Koncepce romské integrace ve
Zlínském kraji
na léta 2015 - 2018

1

Obsah
ÚVOD ............................................................................................................................................................... 4
I. ANALYTICKÁ ČÁST ......................................................................................................................................... 5
1. VÝCHODISKA KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI .............................................................. 5
2. SOCIÁLNĚ – DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ........................................................................................................ 6
2.1. Charakteristika kraje............................................................................................................................... 6
2.2. Historie Romů ......................................................................................................................................... 7
2.3. Romové a EU........................................................................................................................................... 9
2.4. Romové v krajích................................................................................................................................... 13
2.5. Romové ve Zlínském kraji ..................................................................................................................... 14
3. ANALÝZY JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ ROMSKÉ INTEGRACE ............................................................................ 16
3.1. Zaměstnanost ....................................................................................................................................... 18
3.2. Bydlení .................................................................................................................................................. 27
3.2. Školství .................................................................................................................................................. 33
3.4. Bezpečnost ............................................................................................................................................ 37
3.5. Kriminalita ............................................................................................................................................ 39
3.6. Oblast zdraví ......................................................................................................................................... 43
3.7. Terénní práce ........................................................................................................................................ 45
4. INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI ............................................................................... 48
4.1. Kraj........................................................................................................................................................ 48
4.2. Obce ...................................................................................................................................................... 50
4.3. Neziskový sektor ................................................................................................................................... 50
5. INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA NA NÁRODNÍ ÚROVNI.................................................................................... 51
5.1. Rada vlády ČR pro záležitosti romských komunit ................................................................................. 51
5.2. Agentura pro sociální začleňování ........................................................................................................ 51
5.3. Rada vlády ČR pro národnostní menšiny .............................................................................................. 52
5.4. Rada vlády pro lidská práva ................................................................................................................. 52
5.5. Veřejný ochránce práv .......................................................................................................................... 52
5.6. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ................................................................................................ 53
5.7. Ministerstvo kultury ČR ......................................................................................................................... 53
5.8. Ministerstvo vnitra ČR .......................................................................................................................... 53
5.9. Ministerstvo spravedlnosti ČR .............................................................................................................. 53
5.10. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ....................................................................................................... 53
5.11. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ................................................................................ 53
II. NÁVRHOVÁ ČÁST ................................................................................. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
AKČNÍ PLÁN.............................................................................................. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
Slovníček základních pojmů ......................................................................................................................... 60
SEZNAM TABULEK .................................................................................................................................................................... 61
SEZNAM GRAFŮ ....................................................................................................................................................................... 61
SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................................................................... 61
Příloha č. 1 ................................................................................................................................................................................ 62
Příloha č. 2 ................................................................................................................................................................................ 63

2

Seznam použitých zkratek:
APZ
ASZ
CVVM
ČR
ČSSR
ERDF
ESF
EU
EK
FS
FRA
GG
GŘ
GS
HPIP
CHPM
IAP
IOP
IPRM
KÚZK
KRPČR
KRPZ
MMR ČR
MP
MPSV ČR
MS ČR
MŠ
MŠMT ČR
MV ČR
MZ ČR
NNO
NROS
NR
NRP
NSRR
OP
OSČ
OSVČ
OP LZZ
OP VK
OSPOD
OECD
PČR
PMS ČR
ROP
RVPPK ČR
RVZRK ČR
SPOD
SŠ
SÚPM
SVČ
VPP
ŠVP
ÚO
UNDP
UTB
VPP
VS ČR
VŠ
ZK
ZLP
ZŠ
ZUŠ
PvN

- aktivní politika zaměstnanosti
- Agentura pro sociální začleňování
- Centrum pro výzkum veřejného mínění
- Česká republika
- Československá socialistická republika
- Evropský fond pro regionální rozvoj
- Evropský sociální fond
- Evropská unie
- Evropská komise
- Fond soudržnosti
- Agentura Evropské Unie pro základní práva
- Globální grant
- Generální ředitelství
- Grantové schéma
- Hmotná podpora v rámci investičních pobídek
- Chráněná pracovní místa
- Individuální akční plán
- Integrovaný operační program
- Integrační plán rozvoje města
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Krajské ředitelství policie ČR
- Krajské ředitelství policie Zlín
- Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
- Městská policie
- Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
- Ministerstvo spravedlnosti České republiky
- Mateřská škola
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
- Ministerstvo vnitra České republiky
- Ministerstvo zdravotnictví České republiky
- Nestátní nezisková organizace
- Nadace rozvoje občanské společnosti
- nerom
- Národní rozvojový plán
- Národní strategický referenční rámec
- Operační program
- Osoba samostatně činná
- Osoba samostatně výdělečně činná
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- Odbor sociálně právní ochrany dětí
- Organizace pro rozvoj a spolupráci v Evropě
- Policie České republiky
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- Rada vlády pro záležitosti romské komunity České republiky
- Sociálně právní ochrana dětí
- Střední škola
- Společensky účelná pracovní místa
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Úvod
Současný dokument, v pořadí již třetí Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji je vytvořen na léta 2015 – 2018 má za cíl
navrhnout možnosti řešení, které povedou k úspěšnější integraci Romů ve všech oblastech, které se dotýkají jejich života a
dosažení jejich zapojení do společenského, kulturního a politického života. Integrace Romů do společnosti se zaměřuje
zejména na oblast zaměstnanosti, která je pro početné romské rodiny velmi důležitým prvkem v integraci, na oblast bydlení,
která je hlavním faktorem integrace, na oblast vzdělávání, které je spojeno s ekonomickou nezávislostí a snadnějším zapojením
se na trh práce, neméně důležitá je také oblast bezpečnosti a zdraví.
Tento dokument má sloužit jako doporučující materiál pro města a obce Zlínského kraje při řešení integrace Romů. Jeho
obsahem jsou doporučení, která mohou obcím sloužit pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a to z toho
důvodu, že města a obce mají ke svým obyvatelům nejblíže a mohou včas využít nástroje pro zabránění rozšiřování a tvorby
sociálně vyloučených lokalit a přizpůsobit je svým potřebám.
Právní řád ČR dává obcím nástroje pro řešení sociálně vyloučených lokalit, jak v přenesené, tak i v samostatné působnosti
obcí. U přenesené působnosti existují vazby do specializovaných odvětví státní správy (např. státní sociální podpora, ochrana
veřejného zdraví atd.). Cílem je pomáhat řešit problémy v praxi, předcházet jim a spolupracovat se všemi dotčenými institucemi.
Mezi tyto instituce patří také Zlínský kraj, který má integraci Romů ve své působnosti a prostřednictvím krajského koordinátora
nabízí všem aktérům spolupráci při řešení této problematiky.
Oblastí romské integrace se Zlínský kraj začal systematicky zabývat od 1. 1. 2003, kdy byla ustanovena v souladu se zákonem
č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
funkce krajského koordinátora pro národnostní menšiny. Na každém kraji tak funguje koordinátor romských poradců. Jejich
činnost je legislativně ukotvena v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích a o změně pozdějších předpisů a zaměřuje se na koordinaci
a metodickou podporu subjektů na lokální úrovni ve prospěch zlepšení sociální, kulturní i politické situace Romů.
Jedním z cílů krajské koncepce je mj. také nastínění základních oblastí problémů, se kterými se Romové potýkají. Základem
úspěšnosti v integraci je úzká spolupráce všech zainteresovaných aktérů (obce, školy, úřady práce, neziskové organizace,
PČR, MP, soudy apod.). Za každý uplynulý rok tvoří krajský koordinátor Zprávu o plnění koncepce integrace romské menšiny ve
Zlínském kraji, kde se hodnotí, jak města či obce postupovala při plnění romské integrace.
Krajská koncepce je v souladu s vládní koncepcí, ve které se uvádí: „Koncepce romské integrace je plně slučitelná s procesem
emancipace Romů, kdy by měli Romové být vnímáni jako rovnocenní partneři, jejich potřeby a stanoviska by měly být
respektovány všemi zainteresovanými institucemi. Respektování menšinových odlišností vyžaduje pozitivní snahu pochopit
odlišnost kulturních hodnot a vzorců jednání, na jejichž základě nemůže být příslušník menšiny či cizinec odsuzován, vylučován,
omezován či obecně diskriminován, pokud z jeho strany nedochází k porušení zákona. Je žádoucí, aby navrhovaná opatření
otevřela prostor pro seberealizaci Romů a umožnila jim pracovní uplatnění při tvorbě řešení a spravování romských záležitostí.“1
Dokument je rozdělen na dvě části:
I.
Analytickou část, která popisuje východiska koncepce, demografickou analýzu, analýzu jednotlivých oblastí romské
integrace a institucionální analýzu
II. Návrhovou část, která je rozdělena na vizi, cíle, strategii, priority a akční plán
Obrázek č. 1: Mapa Zlínského kraje

1 Zdroj: Koncepce romské integrace na období 2010 - 2013
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I. Analytická část
Analytická část koncepce je rozdělena do 5 celků. Východiska popisují základní zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Analýzy
jednotlivých oblastí jsou rozděleny na část věnující se Evropské unii, České republice a Zlínskému kraji. Institucionální analýza
popisuje jak regionální tak národní úroveň. Předložený dokument vychází z informací a praxe krajské koordinátorky pro
národnostní menšiny, romských poradců obcí s rozšířenou působností, asistentů pedagoga, z rozsáhlého průzkumu v terénu,
který prováděli terénní pracovníci a pracovníci neziskových organizací, které se integrací Romů ve Zlínském kraji dlouhodobě
zabývají, pracovníci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, pracovníci odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Zlínského kraje a pracovníci Úřadu práce ČR, krajské pobočky ve Zlíně.

1. Východiska Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji
Zásadním dokumentem pro řešení romské integrace vlády ČR je vládní Koncepce na integraci Romů z roku 2004. Koncepce
romské integrace je periodicky aktualizována a je vždy přijímána ve formě vládního usnesení. Vláda České republiky jejím
prostřednictvím vytyčuje a definuje hlavní směry postupu v rámci integrace romských menšin. Koncepce romské integrace ve
Zlínském kraji na léta 2014 až 2017 vychází z dokumentů:
1. Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013, kterou vytvořila Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Měla by
vést k celkovému zlepšení situace Romů a posílení jejich postavení ve společnosti. Prioritou koncepce je posílení
institucionálního zajištění romské integrace prostřednictvím většího zapojení obcí s přenesenou působností do řešení
záležitostí romské menšiny. Základním kamenem pro naplnění této priority je fungování romských poradců na úrovni obcí
s rozšířenou působností, kteří jsou klíčovými aktéry v řešení romské problematiky na místní úrovni. Předpokladem
emancipace a posílení pozice Romů ve společnosti je stabilní životní situace a kvalitní životní zázemí. Pro zlepšení jejich
pozice v české společnosti by měly resorty klíčové pro romskou integraci soustředit svoji činnost na oblasti určující kvalitu
života Romů. Jedná se zejména o ochranu Romů před diskriminací a předsudky, o oblast zaměstnanosti, vzdělávání,
bydlení, zdravotnictví a sociální oblast, kde Romové stále čelí nerovnému zacházení.
Mezi východiska koncepce patří:
hledisko lidskoprávní, kdy vláda usiluje o to, aby Romové stejně jako všichni občané mohli v plné míře a bez jakékoli
diskriminace užívat všech individuálních práv zaručených Ústavou ČR, Listinou lidských práv a svobod a mezinárodními
smlouvami o lidských právech, kterými je Česká republika vázána. Vláda vnímá Romy jako skupinu, která je ve větší míře
ohrožena porušením lidských práv díky znevýhodněné pozici a symbolickému vyloučení ze života společnosti.
hledisko národnostní, které se opírá o specifická práva příslušníků národnostních menšin, která jsou definována v Listině
základních práv a svobod, v Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin. Vláda prosadila zájmy a specifická práva
příslušníků národnostních menšin v ČR do některých klíčových zákonů např. v zákoně č. 273/2002 Sb., o právech
národnostních menšin a o změně pozdějších předpisů, který zmiňuje o zřizování výborů pro národnostní menšiny na úrovni
obcí. Zřizování výborů závisí na počtu příslušníků národnostních menšin, kteří se přihlásí k národnosti při sčítání lidu.
hledisko socioekonomické, které vnímá, že část romské menšiny bojuje v každodenním životě se sociálním vyloučením a
nerovným přístupem k dosažení životního standardu, který je v české společnosti běžný. Nízký status sociálně vyloučených
Romů oslabuje celkovou pozici romské menšiny v očích veřejnosti. Je příčinou stigmatizace a vyloučení Romů, podporuje
vznik předsudků a brání emancipaci samotných Romů. Vláda usiluje o sociálněekonomickou integraci Romů tak, aby byli
zastoupeni ve všech vrstvách české společnosti a dosahovali statisticky přibližně stejných výsledků v sociálněekonomických
parametrech jako majorita. K dosažení tohoto cíle je nutné vytvářet taková opatření, která jsou citlivá k odlišné kulturní a
sociální zkušenosti příslušníků romských komunit.
Mezi základní cíle koncepce patří:
a) odstranění vnějších překážek, které brání začlenění příslušníků romské menšiny do společnosti, především odstranění
diskriminace jednotlivců i celých skupin vymezených rasou, barvou pleti, národností, jazykem, příslušností k národu či
etnické skupině,
b) pomoc při odstraňování vnitřních překážek, které brání začlenění příslušníků romské menšiny do společnosti, tedy
především odstranění handicapu ve vzdělání a kvalifikaci,
c) zlepšení sociální úrovně příslušníků romské menšiny především ve snížení nezaměstnanosti, zlepšení bytové situace a
následně zdravotní situace, předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků,
d) zajištění rozvoje romské kultury a jazyka,
e) vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž příslušnost ke skupině vymezené rasou, barvou pleti,
národností, jazykem či příslušností k národu není důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce a zacházení s ním,
f) zajištění bezpečnosti příslušníků romské menšiny.
Mezi základní principy této koncepce také náleží maximální zapojení Romů, jelikož obecně nemá smysl realizovat
navrhovaná opatření bez zapojení těch, kterých se prioritně týkají, jelikož bez jejich aktivního zapojení jsou odsouzena
k neúspěchu.2
2. Zásady dlouhodobé koncepce romské integrace do roku 2025 – schválené vládou ČR v roce 2006, usnesení č. 393.
3. Zprávy o stavu romské menšiny v ČR. Kancelář Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny každoročně
od roku 2004 vypracovává Zprávu o stavu romské menšiny v České republice (dále jen Zpráva). Tato praxe byla
ustanovena usnesením vlády č. 607 ze dne 16. června 2004. Cílem dokumentu je zhodnotit naplňování strategických
dokumentů v oblasti romské inkluze, zejména Koncepce romské integrace, dále naplňování souvisejících vládních usnesení
a to jak na národní, tak i na lokální úrovni. Materiál reflektuje legislativní i institucionální změny, které ve sledovaném roce
2 Zdroj: Koncepce romské integrace na období 2010 - 2013
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proběhly a jejich dopady na situaci romských komunit. Záměrem zpracovatele je identifikovat dílčí úspěchy i neúspěchy
intervencí, které se projevily v klíčových oblastech určujících kvalitu života Romů, dále představit příklady dobré praxe a
nastínit rizika dalšího vývoje situace v případě neřešení aktuálních problémů romských komunit v ČR3.
4. Zprávy o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015. Hlavní část zprávy sleduje plnění jednotlivých opatření
Akčního plánu Dekády v jednotlivých letech v prioritních oblastech vzdělání, zaměstnanosti, bydlení a zdraví a v
průřezových tématech boje proti diskriminaci, rovných příležitostí žen a mužů a sociální soudržnosti. V závěru zprávy jsou
obsažena věcná doporučení, která by měla vést k aktualizaci a zlepšení realizace akčního plánu a monitoringu dopadu
Dekády na sociálně vyloučené romské komunity. Tato doporučení vycházejí z Akčního plánu Dekády a stávajících
omezených možností jeho plnění. Zprávy rovněž doporučují zaměřit se na informační a komunikační aktivity vedoucí k
odstraňování předsudků, stereotypů a boj proti extremismu4.
5. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a romské menšiny žijící ve Zlínském kraji zpracována v období říjen
2013 až duben 2014. Hlavním cílem analýzy bylo získat relevantní a aktuální informace o situaci sociálně vyloučených
romských lokalitách a počtu Romů v kraji. Nezbytným podkladem byla Analýza romské menšiny žijící ve Zlínském kraji,
včetně jejich počtu. Pracovníci měst uvádí ve zprávách pouze ty Romy, kteří se na nich obrací s prosbou o pomoc. Ostatní
Romy ve městě neznají a neví o nich. Nicméně je zapotřebí znát celkový počet romské menšiny, která v kraji žije a to
z důvodu financování jednotlivých aktivit nebo řešení romské problematiky.
6. Jiné strategické dokumenty:
a) Doporučení Rady Evropy – dokument z roku 2013, týkající se účinných opatření pro integraci Romů v členských státech
EU.
b) Operační program zaměstnanost (OP Z), prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, zejména investiční priorita
Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí.
V současné době jsou podle dostupných informací Romové zmíněni ve všech kategoriích např. mezi osobami ohroženými
chudobou, materiální deprivací nebo žijícími v domácnostech bez zaměstnané osoby. Problémem je však absence přesných
údajů o romské menšině, což znesnadňuje stanovení reálných cílů a měření pokroku. S tím úzce souvisí vytvoření soustavy
indikátorů, které by ve vztahu k obecným indikátorům sociálního začleňování sledovaly specificky situaci Romů. Indikátory
rozdílů stěžejní pro romskou integraci, v současné době prakticky neexistují a jejich vytvoření a sledování by mělo být otázkou
další odborné i politické diskuze. Péče o chudé patřila v českých zemích přinejmenším od 19. století k povinnostem obcí, právní
úpravy přijaté po roce 1989 tuto povinnost obcím ukládají jen velmi vágně. Změna nastavení tohoto rámce je však politicky
neprůchodná. V důsledku toho stát fakticky nemá účinné nástroje k provádění politik na místní úrovni.5

2. Sociálně – demografická analýza
2.1. Charakteristika kraje
Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky. Kraj je svou rozlohou 3 963 km2 čtvrtým nejmenším
krajem České republiky a zaujímá 5% její plochy.
Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 v rámci reformy veřejné správy podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších
územních samosprávných celků.
V kraji je celkem 307 obcí, z toho je 30 měst. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglomerace
Zlín-Otrokovice-Napajedla, v níž je koncentrováno přes 100 tisíc obyvatel, dále aglomerace Uherské Hradiště-Kunovice-Staré
Město s téměř 40 tisíci obyvateli a konečně města Kroměříž a Vsetín, z nichž každé má 25–30 tisíc obyvatel. Zlínský kraj je
turistickým regionem čtyř oblastí: Kroměřížska, Vsetínska, Uhersko-Hradišťska a Zlínska. Na území Zlínského kraje existuje 24
mikroregionů, jejichž základem je dobrovolná i nezbytná spolupráce obcí, která je dána spádovostí, historickými i současnými
vazbami a společně řešenými problémy.
Tabulka č. 1: Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2013
Stav k lednu 2013
Střední stav obyvatelstva
Stav k 30. září 2013
celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Kraj
celkem

587 693

287 350

300 343

586 903

286 976

299 927

586 565

286 905

299 660

Kroměříž

106 995

52 099

54 896

106 840

52 044

54 796

106 792

52 065

54 727

Uherské
Hradiště

143 494

70 173

73 321

143 332

70 090

73 242

143 219

70 039

73 180

Vsetín

144 675

71 143

73 532

144 488

71 044

73 444

144 471

71 053

73 418

Zlín

192 529

73 935

98 594

192 243

93 798

98 445

192 083

93 748

98 335

Zdroj:http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_zlinskeho_kraje_v_1_az_3_ctvrtleti_2012

Vrcholnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí v kraji je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Lze ji charakterizovat velmi
rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí.
Celkový počet obyvatel v kraji má od roku 2000 spíše klesající tendenci, naproti tomu průměrný věk obyvatel se postupně
zvyšuje a přibývá obyvatel nad 65 let věku.6
3 Zdroj: Zpráva o stavu romských komunit v ČR
4 Zdroj: Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze 2005 – 2015
5 Zdroj: Strategie romské integrace do roku 2020
6 Zdroj: http://www.kr-zlinsky.cz
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Tabulka č. 2: Rozloha a počet obcí ve Zlínském kraji
Oblast

Rozloha

Počet obcí

Kroměřížsko

992 km2

80

Uherskohradišťsko

799 km

2

78

Vsetínsko

1 143 km

2

59

Zlínsko

1 030 km2

87
Zdroj: http://www.kr-zlinsky.cz/

Ekonomická situace v kraji
Zlínsko bývalo v minulosti plným právem považováno za ekonomicky silnou oblast s výraznou koncentrací velkých
průmyslových podniků. Obuv, pneumatiky, stroje a letadla, to byly produkty tradičně spojované s centrem regionu.
Přibližně od poloviny 90. let se hospodářsky stabilní pozice Zlína a celé východní Moravy začala otřásat v důsledku privatizace
a restrukturalizace průmyslu. Negativní roli sehrála také špatná dopravní obslužnost území, odtržení od Slovenska, s nímž do té
doby fungovaly významné obchodní vztahy, a rovněž rozpad většiny zavedených vědecko-výzkumných pracovišť. Důsledkem je
současná podprůměrná tvorba hrubého domácího produktu, třebaže je region nadále vnímán jako bohatá a dynamická oblast v
rámci ČR. Ke konci dubna 2013 bylo na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji evidováno celkem 33 141
uchazečů o zaměstnání, což je ve srovnání se stejným datem roku 2012 o 4 621 uchazečů o zaměstnání více, tj. o 16,2 % více
(duben 2012 celkem 28 520 uchazečů o zaměstnání). Dosavadní průmyslový potenciál kraje je založen na existenci dříve
klíčových strojírenských výrobních podniků. Značný význam mají závody zpracovatelského průmyslu, zejména: obuvnického,
dřevozpracujícího, kožedělného a dále chemie, gumárenství, potravinářství.
Nejvíce lidí je zaměstnáno v těchto oborech:
 v průmyslu
 ve stavebnictví
 v dopravě, skladování a spojích
 v oblasti obchodu, pohostinství, ubytovacích služeb a oprav motorových vozidel
 v obchodu s nemovitostmi.
V kraji se nenachází žádné město s více než 100 000 obyvateli. Populace je z velké části tvořena venkovským obyvatelstvem.
Počet mladých lidí převyšuje počet důchodců, což oblasti poskytuje dostatek pracovních sil pro rozvoj v nejbližších letech. Je to
dáno jednak obecně klidnějším prostředím, ale také soudržností místních lidí a stále relativně velmi dobrými sousedskými
vztahy. V místní socioekonomické struktuře sehrává nezastupitelnou roli specifický jev, kterým je sousedská výpomoc. I díky
vzájemné podpoře při nejrůznějších potřebách dosahují lidé s relativně nízkými příjmy stabilní životní úrovně. K výrazným
vlastnostem místní populace patří rovněž intenzivní náboženské cítění a silné vztahy ke krajině a půdě.7

2.2. Historie Romů
Romové jsou dnes etnikem bez vlastního politického územního celku, romské subetnické skupiny žijí po celém světě –
respektive v zemích mnoha států světa, v nichž jsou specifickou etnickou skupinou. Pojmenování Rom8 je vlastním názvem,
kterým se sami Romové nazývají. Sami sebe takto mezi sebou označují jak Romové, kteří aktivně používají romský jazyk, tak i
Romové, kteří již romsky nemluví. Příslušníky romského etnika na celém světě přitom spojují společné historické zkušenosti. Od
dávnověku dodnes si Romové udrželi svébytný romský jazyk a kulturu.9
Specifický vzhled a způsob života romských skupin10 vyvolával od středověku, kdy se Romové poprvé objevují na evropském
kontinentě, pozornost majoritního obyvatelstva. Na otázku po původu Romů podávali evropští učenci po dlouhá století různé
odpovědi. V dostupných historických pramenech ze 14. a dalších století se ponejvíce setkáváme s citovanými legendami o
jejich egyptském původu. S tím souvisí z hlediska etymologie i fakt, že se dodnes pro Romy používá v některých evropských
jazycích označení odvozené od pojmenování Egypta (latinsky aegyptus). Například v anglickém jazyce je to slovo Gypsy, 11 ve
španělštině Gitanos atd. V jiných evropských jazycích se název pro Romy odvozuje pravděpodobně od řeckého athinganos, v
německém jazyce je Rom označován jako Zigeuner.12 Ze stejné etymologie zřejmě vychází i české pojmenování Cikán,
slovenské Cigán atd. Oproti tomu etymologie slova Rom jednoznačně odkazuje na původní podobu slova dom (v některých
novoindických jazycích), jehož starší známá podoba, doložená v sanskrtských textech, je domba. Tím poukazuje na skupinu
obyvatel indického subkontinentu, ze které Romové s největší pravděpodobností pochází – na uskupení kast známé pod
názvem Romové. V romštině slovo rom psané s malým písmenem na začátku slova znamená primárně „muž“, dále „manžel“.
Rom – psáno s velkým písmenem – označuje příslušníka romského národa.
Z hlediska klasické evropské historiografie máme pro nejstarší dějiny Romů nedostatek písemných pramenů. Indické prameny
nám o předcích Romů prozrazují jen velice málo, několik známých zmínek v perských a arabských pramenech z pozdější doby
je pokládáno za sporné. Od středověku se v evropském historickém kontextu občas setkáváme s jasnějšími zprávami o
přítomnosti romského obyvatelstva. I nadále však platí, že se jedná o zprávy kusé, často neúplné, které obraz romské historie
mnohdy velmi nedostatečně vyplňují a vykreslují. Jedním z charakteristických znaků těchto pramenů je, že se v nich píše
výhradně o cikánech – jak byli Romové majoritou tehdy nazýváni.

7 Zdroj: http://www.kr-zlinsky.cz
8 Pojmenování Rom je vlastním romským označením – autoetnonymem.
9 Věda, která se zabývá kulturou, jazykem a historií Romů, se nazývá česky romistika. V angličtině romani studies. O české romistice viz www.romistika.eu
10 Z etnologického hlediska je nutné rozlišovat na světě jednotlivé skupiny Romů, takzvané subetnické skupiny. Ty se mezi sebou odlišují na základě své jazykové, profesní nebo kulturní tradice a
vzájemně se vůči sobě vymezují.
11 Anglické pojmenování Gypsy má svůj původ v legendě o egyptském původu Romů.
12 Německé pojmenování Zigeuner nebo české pojmenování Cikán má svůj původ v řeckém pojmenování romských skupin v Byzanci.
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Kvalitativní změna v pramenných historických materiálech nastává až ve 20. století. Velkou měrou přispívá k této změně nový
přístup v získávání historických informací, a to zejména práce metodou tzv. orální historie (tj. odborný sběr, zaznamenávání a
přepis osobních vzpomínek pamětníků).
Významným mezníkem z hlediska klasické historiografie je vedle této modernizace historické vědy také fakt, že v průběhu 20.
století sami Romové začali svůj jazyk používat v písemné podobě, a to prakticky po celém světě, kde se romsky mluví.
Písemnosti romské provenience (ať už psané romsky či v jiných jazycích), jejichž objem rok od roku narůstá, umožňují pak
objektivnější historickou práci.
Dodnes lze z etnologického hlediska u některých indických džátí (kast) sledovat blízkou příbuznost s Romy: jednoznačně nejen
v jazyce, ale též v tradičních způsobech obživy, religiozitě, hudbě a v kultuře obecně. Za nejbližší příbuzné Romů jsou pokládáni
v Indii dodnes žijící dómové. Názvem dómové se v etnologii označuje různorodé uskupení kast rozšířené zejména v oblasti
severní Indie. Jak naznačuje historická lingvistika spolu s nemnohými literárními památkami, obývali předkové dnešních dómů
oblast Indie ještě před vznikem hinduistické indické společnosti. Dómské kasty se tradičně živí mimo jiné jako kovozpracující
řemeslníci, hudebníci, košíkáři a truhláři, léčitelé nebo předváděči zvířat (zejména hadů nebo opic), v některých oblastech také
jako spalovači těl zemřelých.
Přestože jsou dómové dnes už povětšinou hinduisté, udržovali si do jisté míry donedávna své tradiční zvyklosti, které je právě
od většinové hinduistické společnosti odlišovaly. Patřily mezi ně zejména silná víra v duchy zemřelých a vliv zlých
nadpřirozených sil, zvyk kupování nevěst, pohřbívání do země (na rozdíl od hinduistického spalování) a další. Uvedené tradice
mají své paralely i v kultuře Romů. Jednoznačnou kontinuitu v romské historii vykazují (dómské – romské) tradiční způsoby
obživy – hudební a artistické produkce, kovozpracující řemesla.

Romové v Byzantské říši
Doposud nejstarší historickou písemnou zmínkou o přítomnosti Romů v Byzanci je událost popisovaná v legendě Svatého Jiřího
Athoského (v nejstarší podobě je zachována v gruzínštině z roku 1068), kde se v Konstantinopoli objevují Adsincani (okolo roku
1050). V dalších řecky psaných dochovaných písemných dokumentech (ponejvíce církevní provenience) jsou Romové
označováni apelativy Αθιγγανος [athinganos], případně Ατσιγγανος [atsinganos]. Tato řecká pojmenování dala zřejmě
etymologický základ apelativu v mnohých evropských jazycích, slovanských i germánských, včetně češtiny a slovenštiny.
V němčině Zigeuner, v italštině Zingaro atd., v dnešní řečtině Τσιγγανος, οι [ciganos].
Dějiny Romů v Byzanci je nutné chápat jednak jako důležitý mezník na pomyslné historické ose dějin migrace Romů z Indie do
Evropy (kulturní kontakt s křesťanskou civilizací, jazyková směna), a jednak z hlediska historiografie jako zdroj informací,
umožňujících srovnání v pozdějších historických obdobích, kdy už Byzantská říše neexistovala. Je přirozené, že Romové měli
tendenci neopouštět lokality, kde byla jejich práce žádaná, a tudíž průběžně se usazovat. O tom svědčí i několik písemných
záznamů o romských kovářích na Peloponésu a některých řeckých ostrovech v Jónském moři. Zatím můžeme tvrdit pouze to,
že v Byzanci se Romové poprvé setkávají s křesťanstvím jako státním náboženstvím. Ať už Romové (skupiny či jednotlivci)
křesťanství přijímají nebo ne, jsou z hlediska křesťanské kultury tito noví obyvatelé Evropy nazíráni a hodnoceni (často tedy i
jako pohané). Pokud jde o konkrétní romské osídlení v jihovýchodní Evropě, je zde historicky zdokumentovaná romská kolonie
v přístavu Modon na Peloponéském poloostrově.

Počátky dějin Romů v českých zemích a na Slovensku
Na otázku, odkdy žijí Romové v českých zemích a na Slovensku, nalézají historikové odpovědi v nemnoha písemných
pramenech. Pro území dnešního Slovenska – konkrétně pro oblast Spiše, kde Romové žijí usedle již po celá staletí – jsou
zachované relevantní soudobé písemnosti poměrně dobré výpovědní hodnoty: jednak popis osídlení panství Mariassyovců z
Markušoviec (popis je z roku 1383), kde v lesích v blízkosti obce Hnilec žijí cikáni, a dále unikátní dokument – listina, vydaná
králem Zikmundem Lucemburským romské skupině pod vedením cikánského vojvody Ladislava (vydáno na Spišském hradě,
roku 1423). Vedle těchto dvou významných pramenů se objevuje už koncem 14. století v uherských župách řada místních
pojmenování či osobních jmen odvozených od pojmenování cigan, která přítomnost Romů nebo povědomí majority o jejich
přítomnosti ve společnosti aspoň naznačují. Pro území českých zemí se doposud nepodařilo počátek romského osidlování
přesněji datovat. Přítomnost Romů v českých zemích ve 13. století nemůžeme zcela vyloučit, protože už ve 14. století se –
podobně jako na Slovensku – objevují onomastické údaje odvozené od pojmenování cikán, jež nás informují o jistých smluvních
vztazích s cikány, kteří pracovali jako služební a drobní řemeslníci. O pohybu větších romských skupin nás opět pouze
perspektivou majority informují kroniky (respektive jejich zlomky) různých měst a zápisy v nich vztahující se k roku 1416 (kdy,
jak se píše: Toho léta vláčili se Cikáni po České zemi a lid mámili…), následně roku 1417 (o cikánech ve Znojmě), dále roku
1417 či 1418 (v Chebu) – v tomto případě jde o poslední záznam z doby před husitskými válkami.

Romové v českých zemích a na Slovensku v pozdním středověku
Z písemných pramenů, které vznikaly v průběhu 14. – 15. století, není přirozeně dost dobře možné rekonstruovat souvislou
historii Romů, ovšem můžeme na jejich základě alespoň shrnout, že v té době byli Romové ve střední Evropě už natolik známi,
že se zmínky o nich nalézají v kronikách a úředních záznamech. Podle některých písemných pramenů z druhé poloviny
patnáctého století nacházeli romští kováři práci u královského vojska (konkrétně v protitureckých válkách Matyáše Korvína a
Vladislava Jagellonského), sporadicky – zejména v oblasti Horních Uher – máme potvrzeno, že cikáni příležitostně pracují také
v zemědělském prostředí, kde přitom byli zaměstnáváni přímo vrchností, kromě výše zmíněných kovářů zejména pak při lesních
a polních sezonních pracích, při lovu jako nadháněči zvěře, dále při stavebních pracích na vodních dílech apod. Specifické
uplatnění ve společnosti pak měli vždy romští hudebníci. Zatím nejstarší zaznamenaná zmínka je o romských hudebnících na
královském dvoře Matyáše Korvína a jeho manželky Beatrice na zámku Gödölö u Budína, a to v roce 1489.
Pokud jde o zmínky o romských skupinách pohybujících se ve městech v celé Evropě, charakteristické pro ně je, že cikáni se
pohybují ve městech vždy jen dočasně, a to zpočátku jako součást křesťanských náboženských procesí nebo jako samostatné
skupiny. Od počátku 15. století se v městských kronikách objevují u takovýchto záznamů i zprávy o různých způsobech
příživnictví či pochybných způsobech obživy (zejména krádeže).

Romové v českých zemích a na Slovensku v 16. – 18. století
Po smrti Ludvíka Jagellonského, kdy byly české i uherské země začleněny do habsburské monarchie, respektive po tureckém
vítězství u Moháče, byla střední Evropa přímo konfrontována s muslimskou osmanskou říší. V přímé souvislosti s válečnými
taženími byly přirozené i migrace obyvatelstva, a to včetně Romů. Už koncem 15. století se ve střední Evropě objevují nově
příchozí romské skupiny, které prchají z jihovýchodní Evropy obsazené Turky.
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V této době byla vznesena první oficiální obvinění cikánů ze špehování ve prospěch Turků. Úplně poprvé to byla usnesení
říšských sněmů v Lindavě a ve Freiburgu z let 1496 - 1498. Byla to změna vyvolaná v Evropě akutní potřebou nalezení viníka v
nezdařených válkách s Turky, a přitom také v tomto válečném stavu nutná potřeba vypuzení neusedlého obyvatelstva. V celé
habsburské monarchii byla vydávána nařízení, která měla cikány ze země vypudit, případně dle nařízení trestat.
Nařízení platná pro české země i Uhry vycházela od císaře či zemských sněmů (později v českých zemích zemských úřadů) a
byla určena v českých zemích krajským úřadům, v Uhrách župám, dále královským městům a vrchnostem, na něž byla
přenášena zodpovědnost za jejich dodržování. Příznačné je, že patenty a usnesení se stále opakují (přičemž se zostřují
způsoby dosažení jejich účinnosti). V této době rapidně narůstá množství písemných pramenů (zejména písemnosti městských
hrdelních a apelačních soudů). V nich je zaznamenáno, jakým způsobem byli cikáni vyslýcháni, mučeni a nuceni k doznání a
následně trestáni. Vedle „honů na čarodějnice“ patří vykonstruované procesy s cikány k nejtemnějším kapitolám evropské
historie.

Romové v českých zemích a Uhrách v 18. a 19. století
Význam společenských změn v novověku pro poznání dějin Romů – prameny a literatura 18. a 19. století. Osmnácté století
přineslo v období vlády císařovny Marie Terezie a Josefa II. jak známo významné změny v celé řadě správních a
administrativně-správních záležitostí. Nedílnou součástí mnoha podstatných společenských reforem daných panovníkem byly
nově zaváděné způsoby výkonu práce státních úředníků, které souvisely především s přesnou evidencí obyvatelstva. V druhé
polovině 18. století tak vzniká řada písemností (probíhají pravidelné soupisy poddaného obyvatelstva, evidují se obytné stavby,
ustaluje se způsob vedení matrik atd.), které dnes umožňují nové poznání sociálních dějin mnohonárodnostního habsburského
státu. Dalším významným obdobím z tohoto hlediska je polovina 19. století, kdy dochází k rozpadu staleté patrimoniální správy
a vymezují se podmínky pro stanovení domovské příslušnosti obyvatelstva.
Písemnosti vzniklé z tohoto okruhu společenské problematiky jsou pro nás nanejvýš relevantními prameny, které vypovídají o
přístupu státu i lokálního majoritního obyvatelstva k Romům. Vedle tohoto jaksi povinného zájmu státních úředníků a církve,
kteří se administrativně podíleli i na centrálně řízené realizaci systematického asimilačního tlaku na neusedlé a „jiné“
obyvatelstvo, se zejména cikáni – Romové v 18. století stali objektem systematického zájmu akademiků a vědců na poli
společenskovědním a jazykovědném. Svou pozornost věnoval Romům zakladatel české indologie Vincenc Lesný, který
publikoval o jazyce a původu tohoto etnika několik studií.
Významnou skutečností z hlediska historiografického je také fakt, že z období přelomu 19. a 20. století se zachovaly i lokální
kroniky menších obcí, z nichž mnohé reflektují nejstarší osídlení obce romským obyvatelstvem.

Romské národní symboly
a)

Vlajka - jako jeden ze symbolů mezinárodního romského hnutí byla na kongresu 1971 přijata romská vlajka. Tu tvoří
dva podélné pruhy. Zatímco ten horní modrý odkazuje na čisté letní nebe, ten spodní zelený symbolizuje spjatost
Romů s přírodou, zobrazuje trávu, po níž Romové chodili a na které také nocovali. Červený kruh s šestnácti loukotěmi
uprostřed vlajky připomíná jednak kola vozů, ve kterých Romové putovali, především ale odkazuje k indickému
původu Romů. Tento prastarý symbol dobře vystihuje základní myšlenky indické filozofie, podle níž má vše svou
příčinu a svůj následek. Cokoli uděláš, vrátí se ti zpět, tak jako se točí kruh. Dobro bude odměněno dobrem, zlo
naopak zlem. Kolo člověku také připomíná, že jednou je nahoře, podruhé zase dole, neboli nic netrvá věčně – ani
štěstí a sláva, ani bolest a utrpení.
Obrázek č. 2: Romská vlajka

b)

Hymna - od roku 1971 mají Romové také svou hymnu. Stala se jí píseň Gelem gelem (čti Dželem dželem). Její
melodie vychází ze starobylé písně rumunských Romů, která v roce 1968 zazněla s novým textem ve filmu Nákupčí
peří a okamžitě se stala velmi populární. Ve svém repertoáru ji dnes má mnoho romských kapel z Čech i zahraničí,
existuje proto velké množství jejích textových variant. Romská hymna zaznívá při každé pro Romy významné
události, pravidelně například 8. dubna na Mezinárodní den Romů.13

c)

Jazyk - Romština, ať už jde o kterýkoli z jejích dialektů, se řadí mezi indoevropské jazyky do skupiny jazyků indických
(společně například s hindštinou či bengálštinou). Příbuznost indoevropských jazyků prozrazuje podobnost některých
výrazů. Romština však není zdaleka jednotným jazykem - díky územním přesunům jednotlivých romských skupin
existuje několik hlavních dialektů romského jazyků, ale i přesto se Romové z různých částí světa mohou spolu
domluvit. Slovní zásobu všech romských dialektů tvoří, podobně jako u ostatních jazyků, slova původní, přejatá a
nově vytvořená.14

2.3. Romové a EU
V mezinárodním srovnání situace Romů v ČR není na uspokojivé úrovni. Česká republika je velmi často kritizovaná za
nedodržování lidských práv u romské menšiny. Nepříznivá situace Romů a vzrůstající negativní nálady u většinové společnosti
lze zaznamenat nejen v ČR, ale i v jiných zemích EU.

