
Plán práce Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého 

kraje na rok 2019 

 
Obsahová náplň jednání: 
 

1. Pravidelné setkávání se zástupci národnostních menšin žijících na území 

Ústeckého kraje, seznamování se s jejich aktivitami a potřebami. 

2. Podporovat kulturně společenské aktivity jednotlivých národnostních menšin 

žijících na území Ústeckého kraje. 

3. Seznamování se s problematikou sociálně vyloučených lokalit a jejich řešení z 

hlediska úrovně krajského úřadu, prezentace činnosti romského koordinátora 

Ústeckého kraje Bc. Lukáče Štefana). 

4. Výjezdní zasedání do jednotlivých organizací realizující činnost pro 

národnostní menšiny žijící na území Ústeckého kraje (společné jednání výborů, 

komisí měst v Ústeckém kraji, které se zaobírají problematikou národnostních 

menšin v dané lokalitě). 

5. Seznamování se s problematikou cizinců a azylantů žijících na území 

Ústeckého kraje (na zasedání výboru přizvat ředitele centra integrace cizinců v 

Ústeckém kraji) 

6. Zorganizování kulturního programu s ochutnávkou gastronomie národnostních 

menšin žijících v Ústeckém kraji, pod názvem Barevný region. 

7. Vyhlásit soutěž o ocenění středoškolského žáka národnostních menšin 

zastoupených ve výboru. K Barevnému regionu vydat časopis o práci a činnosti 

národnostních menšin v Ústeckém kraji. 

8. Plnění dalších úkolů, kterými jej prověří Zastupitelstvo Ústeckého kraje. 
 

 

 

Termíny jednání Výboru národnostních menšin Zastupitelstva Ústeckého 

kraje na rok 2019. 
 

Termíny vždy poslední úterý v měsíci od 14,00 hodin. 
 

29. ledna 2019                                                       25. června 2019 

26. února 2019                                                       24. září 2019 

26. března 2019 /společné jednání /                      29. října 2019 

30. dubna 2019                                                      26. listopadu 2019 / společné jednání/ 

28. května 2019                                                     17. prosince 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    Stálé body jednání, doplněno vždy o aktuální věci. 
 

 Určení zapisovatele jednání, schválení ověřovatele zápisu 

 projednání a připomínky k zápisu, usnesené z minulého jednání Výboru pro 

národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje 

 seznámení se s akcemi jednotlivých národnostních menšin organizovaných na 

území Ústeckého kraje a podpora zajištění účasti na tyto akce 

 seznámit se s akcemi organizovanými Výborem pro národnostní menšiny 

zastupitelstva Ústeckého kraje a zajištění účasti na tyto akce 

 plány zasedání výboru budou vždy doplňovány o aktuální akce či úkoly od 

Zastupitelstva Ústeckého kraje 

 na výboru předávat informace zástupců jednotlivých národnostních menšin o 

akcích, které budou organizovány a pozvat na ně členy výboru. Pravidelně ve 

výboru informovat o uskutečněných akcích národnostních menšin zastoupených 

ve výboru 
 

 

 

 

 

 


