestných činů atd.), jejichž rodiče neplní povinnosti
nebo nevykonávají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
7) Bc. Rosecký – informace:
➢ pracovní verze MAP ORP Tábor (včetně Akčního plánu 2021/2022) byla ze strany
všech zapojených subjektů připomínkována
➢ získané podněty byly zapracovány a výsledný dokument byl předložen členům
Řídícího výboru ke schválení
➢ schvalování vzhledem k situaci proběhlo formou per-rollam (v souladu s Jednacím
řádem), termín pro vyjádření byl stanoven do 27.11.2020
➢ dokument byl včetně příslušné přílohy a včetně Akčního plánu 2021/2022
nadpoloviční většinou schválen
8) Mgr. Křemen - závěr:
➢ poděkování za účast
➢ příští setkání PS se uskuteční na jaře 2021

Zapsal: Mgr. Ladislav Křemen