13http://www.romanovodori.cz/clanky/nad-londynem-vlaje-novy-prapor/
14 Zdroj: http://romove.radio.cz/cz/clanek/18586
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V rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 se uvádí: „V Evropě žije mezi 10 a 12 miliony Romů, asi
polovina z nich v zemích Evropské unie. Tři čtvrtiny Evropanů přiznávají, že Romové jsou rizikovou skupinou ohroženou
diskriminací. Většina Evropanů (53 %) ale zároveň věří, že celá společnost by mohla profitovat z lepší integrace Romů.
V roce 2012 tvrdilo v průzkumu 34 % Evropanů, že obyvatelé jejich země by se cítili „nepříjemně“ a 28 % „trochu nepříjemně“,
pokud by jejich děti měly ve škole romské spolužáky. V Maďarsku, České republice, na Slovensku a v Bulharsku bylo v období
mezi lednem 2008 a červencem 2012 zaznamenáno víc než 120 vážných násilných útoků proti Romům a jejich majetku - a to
včetně střelby, pobodání nebo házení zápalných lahví.
Romové, kteří žijí na území států EU, jsou hluboko pod národním průměrem v téměř všech ukazatelích životní úrovně: osm z
deseti Romů žije na hranici chudoby, jen jeden ze sedmi mladých romských dospělých má dokončené středoškolské vzdělání.“
Násilné vystěhovávání je stále běžnou praxí v řadě evropských zemí, jako je Rumunsko, Itálie nebo Francie. Vzdělávání Romů
je segregované především v České republice, v Řecku a na Slovensku – což je zcela v rozporu s národními zákony i
legislativou celé EU, která zakazuje rasovou diskriminaci. Státní úřady, včetně policie, v mnoha případech selhaly při
předcházení takovým případům nebo při jejich vyšetřování. V roce 2000 přijala Evropská unie směrnici o rasové rovnoprávnosti,
která zakazuje diskriminaci založenou na rase nebo etniku – a to v práci, při vzdělávání, v přístupu ke zboží a službám, bydlení
nebo zdravotní péči. Charta základních práv EU, která vstoupila v platnost v roce 2009, také zakazuje diskriminaci a zakotvuje
právo na vzdělání, sociální podporu, bydlení a práci. Evropská komise je pak oprávněna zakročit proti jednotlivým členům
sedmadvacítky, pokud poruší právo EU nebo zmíněnou chartu. Doposud se to nicméně nikdy nestalo v souvislosti s nějakou
diskriminací Romů nebo jiné etnické minority. Amnesty International proto vyzvalo Evropskou unii, aby začala podnikat
přesvědčivé kroky a začala hrát hlavní roli při odstranění diskriminace Romů v Evropě .
I přes tato opatření Rada Evropy tvrdě kritizuje Česko za údajnou diskriminaci Romů. Český stát by neměl Romy stěhovat na
jedno místo, kde pak žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Žádá zboření vepřína v Letech u Písku, který stojí na místě bývalého
pracovního tábora pro Romy z druhé světové války. Tábor označuje termínem koncentrační.15
Romové mají zastoupení v Evropském parlamentu. Celkem dvě křesla obsadí Romové v nově zvoleném Evropském
parlamentu (EP). Do EP byla zvolena Soraya Post, romská aktivistka a bojovnice za lidská práva ze Švédska, která stanula
v čele kandidátky Feministické iniciativy. Zároveň zastává pozici místopředsedkyně Evropského fóra Romů a kočovníků. Dalším
zvoleným europoslancem, který se hlásí k romské národnosti, je Damian Dräghici z Rumunska.16

Situace Romů v jedenácti členských státech EU
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) provedla v roce 2012 průzkum, založený na analýze dostupných údajů o
socioekonomické situaci Romů v EU a naplňování jejich práv. Pilotní průzkum agentury FRA zaměřený na Romy zahrnul
Bulharsko, Českou republiku, Francii, Itálii, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Španělsko. Napříč
jedenácti členskými státy EU se dotazovali 22 203 Romů a osob z neromské populace, kteří poskytli informace o 84 287
členech domácností. Rozhovory byly vedeny osobně v domovech romských i neromských respondentů. Výsledky představují
neutěšený obraz situace Romů zahrnutých do průzkumu. Srovnání s neromskou populací žijící v nejbližším okolí ukazuje
významné rozdíly z hlediska jejich socioekonomické situace, situace neromských respondentů je však často také znepokojivá.
Tyto důkazy potvrzují potřebu, kterou určuje sdělení Evropské komise o Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do
roku 2020, podle něhož je třeba „rozhodného jednání a aktivního dialogu s Romy jak na vnitrostátní úrovni, tak i na úrovni EU“.
Klíčovými oblastmi průzkumu byly tyto oblasti, jejichž výsledky mohou být užitečné pro politické činitele v ČR, protože ukazují na
určité důležité aspekty, které by měly sloužit jako informace pro další rozvoj, provádění a sledování vnitrostátních strategií a
akčních plánů začleňování Romů.
 Oblast vzdělávání – v průměru jen každé druhé romské dítě zahrnuté do průzkumu navštěvuje předškolní zařízení nebo
MŠ. Ve věku povinné školní docházky se s výjimkou Bulharska, Řecka a Rumunska uvádí, že školu navštěvuje devět
z deseti romských dětí ve věku 7 až 15 let.
 Oblast zaměstnanosti – v průměru se uvádí, že placené zaměstnání má méně než jeden ze tří Romů, každý třetí romský
respondent uvedl, že je nezaměstnaný, ostatní uvedli, že jsou v domácnosti, v důchodu, jsou práce neschopni nebo jsou
osoby samostatně výdělečně činné.
 Oblast bydlení – v průměru žijí v romských domácnostech zahrnutých do průzkumu v jedné místnosti více než dvě
osoby. Přibližně 45 % Romů žije v domácnostech, které postrádají jeden ze základních druhů vybavenosti, jmenovitě
kuchyň, toaletu, sprchu nebo vanu v domě a elektřinu.
 Oblast zdraví – každý třetí romský respondent ve věku 35 až 54 let uvádí zdravotní obtíže omezující jeho každodenní
činnost. V průměru přibližně 20 % romských respondentů nemá zdravotní pojištění nebo neví, zda toto pojištění má.
 Oblast chudoby – v průměru přibližně 90 % Romů zahrnutých do průzkumu žije v domácnostech s ekvivalizovaným
příjmem nižším než vnitrostátní hranice chudoby. V průměru přibližně 40 % Romů žije v domácnostech, kde nejméně
jednou za poslední měsíc někdo musel jít spát hladový, protože si nemohl dovolit koupit potraviny.
 Diskriminace a povědomí o právech – přibližně polovina Romů zahrnutých do průzkumu uvedla, že v posledních
dvanácti měsících zažili diskriminaci v důsledku svého etnického původu. Přibližně 40 % Romů zahrnutých do průzkumu
má povědomí o právních předpisech zakazujících diskriminaci etnických menšin při podávání žádosti o zaměstnání.
Agentura FRA bude tento průzkum opakovat ještě dvakrát, a to v polovině a na konci procesu plnění strategie Evropa 2020, aby
poskytla spolehlivé srovnatelné údaje, jež pomohou orgánům EU a členským státům EU při měření dosaženého pokroku.
Během tohoto období bude agentura FRA spolupracovat s členskými státy a ostatními klíčovými subjekty na vývoji
monitorovacích metod, které budou schopny poskytnout srovnávací analýzu situace Romů napříč Evropskou unií .17

Inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
Krize zcela znehodnotila léta hospodářského a sociálního pokroku a odhalila strukturální nedostatky v evropském hospodářství.
Mezitím se svět rychle pohybuje a dlouhodobé problémy, jako je globalizace, tlak na zdroje a stárnoucí populace, se prohlubují.
Je potřeba strategie, která by přispěla k tomu, abychom z krize vyšli posíleni, a která by z EU učinila inteligentní a udržitelnou
ekonomiku podporující začlenění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.

15 Zdroj: Evropské centrum pro práva Romů, Evropská komise
16 Zdroj:www.romea.cz
17 Zdroj: http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm
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Ekonomická integrace Romů přispěje k sociální soudržnosti, povede k lepšímu dodržování základních práv, včetně práv
příslušníků menšin, a bude napomáhat odstraňování diskriminace založené na rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním
původu nebo příslušnosti k národnostní menšině.
EU učinila členským státům několik návrhů týkajících se podpory sociální a ekonomické integrace Romů, naposledy ve svém
sdělení z dubna 2010. Členské státy jsou již nyní na základě směrnice 2000/43/ES povinny poskytnout Romům (stejně jako
ostatním občanům EU) nediskriminační přístup ke vzdělávání, zaměstnání, odbornému vzdělávání, zdravotní péči, sociálnímu
zabezpečení a bydlení. Přísná kontrola provádění této směrnice může být užitečným nástrojem k měření integrace Romů.18

Ekonomické náklady na exkluzi Romů
Převážná většina Romů v produktivním věku nemá dostatečné vzdělání pro úspěšné zapojení na trhu práce. V důsledku toho
ztrácejí evropské země stovky miliónů euro ročně z důvodu snížené produktivity a fiskálních příspěvků vládám. Dolní hranice
odhadů ročních ztrát produktivity se pohybují od 231 miliónů euro v Srbsku, přes 367 miliónů euro v České republice, 526
miliónů euro v Bulharsku až po 887 miliónů euro v Rumunsku. Dolní hranice ročních fiskálních ztrát činí 58 miliónů euro v
Srbsku, 202 miliónů euro v Rumunsku, 233 miliónů euro v České republice a 370 miliónů euro v Bulharsku. S použitím jiných
odhadů romské populace (UNDP, 2006) činí ekonomické ztráty v těchto čtyřech zemích v úhrnu až 5,7 miliard euro ročně a
fiskální ztráty 2 miliardy euro ročně.

Odstranění rozdílů ve vzdělání je také ekonomicky inteligentním rozhodnutím
Lépe vzdělaní Romové mohou očekávat mnohem vyšší výdělky. Ve srovnání s Romy se základním vzděláním mohou Romové
s ukončeným středoškolským vzděláním očekávat, že si vydělají o 83% více v Bulharsku, o 110% více v České republice, o
144% více v Rumunsku a o 52% více v Srbsku.
Roční fiskální zisk z odstranění rozdílu v zaměstnanosti je mnohem vyšší, než celkové náklady na investice do veřejného
vzdělávání pro všechny romské děti; 7,7 krát vyšší v Bulharsku, 7,4 krát vyšší v České republice, 2,4 krát vyšší v Rumunsku a
3,3 krát vyšší v Srbsku.
Graf č. 1: Podíl (%) populace v produktivním věku se středoškolským nebo vyšším vzděláním

Zdroj: http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/KnowledgeBrief_Czech_v02.pdf

To ukazuje graf č. 1 uvádějící podíl Romů v produktivním věku, kteří ukončili alespoň nějaké středoškolské vzdělání nebo vyšší.
Pouze každý pátý Rom v produktivním věku v České republice a pouze každý osmý v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku jsou
vybaveni těmito potřebnými úrovněmi vzdělání. U většinové populace v produktivním věku v těchto zemích je 4 – 6 krát vyšší
pravděpodobnost dosažení tohoto stupně vzdělání.
Podíl Romů v populaci v produktivním věku poroste s rychlým stárnutím většinové populace ve střední a východní Evropě.
Rovné zapojení Romů na pracovním trhu je nezbytné k tomu, abychom mohli čelit zvyšujícím se národním výdajům na
důchody, zdravotnictví a dalším nákladům stárnoucí populace.
Členské státy by měly zajistit, aby se v jejich plánech na investice z evropských fondů v příštím sedmiletém období (2014 –
2020) počítalo i se sociálním začleňováním romského obyvatelstva. Na přípravě by se proto měly podílet i romské neziskové
organizace a odborníci na problematiku.
K výzvě se připojila čtveřice evropských komisařů – Viviane Reding (spravedlnost, základní práva a občanství), László Andor
(zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění), Johannes Hahn (regionální politika) a Androulla Vassiliou (vzdělávání,
kultura, mnoho jazyčnost a mládež).
Jednání o evropských fondech pro období 2014 – 2020 budou rozhodující. Je proto důležité zajistit, že národní iniciativy, které
se věnují romské problematice a začleňování Romů do společnosti, romské neziskové organizace a odborníci, se budou na
plánování investic co nejvíce podílet.19
„K integraci Romů se nesmí přistupovat jako k nákladům, ale jako k sociální investici, která bude klíčová k dosažení cílů
strategie Evropa 2020“, uvedla Evropská komise ve svém prohlášení.
V ČR je podle odborníků přes 300 chudinských domů, ulic a čtvrtí, v nichž žijí převážně Romové, v součtu se jedná cca o
80 000 lidí.20

18 Zdroj: Rada evropské unie – Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020
19 Brusel, Belgie, 23. 4. 2013 (Romea)
20 EurActiv – převzato ze webu Romea
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Graf č. 2: Podíl zaměstnaných osob v produktivním věku –
Zaměstnanost je sledována u osob ve věku od 15 let

Zdroj http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/KnowledgeBrief_Czech_v02.pdf

Tyto faktory zvyšují požadavky na snižující se populaci v produktivním věku (15 – 64 let), která musí nést vyšší fiskální břímě s
rostoucími výdaji např. na důchody a zdravotní péči. Toho lze dosáhnout pouze s populací v produktivním věku, ve které jsou
všechna společenství plně zapojena do pracovního trhu. Romská populace v mnoha evropských zemích již teď představuje
značnou část populace v produktivním věku, včetně čtyř zemí zahrnutých do této studie. Předpokládá se zvyšování tohoto
podílu s ohledem na relativně mladší věkový profil romské komunity. Proto je podstatné zvýšení zapojení a produktivity Romů
pro všechny ekonomickou nutností.
Graf č. 3: Rozdíl ve výdělcích Romů

Zdroj: http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/KnowledgeBrief_Czech_v02.pdf

Graf č. 3 ukazuje průměrný měsíční čistý příjem zaměstnaného Roma ve srovnání s většinovou populací. Zaměstnaný Rom si
vydělává o 31 % méně v Bulharsku, o 48 % méně v Srbsku, o 55 % méně v Rumunsku a o 58 % méně v České republice. Nižší
úroveň vzdělání se odráží také v mnohem nižších výdělcích.

Rozdíl v zaměstnanosti Romů
Nízká úroveň dosaženého vzdělání se projevuje nízkou zaměstnaností; v Rumunsku pracuje pouze každý druhý Rom v
produktivním věku, v Bulharsku a České republice je to ještě méně, v Srbsku pracuje jen každý pátý Rom. Ve srovnání s
většinovou populací – kde je zaměstnanost v průměru kolem 60% - rozdíl v zaměstnanosti je nejnižší v Rumunsku (13 %) a v
České republice (17 %), zatímco v Bulharsku a Srbsku jsou rozdíly nejvyšší (29 %).

Přijímání inteligentních ekonomických rozhodnutí
Aby se tyto ekonomické a fiskální ztráty změnily na zisky, které dostanou romské rodiny z chudoby a budou schopné
podporovat systémy sociálního zabezpečení stárnoucích populací v těchto zemích, je investice do inkluzivního a kvalitního
vzdělávání nejenom nejlepší sociální volbou, ale také inteligentním ekonomickým rozhodnutím. V romské populaci existuje
obrovská návratnost investic do vzdělání.21

21 Zdroj: http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/KnowledgeBrief_Czech_v02.pdf
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Tabulka č. 3: Statistické údaje o romské populaci v Evropě
Odhadovaný počet Romů

Země
Bulharsko

700 000 - 800 000

Česká republika

250 000 - 300 000

Maďarsko

550 000 - 600 000

Německo

110 000 - 130 000

Polsko

50 000 - 60 000

Rakousko

20 000 - 25 000

Rumunsko

1 800 000 - 2 500 000

Slovensko

480 000 - 520 000
Zdroj: European Roma Rights Centre

Fondy EU by v období 2014+ měly podpořit i sociální začlenění Romů. Členské státy by měly zajistit, aby se v jejich plánech na
investice z evropských fondů v příštím sedmiletém období (2014 - 2020) počítalo i se sociálním začleňováním romského
obyvatelstva. Jednání o evropských fondech pro období 2014 - 2020 budou rozhodující. Je proto důležité zajistit, že národní
iniciativy, které se věnují romské problematice a začleňování Romů do společnosti, romské neziskové organizace a odborníci,
se budou na plánování investic co nejvíce podílet. Jak uvádí studie Světové banky, plná integrace romského obyvatelstva by
pro ekonomiky členských států mohla znamenat přínos ve výši 500 milionů eur ročně.

2.4. Romové v krajích
Pro některá rozhodování o opatřeních vedoucích k integraci Romů je důležité znát jejich početnost, demografickou strukturu a
prostorové začlenění.
„Rom“ je v České republice z hlediska právního občan, který se podle čl. 3, odst. 2 Listiny základních práv svobod a podle § 2
zákona č. 320/2002 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, hlásí k romské národnosti. Zákon neřeší, za jakých
okolností se má ke své národnosti hlásit. Počet Romů podle sčítání lidu a počet Romů, kteří se jinak hlásí k romské národnosti
či příslušnosti k romské menšině, tak nelze bez výjimky ztotožňovat. Stejně tak je nutné reflektovat i skutečnost, že výraz
„Romové“ je užíván v běžném jazyce, ale i v oficiálních dokumentech (např. Rada Evropy, nejnověji také Evropská unie)
v širším významu.
Tabulka č. 4: Národnost obyvatel v jednotlivých krajích v roce 2011
Z toho národnost (mimo nezjištěné)
Obyvatelstvo
ČR
celkem
česká
slovenská
Česká republika

romská

10 436 560

6 711 624

147 152

5 135

Hl. m. Praha

1 268 796

821 688

23 089

368

Středočeský kraj

1 289 211

901 438

17 474

388

Jihočeský kraj

628 336

454 738

6 602

269

Plzeňský kraj

570 401

399 897

7 982

216

Karlovarský kraj

295 595

190 285

7 217

213

Ústecký kraj

808 961

553 008

12 033

1 247

Liberecký kraj

432 439

300 472

6 053

295

Královéhradecký

547 916

389 201

5 638

337

Pardubický kraj

511 627

362 436

4 789

175

Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

505 565

330 890

2 989

1 103

1 163 508

558 041

14 106

309

628 427

365 091

7 306

363

579 944

318 139

5 806

133

1 205 834

776 300

26 068

691
Zdroj: http://www.scitani.cz/

Při sčítání lidu v roce 2011 se zjistilo, že v České republice žije 5 135 občanů, kteří se hlásí k romské národnosti. To je o 6 611
občanů méně, než v roce 2001. Představitelé některých romských organizací však mluví o 300 000 až 350 000 romských
občanů. Analýza dat ze sčítání lidu, domů a bytů, při které byly započteny i osoby, které přihlásily romskou národnost respektive
romský mateřský jazyk, dospěla k počtu 837 osob.
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Tabulka č. 5: Počty osob hlásících se k romské národnosti + počet osob hlásících se k mateřskému jazyku v ČR romština
Romská národnost

Mateřský jazyk - romština

Celkem Romů

5 135

837

muži

2 876

521

ženy

2 259

316
Zdroj: http://www.scitani.cz/

Odhady potvrzují, že romská populace je dosud populačně progresivní. Vysoká úroveň plodnosti ovlivňuje věkovou strukturu
romské populace. Zůstává výrazný podíl dětí, které se brzy dostanou do reprodukčního věku. I při snížení průměrného počtu
dětí v rodině bude početní růst romské populace pokračovat. Podle autorů prognózy v současné době žije v ČR cca 200 000
Romů a do roku 2050 jejich počet nepřekročí 300 000, budou-li dodrženy základní předpoklady: postupné zlepšování
ekonomické a sociální situace, zvyšování životní úrovně a vzdělanosti romských žen i mužů. Tento vývoj lze očekávat pouze
tehdy, nezvýší-li se podstatně migrace22.
Tabulka č. 6: Časová projekce demografického vývoje romské menšiny
Střední délka
Úhrnná
Počet
Období
života
Koncový stav
plodnost
narozených
muži/ženy

Absolutní
přírůstek

Relativní
přírůstek (v
promile

2006 - 2010

2,035

66,80 / 73,86

219 207

3 702

2 590

12,18

2011 - 2015

2,007

67,49 / 74,71

231 692

3 798

2 497

11,08

2016 - 2020

1,980

67,56 / 75,41

243 049

3 828

2 271

9,57

2021 - 2025

1,927

69,68 / 76,65

253 959

3 835

2 182

8,78

2026 - 2030

1,927

71,09 / 78,05

263 800

3 794

1 968

7,60

2031 - 2035

1,927

71,09 / 78,05

270 805

3 623

1 401

5,24

2036 - 2040

1,927

71,09 / 78,05

275 238

3 496

887

3,25

2041 - 2045

1,927

71,09 / 78,05

277 812

3 470

515

1,86

Zdroj: Zpráva 2004, původní zdroj: Jitka Langhmerová a Tomáš Fiala: „Kolik je vlastně Romů v České republice?“ Demografie, 2003

Z pohledu demografie se odlišnost Romů od ostatního obyvatelstva projevuje především ve věkové struktuře. Demografické
stárnutí je v současné době charakteristické jak pro Českou republiku, tak i pro většinu evropského obyvatelstva. Naopak pro
romskou populaci je typický vysoký podíl dětí na úkor seniorů. Současná věková struktura Romů proto předpokládá budoucí
početní růst.

2.5. Romové ve Zlínském kraji
Počet obyvatel k 1. 3. 2011 činil ve Zlínském kraji 579 944 osob, z nichž evidovaných Romů hlásících se k romské národnosti
bylo 133 osob. Romové bydlí především ve městech Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherský Brod, Holešov a v dalších obcích
Zlínského kraje.
Zlínský kraj zadal vypracovat Analýzu romské menšiny žijící v kraji, pro získání údajů o této menšině. Analýzu vypracovala dvě
romská sdružení a to Aver dživipen Vsetín a ARGO, Společnost dobré vůle Zlín. Data získávala od října 2013 do dubna 2014.
Analýza nezahrnuje všechny romské obyvatele ve Zlínském kraji, některé rodiny odcestovaly do Anglie (nejvíce ze Vsetína a ze
Zlína). Tyto rodiny neodcestovaly nastálo, ale průběžně se vracejí zpět do místa svého bydliště. Jiné rodiny odmítly dotazník
vyplnit. Do analýzy nebyly zařazeny romské děti z pěstounské péče, informace z azylových domů, internátů a domů na Půl
cesty.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 830 romských respondentů, tito respondenti uvedli, že mají celkem 1695 dětí.
Manžela či druha nebo manželku či družku uvedlo 639 respondentů. Nelze s jistotou říci, že z těchto 639 protějšků jsou všichni
Romové.
Ze zkušeností terénních sociálních pracovníků vyplývá, že zhruba v 80 % tomu tak je. Ovšem je nutné počítat s tím, že pokud
jeden z páru je Rom, lze je tedy považovat za romskou rodinu či romský pár. Minimálně svým okolím jsou za romskou rodinu
považováni. Počty Romů ve Zlínském kraji se průběžně mění. Někteří Romové odchází převážně do Anglie a přichází k nám
Romové ze Slovenské republiky. Tato analýza byla zpracována a aktuální od října 2013 do dubna 2014.

22 Zdroj: Zpráva 2004, původní zdroj: Jitka Langhmerová a Tomáš Fiala:„Kolik je vlastně Romů v České republice?“ Demografie, 2003
27. Zdroj: Strategie romské integrace do roku 2020
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Graf č. 4: Pohlaví respondentů

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 830 respondentů, z toho 345 (42 %) mužů a 481 (58 %) žen (4 osoby pohlaví
neuvedly).
Rodiny s dětmi:
Celkem 196 (24 %) respondentů uvedlo, že nemá žádné děti. Nejvíce rodin (19 %) má jedno dítě, podobně dvě děti má 18 %
rodin, tři děti má 15 % respondentů, 12 % respondentů má 4 děti. Celkem dvě rodiny - jedna z okresu Kroměříž a jedna z
okresu Uherské Hradiště uvedly 10 dětí a dvě rodiny z okresu Kroměříž uvedly 9 dětí. Rodin s počtem dětí nad 6 je pouze
minimální počet.

Graf č. 5: Počet dětí v rodinách v ZK

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

Nejvyšší počet dětí je v okrese Vsetín (718), nejméně pak v okrese Uherské Hradiště (232). Výsledek odpovídá podílu
respondentů a získaných dotazníků.
Tabulka č. 7: Počet dětí v okresech ZK

Počet dětí

Kroměříž

Uherské
Hradiště

Vsetín

Zlín

Počet dětí
celkem

375

232

718

370

1695

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014
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Graf č. 6: Počet dětí dle věku

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

Počet romských dětí v dětských domovech na území Zlínského kraje:
Pro získání informací byly osloveny dětské domovy, výchovný ústav, středisko výchovné péče na území Zlínského kraje.
Celkem se jednalo o 18 zařízení.
Z šetření vyplývá, že v dětských domovech a zařízeních výchovné péče se nachází 64 romských dětí ve věku od 3 do 21 let.
Čtvrtina těchto umístěných dětí pochází ze Zlínského kraje, polovina dětí (50 %) pochází z Jihomoravského kraje, z kraje
Vysočina pochází 11 % dětí, z Moravskoslezského je umístěno 8 % dětí a 5 % dětí z kraje Olomouckého.
Graf č. 7: Původ dětí v DD

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

3. Analýzy jednotlivých oblastí romské integrace
Samosprávy patří mezi klíčové hráče, bez kterých se integrace romské menšiny nemůže činit, proto právě na obcích by se mělo
vytvářet politické a finanční klima pro zahájení a udržení integrace. To vše by mělo probíhat za podpory kraje a státu.
V současné době chybí centrální politická vůle pro řešení sociálního vyloučení. Provádí se jen záchranná síť pomocí terénní
práce v romských lokalitách, kterou převážně města a obce podporují. Zatím stále chybí zákonem dané povinnosti
samosprávám na realizaci integrace na rozdíl od některých jiných států.
S délkou existence vyloučených lokalit, s jejich rostoucí etnickou homogenizací a patrně i pokračující koncentrací zejména do
největších lokalit, dochází k prohlubování odlišností mezi způsobem života dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel enkláv a
způsobem života většinové populace žijící mimo enklávy. Největší vyloučené romské lokality nabývají charakteru „ghett“
s posilující vlastní vnitřní strukturou, vlastními pravidly i „zákony“ a také ekonomikou, rostoucím podílem šedé, nelegální a
případně kriminální aktivity a příjmů, za podpory systému sociálních dávek a klesajícím podílem legální zaměstnanosti,
zdaněných příjmů a mezd. Cílem úspěšné integrační politiky by měl být jednotlivec a jeho rodina, kteří zakládají svůj život na
zaměstnání, práci, mzdě a odpovídající životní úrovni. To umožní začlenění do sociální struktury české společnosti a plnou
integraci do majoritní společnosti v každodenním životě a v dlouhodobě udržitelném soužití. Integrace je dlouhým procesem a
cílem, jehož dosažení přesahuje horizont přinejmenším jedné, ale pravděpodobně více než jedné generace. V procesu změny
z vyloučení do integrace, získávají příležitost jednotlivci, kteří mají k takové změně předpoklady a schopnost převzetí
odpovědnosti za svůj život a jeho odvození od práce, mzdy, vzdělání a zajištění svých dětí a jejich vzdělání a pracovní i profesní

16

perspektivy. Převzetí odpovědnosti za vlastní život nenastává ihned a bez podpory. Jde o komplexní proces, který vyžaduje
podporu a postupné narůstání udržitelnosti. Schopnost vřazení se do majoritní společnosti a schopnost majoritní společnosti
přijmout tyto jednotlivce a rodiny jsou důležitými součástmi integrace.
Dosavadní situace je charakteristická dvěma úrovněmi podpůrné politiky vůči sociálně vyloučeným romským lokalitám. Nejvíce
plošná je podpora záchranné sociální sítě, která udržuje nezaměstnané obyvatele lokalit před propadem na naprosté dno bez
příjmů a podpory. Druhou je selektivní podpora pomocí terénní práce uvnitř lokalit a na jejich kontaktu s většinovou společností
a s úřady veřejné a lokální samosprávy, a to s různou mírou spolupráce samospráv měst a obcí, od zcela kladného až po zcela
negativní postoj. V dosavadním vývoji tedy chybí snaha a cílevědomá politika, která by táhla a podporovala pohyb části
obyvatel vzhůru, mimo lokality, na pracovní trh, za vzděláním a do sociální struktury české společnosti. Zjednodušeně vyjádřeno
dosud chybí aktivní politika, která by problém vyloučení netlumila ze dna, ani zevnitř enkláv, ale táhla lidi vzhůru a ven mimo
enklávy. Doposud jsme svědky spíše propadání a sesuvu větší části romské populace do sociálního vyloučení a závislosti na
systému sociálních dávek, s omezenými brzdnými účinky lokálních terénních programů. Hlavním cílem integrační strategie musí
být realistické doplnění a podpora vzestupného pohybu jednotlivců a rodin, kteří jsou takové změny v reálním čase schopni.
a) Definice sociálního vyloučení:
Sociálním vyloučením se má na mysli vyloučení jednotlivců i sociálních skupin z ekonomického a sociálního života (trhu práce,
společenských organizací, sousedství v majoritní populaci) a tím i možnosti podílet se na právech (především sociálních),
životních prostředcích a zdrojích blahobytu sdílených zbytkem populace. Soudržnost společnosti nevzniká prostou občanskou,
prostorovou či teritoriální příslušností, ale participací na sociálně ekonomické dynamice a správě věcí. Symptomem vyloučení je
ne-participace.
b) Ohrožení sociálním vyloučením lze vymezit čtyřmi faktory:
Odmítnutím majoritní společnosti integrovat určité jednotlivce nebo kolektivy na základě jejich kulturní, náboženské
nebo jiné odlišnosti.
Odmítnutím určitých jednotlivců nebo kolektivit integrovat se a jejich tendence vytvářet separované a uzavřené,
sociálně, kulturně např. náboženské vymezené enklávy.
Osobními charakteristikami vylučovaných osob, jako je nízká úroveň jejich kapitálů (ekonomického kapitálu, vzdělání
a sociálního kapitálu), nebo nekompatibilita jejich kapitálů s kapitálem majoritní společnosti.
Strukturálními faktory (často souvisejícími s hodnotami) bránícími integrovat se (nezávisle na jejich vůli integrovat se i
na vůli majoritní společnosti). To může být dáno povahou lokálních trhů práce, na které jsou odkazováni, špatným
životním prostředím, nedostatečnou občanskou vybaveností území, na němž žijí.
Sociální vyloučení, z hlediska negativních dopadů na soudržnost společnosti, se v České republice týká především části romské
minority. Tato minorita a řešení jejích problémů zaznamenaly po roce 1990 řadu závažných změn a zvratů, které přispěly
k divergentnímu pohybu sociálního postavení rostoucího podílu romských rodin mimo strukturu české společnosti.
Zatímco před rokem 1990 se akcentovala zejména sociální podstata problému a tlumila, nebo přinejmenším nerozvíjela, etnická
stránka, po roce 1990 došlo k pochopitelné redefinici problému, zejména vlastního hledání specifické romské identity u
romských elit, ale rovněž novým tlakem na respektování lidských a menšinových práv, politiku podpory menšin a respektování
jejich vlastních tradic, odlišností, kultury, jiného způsobu života. Až v posledních letech dochází ke kritickému analytickému
pohledu na vlastní vnitřní svět Romů. Stále trvá extrémní „politická korektnost“, takže se nemluví o mnohých skutečně
závažných problémech, které fakticky narušují pozici vyloučených. Existuje skutečně okruh kriminálních aktivit, které se
signifikantně váží k části romské minority jako je lichva, obchod s lidmi, obchod s drogami, dětské gangy a černá práce. Ty
zatěžují města a obce. To činí v očích veřejnosti a samospráv politiku státu nedůvěryhodnou, protože občané se s takovými jevy
reálně setkávají. Extrémně vysoké počty vězňů v ČR a dětí v ústavech jsou dány tím, že v těchto institucích je podíl etnických
Romů mnohonásobně vyšší, než odpovídá jejich demografickému zastoupení v celkové populaci státu.
Tlak trhu s byty, privatizace bytového fondu a rozvíjející se trh s realitami, vedly k tomu, že prvotní závislost na sociálních
dávkách se postupně přeměňovala také v prostorovou izolaci. Došlo k rozsáhlému stěhování do segregovaných lokalit a
vybraných regionů ČR, kde šlo o masový proces. V předchozích deseti letech byly krajskými a okresními soudy rozhodnuty
spory o výpovědi nájmu bytu pro neplacení nájemného, což je frekventovaný „romský delikt“ celkem v téměř 86 tis. případech.
Vedle toho dochází k „dobrovolným“ odchodům z bytů, které se realizují bez soudního řízení a jsou realizací byznysu s byty.
Tento migrační pohyb se mohl týkat až 100 tis. osob. Migrace se realizovaly způsoby:




přelidněním bytů příbuzných,
odchodem do severočeských měst s levnými byty,
odchodem do zahraničí.

Situaci dále zkomplikoval Zákon o občanství ČR. Ztížil získání občanství a tím trvalého pobytu i těm Romům, kteří se v Česku
narodili a bydleli celý život, popř. jednotlivým členům jejich rodin. Po skončení etapy roční tolerance ztratili tito lidé nároky na
sociální dávky (nově zavedeného systému státní sociální podpory), protože si občanství neuspořádali. Zrušení okresních úřadů
převedlo veškeré sociální aktivity na samosprávu, což aktivity k řešení problémů romské minority podřídilo lokálně politickým
aspektům a zájmům, a to se závažnými důsledky pro vznik a rozrůstání sociálně vyloučených lokalit a enkláv i „ghettoizací“
jejich vnitřního života.
Hlavními charakteristikami vyloučených lokalit jsou zejména:







Významný počet Romů - ve všech deprivovaných územích žije vysoký podíl Romů a lidí, kteří jsou za Romy považováni.
Chudoba a materiální deprivace s řadou důsledků zejména pro děti. Sociální systém je nastaven pro překlenutí
krátkodobé obtížné životní situace, přičemž sociálně vyloučení občané žijí v této situaci dlouhodobě nebo trvale. To vede
ke ztrátě profesních ambicí a mezigenerační reprodukci chudoby.
Nízká vybavenost veřejnými službami, většina sociálně vyloučených lokalit leží v okrajových částech měst a obcí. Často
v nich nejsou ani základní služby potřebné k zajištění přijatelné životní úrovně.
Nízká úroveň ekonomické aktivit - ke vzniku sociálně vyloučených lokalit přispěly v mnoha případech obce nebo města
tím, že své problémové občany sestěhovaly na území se starou, nevyhovující zástavbou, do bývalých vojenských
kasáren, přip.do nefunkčních průmyslových zón. Tato území mají většinou dožívající, špatně udržovanou infrastrukturu.
Pro podnikatelské aktivity v nich nejsou příznivé podmínky. Jejich osídlování sociálně vyloučeným, nejen romským
obyvatelstvem, zájem o podnikání a o investice do budov nebo do areálů dále snižuje.
Vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost, negativní dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na psychiku a způsob života lidí
v deprivovaných územích, jsou nepochybně klíčovým problémem, který vede k sociálnímu vyloučení. Míra
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nezaměstnanosti Romů žijících v těchto lokalitách se pohybuje mezi 70 – 100%. Syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti
se projevuje rezignací na hledání pracovního místa, zpasivněním, až apatií a vytvářením alternativních životních strategií,
pomocí kterých si dlouhodobě nezaměstnaní zajišťují obživu. Jedná se v prvé řadě o vznik faktické závislosti na
sociálních dávkách, o zadlužování, práci načerno a jiné neformální ekonomické aktivity.
Nízká úroveň vzdělání, na vysoké nezaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit se významným způsobem podílí
nízká úroveň jejich vzdělání a profesní kvalifikace. Lidé žijící v těchto lokalitách význam vzdělání většinou podceňují.
Nezájem o vzdělání se projevuje i ve výchově dětí a je primární příčinou jejich neúspěšnosti ve školách.
Významné ekonomické a sociální potíže - v deprivovaných územích dnes žije generace lidí, kteří ve svém životě nikdy
legálně nepracovali. Pro život v podmínkách sociálního vyloučení je typická tzv. velkorodinná solidarita, která znamená na
jedné straně, pro sociálně vyloučené, vysokou garanci pomoci, na straně druhé povinnosti k ní. To oslabuje motivaci
k osobnímu individuálnímu vzestupu, protože o jeho benefity je třeba se buď rozdělit s ostatními, nebo pospolitost opustit.
Vazba na rodinnou solidaritu a neúčast v dlouhodobých sociálních redistribučních systémech (např. v nemocenském a
důchodovém pojištění) při práci načerno, ohrožuje budoucnost sociálně vyloučených těžko řešitelnou chudobou.
Diskriminace Romů v bydlení a v zaměstnání velkorodinné vazby podporuje a posiluje jejich význam jako pomoci v nouzi
a zároveň jim znemožňuje, aby se z těchto vazeb vymanili.
Nevyhovující životní, hygienické a zdravotní prostředí, sociálně vyloučené lokality jsou zpravidla v technicky a morálně
zastaralém bytovém fondu, devastovaných bytech bez hygienických náležitostí, bez úpravy fondu, bez úpravy veřejných
ploch apod. Dochází k častému přestěhování, vystěhovávání a sestěhovávání osob z různých rodinných svazků.
Nadměrný pohyb těchto osob vede mj. k nadměrné produkci domovního odpadu, který není dostatečným způsobem
likvidován. Běžným projevem je plýtvání energiemi, nehospodárnost při vytápění, vaření a nadměrný odběr vody.
Výsledkem je neudržované, deprivované území. Opakované epidemie infekčních onemocnění.
Vysoká kriminalita a delikvence - se sociálním vyloučením souvisí zvýšený výskyt rizikového chování. Obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit mají problémy s gamblerstvím, návykovými látkami, alkoholismem, záškoláctvím, domácím násilím,
prostitucí. Dochází zde k narušování občanského soužití, vznikají dětské gangy, tíživých životních situací zneužívají
lichváři. Tyto jevy neprávem označují celou romskou minoritu, vyvolávají obranné aktivity u ostatní veřejnosti a vedou
k sociální izolaci celé komunity.
Předsudky a stigmatizace.

Odlišný životní styl části romské minority, negativní projevy v reálném prostředí obcí a měst, vysoká kriminalita a další vedou
k nízké sociální prestiži romské minority. Je to reakce na viditelnou část této minority. Zaměstnaní, kvalifikovaní a standardně
žijící Romové naopak „nejsou vidět“. Existence sociálně vyloučených lokalit a fenomén samotného sociálního vyloučení se
všemi negativními projevy má vedle sociálních a politických důsledků také významné důsledky ekonomické, a to ve značných
rozpočtových nákladech/výdajích mandatorní povahy.“23

3.1. Zaměstnanost
Evropská unie – Rada Evropy si klade za cíl snížit rozdíl v zaměstnanosti mezi Romy a většinovým obyvatelstvem. Empirické
důkazy a výzkum socioekonomické situace Romů ukazují, že rozdíl mezi mírou zaměstnanosti Romů a ostatního obyvatelstva
je značný. Světová banka zjistila, že míra zaměstnanosti Romů (zejména žen) značně zaostává za mírou zaměstnanosti
neromské populace. Výzkum Agentury Evropské unie pro základní práva provedený v jedenácti zemích unie rovněž zdůrazňuje
tyto značné rozdíly a ukazuje, že se Romové v oblasti zaměstnání považují za výrazně diskriminované.
Členské státy proto musí romským obyvatelům zajistit plný nediskriminační přístup k odbornému vzdělávání, na trh práce a
k nástrojům a iniciativám pro samostatnou výdělečnou činnost. Měl by se podporovat přístup k mikroúvěrům. Ve veřejném
sektoru by se měla věnovat patřičná pozornost zaměstnávání kvalifikovaných romských úředníků, veřejné služby zaměstnanosti
mohou oslovit Romy prostřednictvím individuálně zaměřených služeb a mediace. Bude tak možné přitáhnout Romy na trh práce
a zvýšit tím míru zaměstnanosti.24
Jedním ze základních předpokladů pro integraci Romů do společnosti je zlepšení jejich účasti na trhu práce. Přestože se
členské státy Evropské Unie zavázaly realizovat opatření zaměřená na profesní vzdělávání, zvýšení zaměstnatelnosti a
zaměstnanosti Romů, je participace Romů na trhu práce nadále nepřijatelně nízká ve srovnání s většinovou společností.
Z důvodu vyloučení významného podílu Romů z účasti na trhu práce patří romská menšina mezi jednu z nejvíce ohrožených
chudobou a materiální deprivací.
Česká republika – téměř tři čtvrtiny (73 procent) Čechů se domnívá, že diskriminace v práci existuje. Podíl lidí s tímto názorem
se za poslední dva roky ale výrazně snížil a je nejnižší za posledních deset let. Nejčastěji jsou lidé znevýhodněni kvůli věku,
častým důvodem je i zdravotní postižení nebo těhotenství či mateřství. Vyplývá to z výsledků aktuálního průzkumu agentury
STEM. Podle 85 procent dotázaných jsou lidé diskriminováni kvůli věku, tři čtvrtiny lidí se domnívají, že diskriminujícím faktorem
je zdravotní stav či postižení. Dvě třetiny občanů mají za to, že důvodem nerovného přístupu v zaměstnání je těhotenství nebo
mateřství. Nadpoloviční většina (53 procent) se domnívá, že diskriminace existuje také kvůli rasovému nebo etnickému původu.
Mezi další důvody znevýhodňování patří i rodinný stav, pohlaví, povinnosti k rodině, národnost nebo státní občanství. Velmi
nízký podíl lidí připouští diskriminaci na základě politického smýšlení, víry, sociálního původu, majetku nebo odlišné sexuální
orientace. STEM výzkum provedl mezi 13. až 20. říjnem 2014 mezi 1049 respondenty staršími 18 let.25
Nejhorší situaci zažívají Romové a to i přesto, že jedním ze základních předpokladů společenského vzestupu sociálně
vyloučených Romů je zlepšení jejich pozice na trhu práce. Dosažení tohoto cíle se však dlouhodobě nedaří, míra
nezaměstnanosti Romů se od počátku transformace ekonomiky v ČR po roce 1989 spíše zvyšuje. Ačkoliv se členské státy EU
včetně ČR zavázaly realizovat opatření zaměřená na profesní vzdělávání, zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti Romů, je
participace Romů na trhu práce nadále nepřijatelně nízká ve srovnání s většinovou populací.

23 Zdroj: Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení, Praha květen 2010
24 Zdroj: Rada Evropy o Romech 2011
25 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/tri-ctvrtiny-lidi-mini-ze-v-cesku-existuje-diskriminace-v-praci
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Z důvodu vyloučení významného podílu Romů z účasti na trhu práce patří romská menšina mezi jednu z nejvíce ohrožených
chudobou a materiální deprivací. Vysoká míra nezaměstnanosti v romské populaci negativně ovlivňuje i postoje většinové
společnosti vůči Romům. Majoritní společnost vidí příčinu nezaměstnanosti více v samotných Romech a v jejich neochotě
pracovat, nepřipouští existenci systémových překážek či diskriminace na trhu práce. Zvýšení participace Romů na trhu práce by
tedy přispělo nejen ke zlepšení socioekonomických poměrů romských domácností, ale i ke zlepšení jejich vztahů s většinovou
populací a ke zvýšení jejich společenské prestiže.
Negativní dopady dlouhodobé nezaměstnanosti mají vliv na psychiku a způsob život lidí, žijících v sociálně vyloučených
lokalitách. Míra nezaměstnanosti Romů žijících v těchto lokalitách je mezi 70 až 100%. Syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti
se projevuje nechutí k hledání pracovního místa, pasivitou a apatií, kriminalitou, kterou si nezaměstnaní zajišťují obživu. Jedná
se také o závislost na sociálních dávkách, zadlužování se a práci na černo. Zaměstnanost Romů je velmi omezená.
Vysoká míra nezaměstnanosti v romské menšině působí jako faktor, který negativně ovlivňuje i postoj většinové společnosti
k Romům samotným.26
Obrázek č. 3: Mapa – podíl nezaměstnaných osob vzhledem k počtu
obyvatel

Velmi nízká zaměstnanost podporuje chudobu a vyloučení Romů z kvalitního bydlení, vzdělání, trávení volného času atd. Nízká
vzdělanost omezuje šance Romů na pracovním trhu. Nezaměstnanost Romů negativně ovlivnila také hospodářská krize v ČR.
Vznikla nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po práci. Nerovnováha vychází z rozvoje technologií, ke kterým je zapotřebí
specifických znalostí a dovedností, které řada Romů neovládá.
Výzkumy v oblasti zaměstnanosti dokládají nerovné postavení Romů na trhu práce ve srovnání s většinovou společností.
Nerovné postavení spočívá především v horším přístupu k pracovním příležitostem, kdy musí Romové překonávat celou řadu
bariér. I když existuje řada strategických dokumentů a podpůrných opatření k posílení zaměstnatelnosti, situace romské
menšiny na trhu práce se nezlepšuje.
Zaměstnanost v romské menšině se podle Zprávy o stavu romské menšiny v ČR za rok 2012 nikterak nezlepšila. Významný
podíl Romů žije ve strukturálně postižených oblastech, kde je situace na trhu práce dlouhodobě nepříznivá. Aktivní politika
zaměstnanosti je součástí státní politiky zaměstnanosti. Jde o podporu zřizování nových pracovních míst poskytováním
příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Jedná se zejména o
následující opatření (nástroje) aktivní politiky zaměstnanosti:
a) rekvalifikace
b) investiční pobídky
c) veřejně prospěšné práce
d) společensky účelná pracovní místa
e) příspěvek na zapracování
f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

26 Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013
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Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství. Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice
vykonávají Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce ČR. Státní politika zaměstnanosti usiluje:
 o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách,
 o produktivní využití zdrojů pracovních sil,
 o zabezpečení práva občanů na zaměstnání.
Tabulka č. 8: Podíl romských uchazečů zařazených do nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti v ČR
Rekvalifika
ce

SÚPM

VPP

Poradenské
programy

Ostatní APZ

IAP

Počet romských
uchazečů

643

1 643

233

2 096

628

16 985

Z toho žen

265

598

97

908

276

598

Podíl na zařazení do APZ

3,1%

8,2%

1,2%

10,4%

36%

84%

Podíl na všech
evidovaných

1,3%

0,5%

4,8%

4,3%

1,3%

35%

Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2011

Romové čelí častěji v porovnání s většinovou společností dlouhodobé, opakující se nezaměstnanosti. Svoji roli zde hrají
předsudky zaměstnavatelů, kteří Romům připisují neochotu pracovat, nespolehlivost a další negativa, aniž by jim první dali
šanci získat požadované pracovní místo. Opakované neúspěchy při hledání zaměstnání, ale také i život v prostředí, kde je
dlouhodobá nezaměstnanosti běžnou součástí života komunity, výrazně snižují motivaci k hledání legálního zaměstnání.
Demotivujícím faktorem je i výše mzdy, která není s ohledem na výkon nekvalifikovaných profesí vysoká v porovnání s
vynaloženými náklady na zaměstnání (náklady na dopravu, strava aj.). Dalším faktorem je vysoká zadluženost romských rodin,
kdy je plat ze zaměstnání ohrožen exekucí.
Nedávné změny snižující dopad vysokých splátek pro exekutory, rozšířená zadluženost a nedostatečná ochrana chudších a
méně vzdělaných občanů před zrádnými půjčkami a nabídkami vede uchazeče o zaměstnání k zamyšlení, zda se mu práce
vyplatí. Obzvláště, když romská menšina pokud práci sežene, tak jen velmi málo placenou a nekvalifikovanou.
Tabulka č. 9: Odhad počtu romských uchazečů o zaměstnání evidovaných v roce 2012 na Úřadu práce ČR

Celkem

Muži

Ženy

Jihočeský

1590

890

700

Vysočina

792

394

398

Pardubický

1685

872

813

Zlínský

232

98

134

Plzeňský

2030

1005

1025

Karlovarský

6000

3500

2500

Královehradecký

1180

600

580

Ústecký

9000

3000

6000

Jihomoravský

5623

2669

2954

Liberecký

1981

1077

904

Moravskoslezský

10493

5279

5214

Olomoucký

2832

1538

1294

Středočeský

4416

1953

2463

47 854

22 875

24 979

100

47,8

52,2

Kraj

celkem
v %

Zdroj:http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/informace-o-naplnovani-dekady-romske-inkluze-20052015-v-roce-2012-113606/

V prostředí vyloučených lokalit jsou také dostupnější nelegální pracovní příležitosti, ke kterým se Romové i podle informací
krajských koordinátorů často uchylují. 27
Tabulka č. 10: Úspěšnost umístěných romských uchazečů dle segmentů trhů práce a pohlaví v ČR
Celkem
Primární trh práce
Sekundární trh práce

Muži
65 %

Ženy

Podíl
z celkového
počtu uchazečů

35 %

11,4 %

Muži

Ženy

66 %

34 %

Podíl
z úspěšně
uplatněných
57 %

Muži
64 %

ženy
36 %

Podíl z úspěšně
uplatněných
43 %

Zdroj:http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/zprava-o-stavu-romske-mensiny-v-cr-za-rok-2011-100979/

27 Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013
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Dotazníkové šetření MPSV ČR se kromě účasti Romů v aktivní politice zaměstnanosti zaměřilo i na hodnocení jejich úspěšnosti
při hledání pracovního místa v jednotlivých segmentech trhu práce. Z šetření MPSV ČR vyplynulo, že z celkového počtu
romských uchazečů se podařilo umístit 11,4% z nich. Ve srovnání s rokem 2011 tedy došlo k poklesu jejich úspěšnosti (tehdy
bylo úspěšných 17 % romských uchazečů). Úspěšnějšími byli romští muži 7,4% ve srovnání s ženami 4%.
Příčiny dlouhodobého vyloučení Romů z pracovního trhu:
 nízká vzdělanost (základní vzdělání, většinou nedokončené, zřídka vyučení)
 nedostatečné sociální kompetence (orientace na trhu práce, jednání se zaměstnavateli, neznalost práva a povinností)
 zadlužování rodin (zabavování výdělků exekutory)
 špatný zdravotní stav
 romská solidarita (pracující se musí rozdělit o výdělek s nepracujícími členy rodiny, což je demotivační prvek)
Tabulka č. 11: Preference zaměstnání Romů a neromů
Muži

Minimální měsíční mzda,
za kterou je jedinec
ochotný pracovat na plný
úvazek (věk 16 – 64)
Minimální měsíční mzda,
za kterou je jedinec
ochotný pracovat na plný
úvazek (věk 16 – 24)

Ženy

Celkem

Rom

NR

Rom

NR

Rom

NR

59 %

69 %

59 %

63 %

59 %

66 %

57 %

63 %

59 %

71 %

58 %

68 %

Preference – pravidelnost zaměstnání věk 16 až 64 let
Mít jisté zaměstnání, ale
nutnost být v práci 8 hodin
denně 5 dní v týdnu a
nemít volnost v organizaci
vlastního času
Mít nepravidelné
zaměstnání, ale mít volnost
v organizaci vlastního času

59 %

83 %

63 %

78 %

61 %

80 %

41 %

17 %

37 %

22 %

39 %

20 %

Zdroj: UNPD/WB/EC regionální výzkum Romů 2011

Ve výzkumu preference zaměstnání je nepřímo řešena kombinace neformální práce a získávání sociálních dávek. Z důvodu
této údajně rozšířené strategie mezi Romy, jsou Romové ve veřejném a politickém dění často obviňováni ze zneužívání
sociálního státu. Slib zabránit takovému zneužívání se stal sloganem, který se opakuje v každé volební kampani. MPSV ČR,
které je zodpovědné za většinu aktivit spojených se zaměstnaností, se kterými se počítá ve Strategii romské integrace, má
tendenci se vyhýbat definování svých aktivit na etnické bázi.
Jako hlavní nástroje aktivní pracovní politiky realizuje Česká republika s pomocí pracovních úřadů rekvalifikace a poradenství,
programy veřejně prospěšných prací a vytváření podporovaných pracovních míst. Ministerstvo v analýze trendů zaměstnanosti
a nezaměstnanosti z roku 2011 prohlásilo, že v roce 2011 bylo vytvořeno 13 534 podporovaných pracovních míst a 50 561
osob prošlo rekvalifikací. Údajně 40,8% těchto rekvalifikací bylo úspěšných. Neexistují však žádné dostupné informace o tom,
kolik příjemců podporované práce byli Romové.28
Jedním z důležitých prvků byly veřejně prospěšné práce, které v mnoha obcích s romskými obyvateli hráli důležitou roli.
Romové, pro které existuje málo legálního zaměstnání, byli v mnoha případech největší skupinou veřejných pracovníků.
Nezřídka uklízeli veřejné prostory nebo se věnovali podobným činnostem, které nevyžadují vysokou kvalifikaci a nejsou
organizačně komplikované. Tento program byl smysluplný způsob, jak zlepšit příjmovou situaci chudých lidí, který by se
projevila i v dalších oblastech, jako třeba ve výdajích za zdraví a vzdělání.
Podle přijaté legislativy se od 1. ledna 2012 se stala neplacená veřejná služba povinnou pro všechny osoby registrované jako
nezaměstnané, které určila krajská pobočka Úřadu práce. Pokud uchazeč o práci, který byl na úřadu práce ČR zaregistrován
déle než dva měsíce, odmítnul bez vážných důvodů nabídku pracovního úřadu vykonávat až po 20 hodin týdně neplacenou
veřejnou službu, byl vyřazen z registru a ztratil podporu v nezaměstnanosti.
Tyto a další opatření tzv. Sociální reformy byly skupinou poslanců předloženy Ústavnímu soudu 27. 11. 2012. Tento soud zrušil
institut povinné neplacené veřejné služby. Vládní politika v oblasti zaměstnanosti Romů trpěla nedostatkem systematických
politik a protichůdných vlivů různých chaoticky zavedených opatření, která byla často připravena bez konzultace s orgány, do
jejichž agendy integrace Romů spadá.29
Ve zprávě z MPSV ČR se uvádí, že tzv. načerno pracují v Česku nejvíc Češi. Přes 344 miliónů korun pokut vyměřily loni
inspektoráty práce za nelegální práci v ČR. Jejich kontroloři prověřili 35 tisíc zaměstnavatelů a odhalili 3 170 osob, které
pracovali načerno. Téměř polovina z nich byli Češi (1394) a ze zahraničních pracovníků bylo nejvíc Ukrajinců a Vietnamců.
Následovali je Číňané, Moldavané, Turci, Makedonci, Uzbekové a Srbové.

28 Zdroj: UNPD/WB/EC regionální výzkum Romů 2011
29 Zdroj: Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČR v roce 2012
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Podle zprávy, kterou připravilo MPSV ČR pro vládu, většina z nich pracovala bez pracovní smlouvy, často jen na ústní dohodu,
jiní neměli v pořádku pracovní povolení, modrou nebo zelenou kartu, někteří pak neměli dokonce vůbec povolený pobyt v ČR.30

Graf č. 8: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst

Zdroj: www.uradprace.cz

Zlínský kraj - dne 1. 1. 2013 došlo ke změně metodiky sledování nezaměstnanosti. Původní ukazatel „míra nezaměstnanosti“
byl nahrazen ukazatelem „podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu“. Vývoj situace na trhu práce byl i v roce 2013 podobný
letům předchozím.
Obrázek č. 4: Mapa- Podíl nezaměstnaných v okresech Zlínského kraje k 31. 10. 2014

Zdroj: ÚP, krajská pobočka Zlín, duben 2014

K 31. 10. 2014 evidoval Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně celkem 27 499 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl
o 515 nižší než na konci předchozího měsíce. Z tohoto počtu bylo 26 648 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15
- 64 let. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet o 3 526 nižší. Pokles nezaměstnaných byl zaznamenán

30 Zdroj: Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČR v roce 2012
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ve všech 4 okresech kraje. V okrese Kroměříž o 2,1 %, v okrese Uherské Hradiště o 2,9 %, v okrese Vsetín o 1,0 % a v okrese
Zlín o 1,7 %. Na poklesu nezaměstnanosti se významným způsobem podílela pokračující realizace nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti.
Tabulka č. 12: Vývoj počtu zaměstnavatelů ve Zlínském kraji
Stav ke dni 31. 12. 2012
Počet zaměstnavatelů ve ZK

Stav ke dni 31. 12. 2013

13 908

13 640
Zdroj: Údaje z Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)

Počet zaměstnavatelů ve Zlínském kraji se snížil o 268. Toto snížení se samozřejmě promítlo do počtu nezaměstnaných osob.
Od počátku roku 2014 bylo mimo jiné podpořeno 2 036 uchazečů formou společensky účelných míst s poskytnutím příspěvku
na mzdu. I ve druhé polovině roku 2014 byli umisťováni uchazeči na veřejně prospěšné práce, za měsíce leden – říjen jich bylo
takto umístěno 1 570. Pozitivním jevem je také rostoucí počet uchazečů, kteří zahájili podnikání s podporou úřadu práce.
Celkem od počátku roku 2014 bylo při zahájení podnikání podpořeno 99 osob. Pokračuje rovněž trend rostoucí nabídky volných
pracovních míst. Na konci října evidovala pracoviště úřadu práce v kraji celkem 2 490 volných pracovních míst. Převažují volná
pracovní místa pro řidiče nákladních automobilů (138 míst), seřizovače a obsluhu obráběcích strojů (134 míst), nástrojaře
(123 míst), pomocné pracovníky ve výrobě (114 míst) a pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur (82 míst). 31
Tabulka č. 13: Vývoj nezaměstnanosti ve ZK
Stav k
Ukazatel (celkový počet)
Evidovaní uchazeči o zaměstnání

31. 10. 2013

30. 9. 2014

31. 10. 2014

31 025

28 014

27 499

ženy

15 548

14 496

14 219

absolventi a mladiství

2 761

2 182

2 038

uchazeči se zdravotním postižením

4 032

3 768

3 786

Uchazeči s nárokem na PvN

5 730

5 648

5 618

Podíl nezaměstnaných osob v %1)

7,56

6,90

6,77

Volná pracovní místa

2 469

2 459

2 490

12,6

11,1

11,0

z toho

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

Zdroj: úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně, měsíční statistická zpráva, duben 2014 (od ledna 2013 nový ukazatel registrované nezaměstnanosti)

V průběhu měsíce října se na pracovištích úřadu práce ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 672 uchazečů o zaměstnání, což
je o 996 méně než předchozí měsíc. Vyřazeno bylo v říjnu 3 187 uchazečů, což je o 25% méně než v září 2014. Celkem bylo
za období leden – říjen vyřazeno 35 588 uchazečů, což je více než za celý rok 2013, kdy bylo vyřazeno 34 162 uchazečů.
Graf č. 9: Podíl nezaměstnaných osob v okresech Zlínského kraje a v ČR k 31. 10. 2014

Zdroj: úřad práce, krajská pobočka ve Zlíně

31 Zdroj: Tisková zpráva Úřadu práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně, říjen 2014

23

Informace úřadu práce
a) Aktivní politika zaměstnanosti
Při uplatňování nástrojů APZ byly plně respektovány zásady stanovené Normativní instrukcí č. 2/2013 – Realizace aktivitní
politiky zaměstnanosti v roce 2013. Tedy poskytování příspěvku především na uchazeče dlouhodobě evidované a uchazeče se
zdravotním postižením do 25 let, bez praxe a osoby nad 55 let věku. Dále se nástroje zaměřily na uchazeče, kterým je potřeba
věnovat zvýšenou péči a uchazeče ohrožené sociálním vyloučením.
b) Veřejně prospěšné práce
Realizace tohoto nástroje byla ovlivněna pokyny z GŘ, resp. MPSV, jejichž strategií bylo co největší čerpání finančních
prostředků. Měsíční výše příspěvku byla na pokyn GŘ nastavena od 12 000 Kč do 15 000 Kč a na max. dobu trvání 12 měsíců.
Taková strategie a současně masová propagace nástroje byla impulzem ke zřizování VPP i u organizací, které by v případě
spolupodílení se na mzdových nákladech místa nezřizovaly.
Příspěvky na VPP se v roce 2014 poskytovaly především na obtížně umístitelné uchazeče a to:
 dlouhodobě nezaměstnaní (evidence nad 12 měsíců), osoby starší 55 let s délkou evidence nad 5 měsíců,
 osoby se zdravotním postižením s délkou evidence nad 5 měsíců,
 osoby, kterým je třeba věnovat zvýšenou péči.
c) Společensky účelná pracovní místa – zřízená a vyhrazená zaměstnavateli
Realizace tohoto nástroje byla obdobná jako realizace veřejně prospěšných prací. Tento nástroj byl také financován
z národních zdrojů a z ESF. Na základě pokynů z GŘ byla nastavena měsíční částka příspěvku na 10 000 – 15 000 Kč na dobu
max. 6 měsíců. O tento nástroj je v roce 2014 díky této výši ze stran zaměstnavatelů nebývalý zájem, v některých případech
pokryl příspěvek veškeré mzdové náklady zaměstnavatele.
Příspěvky na společensky účelná pracovní místa se v roce 2014 poskytují především na obtížně umístitelné uchazeče a to:
 dlouhodobě nezaměstnaní (evidence nad 9 měsíců)
 osoby pečující o děti do 10 let s délkou evidence nad 5 měsíců,
 osoby mladé do 25 let věku s délkou evidence nad 3 měsíce,
 osoby starší 55 let s délkou evidence nad 5 měsíců,
 osoby se zdravotním postižením, a osoby, které v roce 2013 přišly o status „osoby zdravotně znevýhodněné“ s délkou
evidence nad 3 měsíce,
 osoby, kterým je třeba věnovat zvýšenou péči.
d) Společensky účelná pracovní místa zřízená uchazečem za účelem výkonu OSČ
Příspěvky na společensky účelná pracovní místa se v roce 2014 poskytovaly především na obtížně umístitelné uchazeče a to:
 dlouhodobě nezaměstnaní (evidence nad 5 měsíců)
 uchazeči starší 55 let, s délkou evidence nad 3 měsíce,
 osoby se zdravotním postižením a osoby, které v roce 2013 přišly o status „osoby zdravotně znevýhodněné“ s délkou
evidence nad 3 měsíce,
 osoby, kterým je třeba věnovat zvýšenou péči.
Kritéria poskytnutí příspěvku:
 uchazeč musí absolvovat rekvalifikační kurz „Základy podnikání“ včetně obhajoby podnikatelského záměru a doložení
osvědčení o úspěšném ukončení (ne starší 3 let),
 uchazeč dosud nepodnikal.
Počet osob zahajujících SVČ dlouhodobě roste (z 50 zahájených SVČ v roce 2012 na 80 SVČ v roce 2013, 99 SVČ v období
leden – říjen 2014).
e) Překlenovací příspěvek
Tento příspěvek se poskytuje osobě samostatně výdělečně činné, která o poskytnutí příspěvku požádá do 30 kalendářních dnů
ode dne uzavření dohody o zřízení SÚPM – SVČ. Měsíční výše příspěvku činí nejvýše 0,25 násobku průměrné mzdy
v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí předchozího roku (pro rok 2013 činila tato částka 6 102 Kč). V roce 2013 bylo
poskytnuto celkem 14 těchto příspěvků (oproti 10 v roce 2012) a celková suma vyplacená pro tento nástroj byla 195 000 Kč.
Doba poskytování příspěvku je nejdéle 5 měsíců. Účely, na které se příspěvek poskytuje, jsou:
 nájemné a služby s tím spojené,
 náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
 náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována SVČ, pokud je tento objekt ve vlastnictví této osoby a
náklady souvisí s provozováním SVČ.
f) Místa pro osoby se zdravotním postižením
Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními
v prvním, druhém a třetím stupni a osoby se zdravotním znevýhodněním. V roce 2013 bylo ve Zlínském kraji zřízeno celkem 65
chráněných pracovních míst, což je téměř shodný údaj s rokem 2012 (67). V období leden až říjen 2014 bylo nově zřízeno 58
chráněných pracovních míst. I v průběhu roku 2014 byl podporován provoz 2 chráněných míst – SVČ.
g) Rekvalifikace
V roce 2014 byly rekvalifikace realizovány na základě veřejné zakázky pro celý Zlínský kraj a také formou tzv. zvolené
rekvalifikace. Počet účastníků rekvalifikace se snížil o 27% (vyčerpána hodnota některých částí veřejné zakázky) a počet
účastníků zvolené rekvalifikace byl vyšší o 54% v porovnání s rokem předchozím. Co se týká struktury kurzů nabízených
úřadem práce, jedná se především o kurzy v oblasti výpočetní techniky, svařování, práce v sociálních službách a účetnictví.
Mezi zvolenými rekvalifikacemi to bylo řidičské oprávnění skupiny C a E, profesní průkazy a svářečské kurzy.
h) Poradenství
Informační a poradenská střediska (IPS) poskytují služby nejen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, ale i pro širokou
veřejnost různého věkového spektra. Nabídka aktivit je široká a zahrnuje jak skupinové, tak i individuální poradenství.
Poradenské programy jsou zabezpečovány také externě na základě veřejných zakázek. V rámci skupinových poradenství byly
organizovány také akce pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Těchto akcí se zúčastnilo v období od ledna do října 2014 celkem 3 330
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žáků ZŠ a 2 084 SŠ studentů. Individuálních konzultací využilo 173 žáků a 80 studentů. Profesní diagnostiku testů absolvovalo
270 žáků a studentů.
Externí poradenské programy:
a) Portál MPSV – cílem je připravit účastníky na jednání se zaměstnavatelem, aby dokázali komunikovat s firmou osobně i
elektronickou formou, zpracovali si portfolio osobní dokumentace, uměli vyhledávat zdroje volných pracovních míst.
b) Poznej svůj potenciál – poradenský program typu Job club připraví účastníky na jednání se zaměstnavatelem a motivuje
klienty k převzetí osobní zodpovědnosti při uplatnění se na trhu práce. Účastníci si zpracují portfolio osobní dokumentace
na PC, projdou nácvikem komunikačních technik apod.
c) Bilanční diagnostika – cílem je zajistit pomocí odborných psychodiagnostických metod komplexní analýzu schopností a
možností klienta, zjistit jeho zájmovou orientaci a pracovní motivací a doporučit další řešení.
d) Řešení pro vaše finance – cílem programu je motivovat účastníky k vytváření osobní finanční strategie s ohledem na
řešení jejich aktuální životní situace v období hledání nového pracovního uplatnění (dvě přednášky a individuální
konzultace).
e) Individuální pohovory – pět schůzek uchazečů o zaměstnání s psychologem, který pomocí metod koučinku pomáhá lidem
orientovat se sami v sobě, nalézt svůj potenciál a možnosti uplatnění v zaměstnání.
Interní poradenské programy:
a) Kariérové poradenství – pohovor k uplatnění v zaměstnání
b) Zpracování dokumentace k jednání se zaměstnavatelem – životopis, motivační dopis
c) Poradenství k tvorbě e-mailové adresy – elektronická komunikace se zaměstnavateli
d) Poradenství ke studiu – informace o všech stupních vzdělání, konzultace, testy
e) Bilanční diagnostika – psychologické testy
f) Psychologické poradenství – konzultace s psychologem, hledání optimálního řešení
Interní skupinové programy:
Skupinové poradenství pro žáky končících ročníků ZŠ
Skupinové poradenství pro studenty SŠ
Motivační programy – k sebeprezentaci a změnám v zákonech, orientaci na trhu práce
Motivační a informační programy pro různé kategorie uchazečů o zaměstnání (matky po MD, absolventy škol, mladé
uchazeče o zaměstnání se základním vzděláním, k IAP, k tvorbě CV apod.)
e) Job club – skupinový poradenský program spojený s nácvikem komunikačních dovedností pro různé skupiny UoZ včetně
mladých absolventů škol (v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let)
f) Informační schůzky pro nově zaevidované uchazeče – poradenství k hledání uplatnění a kontaktování zaměstnavatele.
a)
b)
c)
d)

Prognóza vývoje trhu práce v dalším období ve ZK
V průběhu roku 2014 došlo k významnému zlepšení situace na trhu práce. Na konci října 2014 se počet evidovaných uchazečů
snížil na 27499 osob a podíl nezaměstnaných osob v kraji poklesl na 6,77 %. Situaci na pracovním trhu ovlivňovaly v závěru
října, kromě oživení ekonomiky, také ještě stále probíhající sezónní práce (např. v gastronomii, hotelnictví, stavebnictví,
lesnictví, turismu a dobíhající činnosti v zemědělství). Vzestupnou tendenci má i průmyslová výroba v rámci celé republiky.
V závěru roku 2014 by mohla nezaměstnanost stagnovat nebo, s postupným utlumováním sezonních prací a ukončováním
pracovních smluv na dobu určitou, mírně vzrůst. Na příznivém vývoji nezaměstnanosti se pozitivně projevuje monitoring
volných pracovních míst, kdy zaměstnanci ÚP ČR aktivně komunikují se zaměstnavateli. Svůj podíl má i neustálá a široká
podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů APZ a stále se rozrůstající portfolio projektů
financovaných jak z národních, tak i evropských peněz.
V období od ledna do konce října 2014 nahlásilo v kraji 10 zaměstnavatelů hromadné propouštění, které se týkalo celkem 287
zaměstnanců. Největší počet zaměstnanců byl ze Vsetínska – 211, podstatně méně se tato situace dotkla ostatních 3 okresů
(Zlín 42, Uherské Hradiště 28 a Kroměříž 6).
Nejhorší situace na trhu práce byla k 31. 10. 2014 v okrese Kroměříž, podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu zde byl
k uvedenému datu 7,9, což je o 1,97 procentního bodu vyšší než v okrese Uherské Hradiště, kde se situace vyvíjela nejlépe.
Meziročně se situace na trhu práce výrazně zlepšila ve všech okresech kraje a to díky masivnímu směřování aktivní politiky
zaměstnanosti.
I nadále v kraji přetrvává vysoký počet osob pobírajících dávky v hmotné nouzi, což souvisí kromě vysoké nezaměstnanosti,
také s nízkou mzdou (aktuálně 3. nejnižší v ČR). Průměrná měsíční hrubá mzda v podnicích ve Zlínském kraji za 1. pololetí
2014 činila 22 102 Kč (v přepočtu na plně zaměstnané osoby). Ve srovnání s 1. pololetím předchozího roku vzrostla o 844 Kč,
tj. o 4,0 %. Z celorepublikového hlediska bylo ve všech krajích zjištěno zvýšení průměrných mezd. Nejvyšší meziroční nárůst
mezd, a to jak absolutně, tak v procentech, byl zaznamenán právě ve Zlínském kraji (o 4,0 %).32
Tabulka č. 14: Prognóza vývoje nezaměstnanosti
Mírnější varianta
Očekávaný stav ve ZK k datu

31. 12. 2014

Počet
evidovaných
uchazečů
33 500

Pesimističtější varianta
Podíl
nezaměstnaných v
%
8,2

Počet
evidovaných
uchazečů
34 200

Podíl
nezaměstnaných
v%
8,4

Zdroj: ÚP ČR krajská pobočka ve Zlíně - Zpráva o situaci na trhu práce v roce 2013

Zaměstnanost Romů ve ZK
Neměnnou skutečností je poměrně vysoká nezaměstnanost Romů ve Zlínském kraji, která se dle zjištění krajské koordinátorky,
terénních sociálních pracovníků a romských poradců obcí s rozšířenou působností pohybuje kolem 80 % až 100 % v některých
32 Zdroj: Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně
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lokalitách. Velké procento Romů čelí výrazným obtížím v získávání přístupu na pracovní trh. Chybí propojení služeb
zaměstnanosti s komplexní sociální prací, aby se stabilizovala životní situace Romů včetně přetrvávající skryté diskriminace ze
strany zaměstnavatelů vůči Romům. Romové pokud práci získají, tak se jedná především o sezónní, příležitostné a
nekvalifikované práce. Dlouhodobá nezaměstnanost vede k závislosti na sociálních dávkách, zadlužování rodin, k práci na
černo a zvyšování kriminality.
V období říjen 2013 - duben 2014 proběhlo dotazníkové šetření organizace Argo, Společnosti dobré vůle Zlín, které se zabývalo
mimo jiné také zaměstnáním Romů. Téměř polovina respondentů (49 %), kteří odpověděli, uvedla, že nemají zaměstnání.
Dvacet jedna procent neodpovědělo, 13 % respondentů pracuje, na rodičovské a mateřské dovolené je 8 %, starobní důchod
pobírá 5 % respondentů a 4 % respondentů má invalidní důchod.

Graf č. 10: Zaměstnání romských respondentů

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

Nejvíce nezaměstnaných romských osob je v okrese Vsetín. Naopak nejvíce respondentů, kteří mají zaměstnání je v okrese
Zlín (29 %).

Graf č. 11: Počet let bez práce u Romůve ZK

Zdroj: analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

Počet let bez zaměstnání uvedlo celkem 186 respondentů (22 %). Nejvíce (19 %) respondentů je 10 let bez zaměstnání, jeden
respondent uvedl 21 let bez zaměstnání. Dva roky až 8 let bez zaměstnání se pohybuje mezi 7 a max. 11 %.
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V kraji máme romské lokality, kde je 100% nezaměstnanost. Nebylo by vhodné, abychom paušalizovali a tvrdili, že všichni
Romové nemají zájem o získání zaměstnání. Je pravdou, že romské rodiny svojí vysokou zadlužeností a mnoha exekucemi se
mohou získání zaměstnání vyhýbat. Převážná část romského obyvatelstva by na základě průzkumu práci přivítala. Velká část
Romů čelí výrazným obtížím při získávání zaměstnání. Stále chybí propojení služeb zaměstnanosti s komplexní sociální prací,
aby se stabilizovala životní situace Romů včetně přetrvávající skryté diskriminace ze strany zaměstnavatelů vůči romským
občanům.
Ve Zlínském kraji se veřejně prospěšných prací zúčastnili také romští občané. Byla to jedna z mála příležitostí k legálnímu
zaměstnání v místě bydliště. Nezřídka uklízeli veřejné prostory nebo se věnovali podobným činnostem, které nevyžadují
odbornost. I když VPP nelze považovat za řešení vysoké nezaměstnanosti u Romů, tak tuto aktivitu by měla vláda ČR
podporovat a rozšiřovat a investovat do takových pobídek, které zaměstnají osoby dlouhodobě nezaměstnané. Romští občané,
kteří se VPP zúčastnili, si tak mohli:
-

osvojit ztracené pracovní návyky a schopnosti,
obdržet odměnu za vykonanou práci a nespoléhat jen na sociální dávky,
VPP umožnili občanům vykonat práci pro obce či města,
Upřednostněni byli mladí Romové, kteří potřebovali získat praxi.

Potřebnost VPP:
- zaměstnávání na VPP by měla být povinná pro všechny osoby registrované na úřadu práce, ale zároveň by měla
zajišťovat takové příjmy, aby výrazně převyšovaly sociální dávky,
- nabídka ze strany úřadu práce nemusí jen krátkodobá.
Takové zaměstnávání by mělo být povinné pro všechny osoby registrované na úřadu práce, ale zároveň by mělo zajišťovat
takové příjmy, aby výrazně převyšovaly sociální dávky.
Kromě měst a obcí existuje řada institucí, které by měly mít v povinnosti vytvářet tato pracovní místa např. správa Lesů ČR,
Správa železniční dopravní cesty, Armáda České republiky, národní parky a přírodní rezervace či Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Koncepce romské integrace na léta 2010 – 2013, kterou vytvořila Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, uvádí, že
cílem pro zvýšení zaměstnanosti u romské menšiny je:








snížit počet nezaměstnaných Romů, zejména těch dlouhodobě nezaměstnaných
snížit počet mladistvých nezaměstnaných Romů a prodloužit dobu, po kterou zůstanou ve vzdělávacím procesu
zvýšit počet zaměstnaných romských žen
zvýšit zaměstnatelnost a profesní kvalifikaci romských uchazečů o zaměstnání
zvýšit počet nezaměstnaných využívajících nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
zvýšení počtu legálně pracujících Romů
snížit výskyt diskriminace na trhu práce

Tyto cíle vnímá také Zlínský kraj rovněž jako velmi důležité. Je nutné vyjednávat s podnikatelskou sférou a veřejnou správou o
podmínkách, které umožní najít práci všem uchazečům bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, pohlaví, věk, zdravotní stav
atd. Je nutné, aby se dodržovaly zákonné normy a některé skupiny osob nebyly diskriminovány.
Dosavadní nepříznivý vývoj situace na trhu práce by mohl změnit rozjezd sezónních prací, především ve službách. 33
Důležité strategické dokumenty a legislativní opatření:







Strategie sociálního začleňování do roku 2020
Strategie zaměstnanosti do roku 2020
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015
Akční plán Dekády romské inkluze 2005 – 2015
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020

3.2. Bydlení
Evropská unie – Rada Evropy se v materiálu o Romech z roku 2011 zaměřila také na problematiku bydlení, kde se říká, že
členské státy by měly zajistit dostupnost bydlení a základních služeb. Odstranit rozdíly mezi Romy a zbývající populací, co se
týče dodávky vody, elektřiny a plynu. K veřejnému vodovodu je připojeno mezi 72 % - 100 % domácností v celé EU. V případě
Romů je situace mnohem horší. Ve svých nevyhovujících typech bydlení často nemají dostatečný přístup k veřejně dostupným
službám, jako jsou dodávky vody, elektřiny a plynu. Pro neusazené Romy je často obtížné najít místa se zdrojem vody. Tato
nepříznivá situace se odráží na jejich zdravotním stavu a obecně na jejich integraci do společnosti. Členské státy by měly
podporovat nediskriminační přístup k bydlení, včetně bydlení sociálního. Opatření v oblasti bydlení by měly být součástí
integrovaného přístupu zahrnujícího zejména vzdělávání, zaměstnanost a bezpečnost, sociální a zdravotní péči a opatření na
odstranění segregace. Členské státy by měly také řešit potřeby neusazených Romů.
Zpráva o situaci Romů v rozšířené Evropě konstatuje, že Romové všude v Evropě žijí v nízko standardních či extrémně
špatných podmínkách. Bydlení je ale jednou z oblastí, kde Unie nemá přímé kompetence, a bydlení tak ani nemůže být přímo
financováno z unijních prostředků, např. z Evropského fondu regionálního rozvoje.
Institucemi pověřenými realizací cílů v oblasti bydlení jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond bydlení, Ministerstvo práce
a sociálních věcí (oblast sociálních služeb), obecní samosprávy a nevládní neziskové organizace.
Tyto instituce se v rámci svých kompetencí podílejí na integraci Romů. Podle Zprávy o naplňování dekády je obecným cílem
v prioritní oblasti bydlení zabránit vzniku nových segregovaných lokalit, zlepšit situaci v již existujících segregovaných romských
lokalitách (ghettech) a zlepšit přístup k bydlení pro sociálně slabé Romy. Klíčovou roli přitom hraje politická vůle a konkrétní
rozhodnutí orgánů místní samosprávy.
33 Zdroj: Statistické údaje o nezaměstnanosti - Zlínský kraj k 30. 4. 2013
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Česká republika – Romové, především ti sociálně vyloučení, jsou dlouhodobě jednou z nejvíce ohrožených skupin účastníků
na trhu s byty, kde ve větší míře podléhají strukturálním bariérám a diskriminaci. V posledních letech byl zaznamenán výrazný
propad této cílové skupiny v přístupu k nájemnímu bydlení. Takřka nedostupnou formou je bydlení v bytě v osobním či
družstevním vlastnictví. Narůstá počet domácností, které jsou odkázány z různých důvodů výhradně na ubytování v ubytovacích
zařízeních, které však nejsou vhodné pro dlouhodobé bydlení, zejména u rodin s dětmi. Praxe ukazuje, že jakmile romské
domácnosti opustí segment nájemního bydlení, mají mizivé šance na to, že se do něho budou moci v budoucnu vrátit zpět.
Provozovatelé ubytoven nahrazují chybějící segment sociálního bydlení pro nízkopříjmové domácnosti v ČR. Zejména
vzhledem k velice špatné situaci vyloučených romských domácností v oblasti bydlení se stává komplexní řešení sociálního
bydlení v ČR naléhavou potřebou.
V roce 2013 bylo základní překážkou v přístupu nízkopříjmových romských domácností k bydlení jeho finanční nedostupnost.
Příjem domácností se pohybuje v blízkosti životního minima, což znemožňuje vytvořit si potřebné úspory k nájmu bytu, který je
spojen na začátku s úhradou kauce, řádného nájmu, případně i provize pro realitní kancelář. Vzhledem k nepříznivé finanční
situaci je složité si u těchto domácností nájemní bydlení také udržet. S postupnou deregulací nájemného dochází k nárůstu
nákladů na bydlení, což vede k zatížení rodinných rozpočtů. Nízkopříjmové romské domácnosti tak čelí většímu riziku vzniku
dluhů na nájmu a službách s tím spojených, které bývají jednou z nejčastějších příčin ztráty bydlení.
Další nepřekonatelnou překážkou je pro romské domácnosti bez ohledu na jejich finanční situaci neochota pronajímatelů
pronajmout jim byt, neboť si je předem spojují s předsudky a stereotypy jako je nedodržování povinností vyplývajících z nájemní
smlouvy (zejména neplacením nájmu či s konfliktním soužitím s ostatními nájemníky). Diskriminace Romů při hledání bydlení
probíhá často skrytě. Vzhledem k obtížné prokazatelnosti a neochotě obětí diskriminace ji ohlásit, se ji nedaří účinně řešit.
V roce 2013 byly publikovány výsledky výzkumu, který mimo jiné zjišťoval, do jaké míry ovlivňuje jméno implikující příslušnost
k národnostní menšině úspěšnost zájemců o nájemní bydlení v soukromém vlastnictví. Výsledky výzkumu jasně ukázaly na
přetrvávající diskriminaci zájemců z řad Romů. Zatímco zájemce s typicky česky znějícím jménem byl pozván na prohlídku bytu
v 78 % případech, u zájemce s romsky znějícím jménem byla úspěšnost pouze 43 %. Z toho vyplývá, že zájemce s romsky
znějícím jménem musí průměrně odpovědět na dvojnásobek inzerátů, aby dostal pozvání na prohlídku bytu, a to aniž by
vlastník bytu měl o dotyčném zájemci jakékoli další informace.
Přístup k obecnímu bydlení je řízen kritérii pro posuzování žádostí o obecní byt, jejichž splnění může být často pro cílovou
skupinu problematické. Např. kritérium trvalého pobytu žadatele na území města či obce mnozí ubytovaní nesplňují, zejména
pokud se opakovaně za bydlením stěhují. Ne všechny ubytovny totiž umožňují ubytovaným zapsat si zde trvalé bydliště. Další
bariérou je kritérium bezdlužnosti vůči městu, což může být problematické zejména pro domácnosti, které se na ubytovny
dostaly kvůli výpovědi z nájmu obecního bytu z důvodu dluhů na nájmu, nebo jejich dluhy vůči obci vznikly např. kvůli
neuhrazení poplatků za odvoz odpadu či pokutě za přestupek.
V některých případech pak kritéria nejsou transparentní, což v roce 2013 kritizoval i veřejný ochránce práv. Omezený přístup
k nájemnímu bydlení podporuje rozvoj jiných forem bydlení. Nejvíce se v poslední době rozvinulo využívání ubytoven, ačkoliv
nejsou tato ubytovací zařízení určena dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, k dlouhodobému užívání, ale pouze k přechodnému krátkodobému bydlení. Na ubytovnách přitom
často bydlí početné romské rodiny s nezaopatřenými dětmi, jejichž délka pobytu se prodlužuje i na několik let.
Ubytovny jsou často soustředěny ve městech, kde byl dříve koncentrován těžký průmysl nebo velké tovární komplexy, kde byly
ubytovny určeny zejména pro bydlení jejich zaměstnanců. V současnosti však už nejsou tyto podniky v provozu a v souvislosti
s tím došlo k odkupu ubytovacích zařízení ze strany soukromých provozovatelů či obcí. Provozovatelé ubytoven pro ně však
museli najít jiné využití. Jejich novou klientelou se staly chudé domácnosti, jejichž potřeba bydlení je ohrožena, např. v důsledku
ztráty klasického nájemního bydlení či se jedná o mladé začínající rodiny, které se chtějí osamostatnit a najít si vlastní bydlení a
dříve by o něj požádaly obec. Významný podíl těchto domácností tvoří romské rodiny, které jsou ochotné se za nabídkou
levného bydlení stěhovat do jiného regionu.
Bydlení na ubytovnách souvisí také s podmínkami poskytování dávek na bydlení. Ty umožňují poskytovat v případech hodných
zvláštního zřetele doplatek na bydlení i na ubytování v jiné než nájemní formě bydlení, existuje možnost poskytovat více
doplatků na jednu ubytovací jednotku a využívání těchto dávek není dostatečně kontrolováno. V poslední době někteří majitelé
ubytoven začali ve vyšší míře toto nastavení zneužívat a rozběhl se tzv. byznys s ubytovnami, kdy majitelé ubytoven stanovují
přemrštěné ceny za ubytování a související služby, které jsou pak hrazeny z veřejných peněz prostřednictvím doplatků na
bydlení. Kvalita ubytování v ubytovnách přitom nejenže neodpovídá cenám, ale v některých případech ani nesplňuje základní
kritéria pro důstojné bydlení. Ubytovny se navíc nacházejí v částech měst a obcí, které vykazují známky sociálně vyloučených
lokalit, nerozvíjí se a ztěžují přístup rodin k zaměstnání, ke vzdělávání a k dalším veřejným službám.
Život na ubytovně vede ke ztrátě lidské důstojnosti v souvislosti se životem ve špatných životních podmínkách, podle
vynuceného dodržování režimu s nepřiměřenými zásahy do soukromí rodiny. Obyvatelé ubytoven jsou na základě svého
bydliště stigmatizováni, což negativně ovlivňuje i jiné dimenze jejich života.34
Sociální bydlení by mohlo začít fungovat od roku 2017. Zákon, který ho upraví, by měl totiž podle chystaného plánu vlády platit
od konce roku 2016. Nová opatření na podporu rodin by se měla zavést od pololetí 2016. Obrysy nového zákona o sociálním
bydlení by vlády měla dostat do pololetí roku 2015. Text normy by mělo Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s MPSV a
ministrem pro lidská práva dokončit do pololetí 2016. Zákon by tak mohl platit od prosince 2016.
Sociální bydlení je komplex nástrojů poskytujících pomoc domácnostem, které si bydlení jsou schopny zajistit samy. Důstojné
bydlení je základním lidským právem, jež by nemělo být za žádných okolností nikomu upíráno nebo podmiňováno. Sociální
bydlení musí poskytovat dostatečnou právní jistotu, tak aby vyhovovalo nároku na bezpečný a dlouhodobý domov. Nemělo by
přispívat ke stigmatizaci lidí, kteří jej využívají, a mělo by umožňovat udržování sociálního kontaktu nezatíženého místem, na
kterém se nachází. Je třeba určit standardy, které by mělo sociální bydlení splňovat.35
34 Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013
35 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajství/odjinud/ceska-televize-z-ghetta-jak-zatocit-s-nizkym-vzdelanim-a-zadluzenim-romu
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Vytvoření sociálního bydlení, které definuje, co to je, kdo na takový byt má nárok a kdo má zodpovědnost za fungování je jeden
z mnoha úkolů veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové. Ministr pro lidská práva má začít pracovat na zákonu o sociálním
začleňování, který by měl platit rovněž od roku 2017. MPSV ČR chystá i zákon o sociálních pracovnících, který by měl platit od
roku 2017. Větší změny čekají také oblast sociálních služeb. I tato novela by měla platit od roku 2017.36
Vláda se ve svém programu zavázala k tomu, že vytvoří předpoklady pro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Právo na sociální bydlení
Právo každého dítěte na rovný přístup ke vzdělání
Boj s chudobou s akcentem na řešení předlužení a exekuce
Posílení kompetencí ombudsmana
Řešení sociálně vyloučených lokalit, vzájemné soužití a vyšší pocit bezpečí
Nárok dítěte na předškolní vzdělávání od 2 let37

Sociálně vyloučení Romové jsou nejvíce ohroženi na trhu s byty, kde zažívají především diskriminaci. Mnoha romským rodinám
znepříjemňuje přístup k bydlení také fakt, že v bytě musí být nájemník trvale hlášen, aby mohl pobírat dávku na bydlení, kterou
vyplácí státní sociální podpora. Podmínka trvalého pobytu je pro dávku zásadní a to podle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Trvalý pobyt dokládá vlastnictví či oprávněnost užívání bytu. K přihlášení se k trvalému pobytu není nutný vlastníkův souhlas.
Jenomže právě s tímto nesouhlasí vlastníci pronajímaných bytů. A pokud přijdou na to, že se rodina do bytu přihlásila
k trvalému pobytu, berou to jako porušení smlouvy, z čehož vyplývá ukončení nájmu. Bylo by vhodné znovu posoudit, zda tato
podmínka nediskriminuje romskou menšinu, jelikož s vyřízením trvalého pobytu na pronajímaný byt mají problém převážně
Romové.
Romské rodiny přicházejí nejčastěji o bydlení z následujících důvodů
 neexistence nájemní smlouvy, některé byty byly romským rodinám přiděleny jako přístřeší, některé romské rodiny byty
přenechaly svým příbuzným, ale ti se zde nikdy nepřihlásili
 bydlení na základě ubytovací smlouvy, které zaniká zrušením ubytovacího zařízení
 neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu za delší dobu než tři měsíce
 poškozování zařízení domů a bytů
 obtíže v soužití se sousedy
 přenechání celého bytu (nebo jeho části) do podnájmu dalším osobám bez písemného souhlasu pronajímatele bytu
Romští občané ovšem v mnoha případech opustili své byty (bydlení) i „dobrovolně“ při pokusech o emigraci do ciziny nebo při
snaze uniknout před lichváři či jinými pronásledovateli. Většina takto vytěsněných příslušníků romské menšiny končí
v přeplněných bytech vlastních příbuzných nebo po čase v tzv. holobytech, jež některé obce pro tyto lidi zřizují, případně
v komerčních ubytovnách, jejichž majitelé zneužívají tísnivé situace romských rodin, a za bydlení velice nízké kvality si
nechávají platit neúměrně vysoké částky. Na trhu s byty zcela chybí nabídka levného nájemního bydlení38. Romové či romské
rodiny zřídka kdy využívají nocleháren, charitního ubytování pro matky s dětmi aj. forem ubytování, ve kterém nemůže být
rodina pospolu.
V současné době existují dvě sociální dávky na bydlení pro nízkopříjmové osoby. Pro každou dávku jsou stanoveny podmínky
pro přidělení.
a) Příspěvek na bydlení – zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Na tento příspěvek
má nárok žadatel, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, a jeho náklady na bydlení přesahují jeho rozhodný příjem.
Pro výplatu této dávky rozhodují příjmy rodiny a náklady na bydlení za kalendářní čtvrtletí.
b) Doplatek na bydlení – zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dávku,
která se opakuje. Řeší nedostatek finančních prostředků k uhrazení nákladů na bydlení u žadatelů, kterým nestačí příjmy
rodiny včetně příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory. Doplatek na bydlení je poskytování nejen vlastníkům či
nájemcům nemovitostí, ale také osobám, které žijí v podnájmech, ubytovnách.
V současné době má nárok na doplatek na bydlení nájemce nebo vlastník bytu, který užívá byt v obci, v níž je hlášen k trvalému
pobytu (v některých případech lze tuto podmínku nevyžadovat) a který má nárok na příspěvek na živobytí. Zároveň příjem
žadatele nebo rodiny je po uhrazení náklady na bydlení nižší, než částka na živobytí. Výše doplatku na bydlení je tedy
stanovena tak, aby po uhrazení částky na bydlení za aktuální měsíc zůstala osobě či rodině částka určená na živobytí.
Instituce, které se tímto zabývají, jsou:
1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – orgán státní správy a odvolací orgán, přezkumné řízení, zabezpečuje program
hmotné nouze.
2. Úřad práce ČR – rozhoduje v I. instanci.
3. Sociální pracovníci pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností – výkon sociální práce.
4. Žadatelé a příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi.
Zlínský kraj - Romové v kraji bydlí převážně v přeplněných a nehygienických bytech, v rizikovém prostředí, segregovaní od
většinového obyvatelstva. Jejich bydlení provází vysoké ceny a neustálá nejistota. Oblast bydlení je nejnaléhavější problém
Romů. Nevhodné podmínky bydlení jsou důležitou překážkou romské integrace, protože ovlivňuje další oblasti jako např.
vzdělání, zaměstnání, zdraví atd. Romové jsou nejohroženější skupinou na trhu s byty. Bytová politika obcí hraje důležitou roli
při vytváření sociálně vyloučených lokalit.

36 Zdroj: http://www.romea.cz
37 Zdroj: http://www.romea.cz/cz /zpravodajství/domaci/
38 Zdroj: Doporučení pro obce a města předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení
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Nejčastějším typem bydlení je činžovní dům, kde bydlí celkem 47 % romských obyvatel. Téměř čtvrtina (21 %) bydlí v rodinných
domech, 10 % nemá samostatné bydlení a bydlí u rodičů či příbuzných, 9 % využívá ubytovnu, 1 % charitního ubytování či
azylových domů a 1 % uvedlo obytné buňky. Jiné bydlení uvedlo 11 % respondentů, a pokud toto jiné bydlení specifikovali,
jednalo se např. o dům na půl cesty, podnájem, bez domova, obytné buňky.
Graf č. 12: Typ bydlení romských občanů v kraji

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

Města a obce ve Zlínském kraji nemají tak jako ostatní kraje zajištěno sociální bydlení v takové míře, jaké by bylo zapotřebí. Ve
společnosti chybí obecně přístupné hypotéky a spoření a také není státem regulovaná privatizace obecních bytů. Některá
města a obce nedokáží zajistit včasnou intervenci při řešení dluhů na nájmu. Rovněž se jim nedaří minimalizovat sociálně
vyloučené lokality, které se v určitých případech chystají k rozšíření. Zlínský kraj nemá žádné možnosti jak situaci ovlivnit, neboť
problematika bydlení patří především do kompetence obecních samospráv. I v našem kraji je situace obdobná jako v jiných
krajích ČR. Časté dluhy na nájemném, energiích, znečištěné a zdevastované bydlení a okolí, nadměrná hlučnost. Problém je
nutné začít řešit co nejdříve jako prevenci směřující proti vzniku romských ghett.
Sociální bydlení je komplexní otázka, která zasahuje do řady oblastí života společnosti např. zaměstnanosti, vyloučení
sociálních skupin obyvatelstva, vzdělanost atd. Romští obyvatelé v největším počtu žijí ve Zlíně, ve Vsetíně, v Kroměříži,
v Uherském Brodu, Uherském Ostrohu, Kunovicích, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Valašských Kloboukách, ale také
jednotlivé rodiny žijí v menších obcích např. Šumice, Morkovice-Slížany, Tětice-Potětice, Ludkovice, Hoštice, Zborovice,
Záhlinice, Tlumačov, Kyselovice, Jankovice, Vitonice, Roštění, Loukov, Troubky, Zdounky, Prakšice, Rudice, Popovice, Pitín,
Břestek, Vážany, Želechovice, Vizovice, Štítná nad Vláří, Brumov Bylnice aj.
Typ bydlení se v jednotlivých okresech mírně liší, zatím co v Kroměříži, Vsetíně a Zlíně bydlí významná část v činžovních
domech, v okrese Uherské Hradiště bydlí nejvíce romských obyvatel v rodinných domech. U rodičů či příbuzných bydlí poměrně
velká část romských obyvatel v okrese Vsetín (14 %). Čtvrtina obyvatel (25 %) okresu Vsetín uvedla jiné bydlení, zde jsou
zahrnuty obytné buňky v lokalitě Poschla.
Graf č. 13: Typ bydlení romských občanů v kraji dle okresů

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014
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Trvalý pobyt ve Zlínském kraji
Převážná většina (91 %) respondentů má vyřízen trvalý pobyt, 8 % trvalý pobyt nemá a pět osob (1 %) odpověď neuvedlo. 39

Graf č. 14: Trvalý pobyt za kraj

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

Sociální bydlení potřebuje vláda i sociální pracovníci, kteří nejsou schopni zajistit dostupné a kvalitní bydlení pro své klienty.
Toto bydlení však potřebují především lidé, kteří nemají domov. A mezi tyto patří i lidé, kteří žijí v ústavech. Sociální bydlení
potřebují i rodiny, které nemohou kvůli diskriminaci na trhu s byty bydlet za rozumnou cenu v bytech, ale jsou nuceny přežívat
za lichvářské peníze v jednom pokoji na ubytovně. Sociální bydlení zvyšuje samostatnost nájemníků. Je ve výsledku levnější,
než kolektivní pobytové formy jako ústavy, nemocnice, ubytovny, domovy či věznice. Sociální bydlení nutí lidi, aby se starali čím
dál více sami o sebe a nespoléhali na ostatní. Garantem práva na bydlení by měl být stát, který by měl toto právo realizovat
prostřednictvím obcí.
Tabulka č. 15: Trvalý pobyt v jednotlivých obcích s rozšířenou působností
Kroměříž

Uherské
Hradiště

Vsetín

Zlín

Počet
celkem

Podíl v %

Ano

138

117

304

196

755

91 %

Ne

29

21

3

17

70

8%

Trvalý pobyt

Neuvedeno
Celkem

2

1

0

2

5

1%

169

139

307

215

830

100 %

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

Největší počet obyvatel v okrese Vsetín (99 %) má trvalý pobyt, nejméně je tomu v okrese Kroměříž, zde uvádí trvalý pobyt 82
% romských obyvatel.
Bytové odbory či správy majetku měst by měly průběžně monitorovat hrazení nájmů. Pokud nájemníkovi vznikne dluh, ihned ho
písemně upozornit na možné důsledky opakovaného neuhrazení nájemného a vyzvat ho k uhrazení nájemného v určené lhůtě
nebo povolení splátkového kalendáře. S vyřízením splátkového kalendáře by měli pomoci sociální pracovnici města nebo
terénní sociální pracovníci z neziskového sektoru. Splátkový kalendář by měl být nastaven tak, aby odpovídal finančnímu
rozpočtu nájemníka a uhrazení nájemného za daný měsíc.
V kraji vznikly tzv. soukromé ubytovny, které jsou soustředěny ve městech Bystřice pod Hostýnem (hotel Podhoran), Kunovice
(Nový Dvůr), ubytovna Brod v Havřicích u Uherského Brodu, Uherský Brod (ubytovna Olšava, TJ Spartak, Slovácké strojírny),
Kroměříž (Děvín, Oskol, Aktimo s.r.o., ubytovna Smetánka), Zlín (hostel Duo, ubytovna Pozimos, hotel Sport Mysločovice),
Otrokovice (ubytovna Astorie, ubytovna Morava), Valašské Meziříčí (ubytovna Anasam) aj. Ubytovny jsou místem shlukování
sociálně vyloučených rodin a osob, objevují se v nich negativní jevy, které ovlivňují širokou veřejnost. Pro většinu rodin se tak
ubytovny stávají dlouhodobým bydlením, i když k tomu nejsou určeny. Na ubytovnách rodiny bydlí i s malými dětmi, pro které je
to velmi nevhodné bydlení. Některé rodiny migrují mezi ubytovnami a jejich děti neplní řádně povinnou školní docházku. Jedná
se o velmi drahé ubytování, kde se často neposkytuje žádná sociální služba. Za cenu jednoho pokoje na ubytovně by byly
uhrazeny dva standardní byty.
Ubytovny se vyznačují nízkou kvalitou ubytování a pro ostatní obyvatele měst či podnikatele mají špatnou adresu, která provází
jejich obyvatele. Většina ostatních občanů měst se jim vyhýbá. Hygienické podmínky jsou v tomto ubytování nevyhovující např.
problémy s kanalizací, vodou aj. V bytech bydlí nepřiměřený počet lidí. Některé rodiny bydlí bez nájemních smluv. Pokud se
v sociálně vyloučených lokalitách neudržuje pořádek a čistota, je tam noční hluk a většinová společnost si stěžuje na obyvatele
těchto lokalit, je možné zřídit pozici domovníka. Tento pracovník zajišťuje pořádek v domě, udržuje okolí v čistotě, dohlíží na
děti, aby nedevastovaly nemovitost, má vliv na nájemníky, zlepšuje sousedské vztahy. Vykonává funkci údržbáře, dohlíží na
technický stav budovy, je prostředníkem při komunikaci mezi nájemníky a dalšími institucemi. Dohlíží také na užívání bytů a
39 Zdroj: analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014
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hlášení závad. Praxí osvědčenou se stalo, že domovník by měl pocházet nebo bydlet v lokalitě. Jedině tak má vliv na obyvatele
lokality a má také jejich důvěru. Domovník doposud pracoval ve městě Zlín, Kroměříž, Holešov a Uherský Brod. Byli hrazeni
z rozpočtu Zlínského kraje.
Na ubytovnách by se měly konat pravidelné kontroly na dodržování právních předpisů živnostenským úřadem, cizineckou
policií, krajskou hygienickou stanicí a hasiči. Obce by měly vybírat poplatek za ubytovací kapacitu, vyjednat s úřadem práce
strop pro výši vypláceného doplatku na bydlení, provázat bydlení s poskytováním sociální služby, nahradit soukromé ubytovny
zařízením obecním a vytvořit možnosti bydlení pro nízkopříjmové rodiny v obci.
Možnosti romských obyvatel na privatizovaném trhu s bydlením jsou velmi omezeny. Šance na získání pronájmu standardního
bytu je velmi nízká. Ve velké míře existují předsudky majitelů nemovitostí vůči Romům. Bytová politika obcí a diskriminace na
trhu s bydlením jsou často hlavním faktorem, které vedou ke vzniku sociálně vyloučených lokalit.
Bytová politika obcí by měla zahrnovat také dostupné bydlení pro nízkopříjmové obyvatele, vymahatelnost nájemného a měla
by bránit vytváření ghett či sociálně vyloučených lokalit, měla by být jasně vymezena pravidla pro přidělování bydlení apod. Tato
pravidla by neměla být v rozporu s rovným přístupem k obecnímu bydlení. Mezi nízkopříjmové obyvatele nepatří jen Romové,
ale také senioři, mladé rodiny, rodiče samoživitelé, zdravotně postižení aj. Do přípravy takového bydlení by měla být zapojena
veřejnost, aby měla informace o tom, že takové bydlení není jen pro Romy, ale i ostatní obyvatele obce. Neměla by se používat
přímá ani nepřímá diskriminace:
a) Přímá diskriminace – je přímé znevýhodnění jedné osoby vůči druhé na základě rasy, etnického původu, národnosti,
pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení a víry.
b) Nepřímá diskriminace – je zdánlivě neutrální jednání, které není přímo zakázané, ale jeho zavedení způsobuje nerovné
zacházení (např. kritéria – délka trvalého pobytu v obci, státní občanství ČR, požadavek bezúhonnosti žadatele, výpis
z rejstříku trestů, vyloučení žadatelů, kteří se opakovaně dopouští přestupků, vyloučení pro dluhy na nájemném, rušení
soužití, neoprávněně užívající byt, upřednostnění pracujících žadatelů aj.).
Cílem obcí by mělo být vytvoření prostupného bydlení pro domácnosti, které nedosáhnou na tržní bydlení v prostorově
nevyloučených lokalitách. Tento druh bydlení je navázán na individuální sociální práci s doprovodnými programy. Zapojit se do
prostupného systému bydlení mohou i soukromníci. Do prostupného bydlení by měly přicházet rodiny, které se již osvědčily,
nezadlužují se, hradí nájem, neporušují základní školní docházku dětí, nedevastují bydlení a nemají konflikty se sousedy.
Systém prostupného bydlení by mělo tvořit:
a) Krizové bydlení – azylové bydlení, ubytovny s doprovodným sociálním programem.
b) Bydlení v tréninkových bytech – s doprovodnou sociální terénní asistencí (je určeno klientům z azylových domů, ubytoven
a lidi, kteří ztratili bydlení nebo jim ztráta bydlení hrozí). Toto bydlení by mělo být ve standardních bytech a domech,
nikoliv v ubytovnách. Tréninkové byty mohou pronajímat neziskové organizace i obce.
c) Dlouhodobé sociální bydlení – s nastavenými parametry, aby zajistily důstojné bydlení.
Prostupným bydlením se tak zvýší šance romských osob, které se chtějí zaintegrovat, aby se oprostily od prostředí, odkud
pocházely a nechtějí ho obývat.
K vytvoření prostupného bydlení v obcích je zapotřebí:
 zajistit provozovatele bydlení,
 zajistit byty pro tréninkové a dlouhodobé bydlení
 vytvořit pravidla pro přidělování bytů
 vytvořit komisi pro přidělování bytů
 vytvořit návrhy smluv
Tabulka č. 16: Bydlení romských obyvatel ve Zlínském kraji
Uherské
Typ bydlení
Kroměříž
Hradiště

Vsetín

Zlín

Počet
celkem

Podíl v %

Činžovní dům

74

51

138

125

388

47 %

Rodinný dům

44

60

21

49

174

21 %

Ubytovna

23

13

24

14

74

9%

U rodičů/příbuzných

14

6

44

22

86

10 %

Charita/Azylový dům

2

2

2

0

6

1%

Obytné buňky

0

6

0

0

6

1%

Jiné

12

1

78

5

96

11 %

Celkem

169

139

307

215

830

100 %

Zdroj: Analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

Důležité strategické dokumenty a legislativní opatření:
 Strategie sociálního začleňování do roku 2020
 Koncepce bydlení ČR do roku 2020
 Analýza stávajícího legislativního prostředí v oblasti péče o sociálně ohrožené skupiny obyvatel s vyšším prahem
dostupnosti kvalitního bydlení a návrh na jeho úpravy (MPSV 2012)
 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015
 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020
 Koncepce bydlení ČR do roku 2020
 Koncepce sociálního bydlení (v návrhu)
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3.2. Školství
Evropská unie – je zapotřebí zajistit, aby všechny romské děti dokončily alespoň základní školu. Úroveň dosaženého vzdělání
je u romského obyvatelstva výrazně nižší, než u zbývající populace, přestože se situace v jednotlivých členských státech liší.
Jelikož je základní školní docházka ve všech členských státech povinná, členské státy jsou povinny zajistit, aby bylo základní
vzdělání dostupné všem dětem ve věku povinné školní docházky. Podle nejspolehlivějších dostupných informací ze zjišťování
pracovních sil z roku 2009 dokončí základní vzdělání průměrně 97,5 % dětí v celé EU.
Z průzkumu vyplývá, že v některých členských státech dokončí základní školu pouze omezený počet romských dětí. Ty tvoří
většinu ve školách pro zvláštní vzdělávání nebo v segregovaných školách. Je potřeba posílit spojení s komunitami
prostřednictvím kulturních nebo školních mediátorů, církví, náboženských organizací či sdružení a aktivní účasti romských
rodičů s cílem zlepšit interkulturní dovednosti učitelů, omezit segregaci a zajistit dodržování povinnosti základní školní
docházky. Komise plánuje s Radou Evropy společnou akci, při níž během dvou let vyškolí zhruba tisíc mediátorů.
Mediátoři budou moci informovat rodiče, radit jim ohledně fungování místního vzdělávacího systému a pomoci jim zajistit, aby
jejich dítě zvládlo přechod do další etapy školní docházky. Je všeobecně známo, že děti, které nezískají potřebné vzdělání,
pozdě se začlení do vzdělávacího systému nebo jej opustí příliš brzy, se později setkají se závažnými problémy počínaje
negramotností, přes jazykové problémy až po pocity nepatřičnosti a vyloučení. V důsledku toho pro ně bude obtížnější získat
další vzdělání, vystudovat vysokou školu nebo získat kvalitní práci.
Proto se podporují iniciativy zaměřené na programy nabízející druhou příležitost mladým, kteří předčasně ukončili školní
docházku, včetně programů výslovně zaměřených na romské děti. Romské děti potřebují větší podporu než ostatní děti, a
přesto využívají služeb předškolního vzdělávání mnohem méně. Lepší přístup k nesegregovanému kvalitnímu předškolnímu
vzdělávání může hrát klíčovou roli při zdolávání znevýhodnění ve vzdělávání, s nímž se romské děti potýkají. Členské státy by
proto měly zajistit, aby všechny romské děti měly přístup ke kvalitnímu vzdělání a nebyly vystaveny diskriminaci nebo
segregaci, ať už se jedná o Romy usazené, či nikoli. Členské státy by měly minimálně zajistit dokončení základní školní
docházky. Rovněž by měly v souladu se strategií Evropa 2020 rozšířit přístup ke kvalitnímu vzdělávání a péči v předškolním
věku dítěte a snížit počet žáků, kteří předčasně ukončují střední školu. Mladí Romové by měli být silně podněcováni k tomu, aby
studovali také na střední a vysoké škole.40
Česká republika – vzdělanostní úroveň Romů je nadále nízká v porovnání s většinovou populací, přitom její zvýšení je
základním předpokladem pro zlepšení společenského postavení Romů a pro zastavení mezigeneračního přenosu sociálního
vyloučení, které se dotýká významné části z nich. Vysoké vzdělanostní nerovnosti ohrožují společenskou soudržnost a přinášejí
značné ekonomické ztráty spojené s budoucí nezaměstnaností Romů.
V roce 2013 nebyl proveden žádný celostátní výzkum zaměřený na situaci Romů v oblasti vzdělávání. Výzkumné studie
realizované v posledních letech však dokládají, že vzdělávací systém v ČR stále nezajišťuje všem Romům rovný přístup ke
vzdělávání, ačkoliv tento závazek vyplývá z ustanovení § 2 odst. 1 písm. A) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z dalších mezinárodních úmluv, jimiž je ČR vázána.
Nízký stupeň dosaženého vzdělání většiny Romů je často vnímán jako základní příčina vyloučení romské menšiny. Nelze
pochybovat o tom, že lepší vzdělávání je pro zlepšení situace Romů jednou z klíčových podmínek. Jak ukázaly výsledky
výzkumu Romů UNDP/WB/EC2011, vzdělanostní profil zkoumaných Romů se od profilu zkoumaných členů většinové
společnosti zcela zásadně liší.
a) Předškolní vzdělávání – je zpravidla pro děti od 3 do 6 let věku nebo přípravných tříd poslední rok před nástupem na
povinnou školní docházku. Předškolní vzdělávání je v ČR nepovinné, nicméně na jeho důležitost poukázala studie České
školní inspekce „Rovný přístup ke vzdělávání v ČR. Předškolní vzdělávání je odbornou veřejností chápáno jako významný
prostředek vyrovnání rozdílů mezi dětmi, který do určité míry pomáhá na počátku vzdělávací dráhy snížit handicap dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí, kam se řadí i část romských dětí. Z dílčích zjištění z terénu ovšem vyplývá, že
bohužel často právě děti, které pochází z málo stimulujícího prostředí, se předškolního vzdělávání často neúčastní a jejich
handicap při nástupu k povinné školní docházce se tím pádem ještě zvětšuje. Spíše výjimkou stále zůstává komunitní
práce s rodinami, jejichž děti zůstávají stranou předškolního vzdělávání a mimo sociálně vyloučené lokality chybí
celostátní nebo regionální strategie, jak s těmito rodinami komunikovat a motivovat je k zapojení jejich dětí do
předškolního vzdělávání. Zároveň studie zdůraznila důležitost spolupráce mezi MŠ a ZŠ, kde bude dítě zahajovat
povinnou školní docházku, tak, aby byl zajištěn plynulý přechod dítěte na základní školu. Přístup k předškolnímu
vzdělávání byl v některých krajích ČR v roce 2013, podobně jako v minulých letech, komplikovaný nejen pro romské, ale i
pro ostatní děti, neboť vlivem demografického vývoje došlo v minulosti krušení mateřských škol či ke snižování jejich
kapacity. Vzhledem ke zvýšené porodnosti silných populačních ročníků a nárůstu počtu dětí v předškolním věku pak
mateřské školy nemají dostatečnou kapacitu a musí častěji odmítat žádosti rodičů o umístění dítěte do školky. Nicméně
podle MŠMT došlo v tomto směru mezi školním rokem 2012/2013 k výraznému zlepšení.
b) Vzdělávání romských dětí v přípravných třídách – je druhá forma předškolní přípravy. Tyto třídy jsou zřizovány obcí,
svazkem obcí nebo krajem na základě § 47 školského zákona pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, které jsou sociálně znevýhodněné, a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj. Celkově bylo v roce 2013 v ČR zřízeno 244 přípravných tříd na 214 školách a vzdělávalo se nich více než 2 597
dětí.
c) Základní vzdělávání – podle § 36 odst. 3 školského zákona začíná povinná školní docházka v ČR počátkem školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6 let věku, pokud není povolen odklad. Vzhledem k tomu, že se významný
podíl romských dětí neúčastní předškolního vzdělávání a pro přípravu v domácím prostředí ve vyloučených lokalitách
nemá vhodné podmínky, vykazují romské děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí nižší připravenost na vstup do

40 Zdroj: Rada Evropské Unie, Brusel, 6. 4. 2011
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základní školy. Z tohoto důvodu bývá možnost odkladu povinné školní docházky ze strany romských rodičů využívána.
Odklad povoluje ředitel školy na žádost rodičů a její součástí je i vyjádření příslušného školského poradenského zařízení
nebo odborného lékaře. Důležitým faktorem úspěchu romských dětí ve vzdělávacím systému je zajištění rovného přístupu
k běžnému základnímu vzdělávání, a to i v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Předcházení školnímu
neúspěchu a zvyšování motivace ke vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků implikuje zapojení těchto žáků do aktivit
školy, aniž by je z účasti vylučovalo jejich sociální znevýhodnění. Školy pro to mohou učinit nejrůznější opatření, např.
mohou tyto žáky finančně či materiálně podpořit (pokud jim to rozpočet umožňuje), příp. jejich znevýhodnění zohlednit při
plánování školních akcí. Touto formou podporuje sociálně znevýhodněné žáky 87,8 % škol, a to nejčastěji ve formě
zohlednění finanční situace žáků při plánovaní školních akcí 65,6 % škol.
Tabulka č. 17: Podíl romských žáků vzdělávaných dle RVP ZV-LMP v krajích ve školním roce 2012/2013
Kraj
Podíl romských žáků na počtu všech žáků s LMP
(kvalifikovaný odhad) v roce 2012/2013
Ústecký
41,5
Moravskoslezský
35,9
Královehradecký
34,7
Liberecký
31,5
Karlovarský
30,3
Středočeský
28,7
Olomoucký
25,8
Jihočeský
25,7
Zlínský
23,7
Plzeňský
21,4
Jihomoravský
20,7
Hl. město Praha
16,9
Vysočina
14,1
Pardubický
11,4
Celkem
28,2
Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013

d) Sekundární a terciální vzdělávání – podíl Romů se středoškolským vzděláním je ve srovnání s ostatní populací nadále
nízký, přitom tento cíl by měl být jednou z priorit vzdělávací politiky ČR. Vzdělávací systém v ČR se projevuje tím, že není
schopen reagovat na osobní nebo sociální okolnosti života žáků, které představují překážky při naplňování jejich
vzdělávacího potenciálu. Nerovnost v přístupu ke vzdělávání je příčinou neúspěchu i u romských dětí ve škole, vede
k demotivaci na další vzdělávání a k předčasnému odchodu ze školy (průměrně 20% mladých lidí opouští školu před
dokončením úplného středního vzdělání). Přitom úspěšné dokončení úplného středoškolského umožňuje jednotlivcům
získat lépe placenou práci a mají zároveň vyhlídky na smysluplnější a zdravější životní styl. Výsledkem jsou rovněž vyšší
příspěvky do veřejných rozpočtů prostřednictvím vyšších daní z příjmu. Lidé s vyšším vzděláním jsou méně závislí na
sociální pomoci a méně zranitelní vůči hospodářským krizím. Z toho důvodu doporučila OECD zajistit rovný přístup ke
vzdělávání Romů a investice do předškolního, základního a středoškolského vzdělávání. 41
Zpráva České školní inspekce „Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení uvádí, že pro úspěšný
přechod sociálně znevýhodněných žáků na střední školy a jejich úspěšné dokončení je důležitý dobrý start, tedy dobrá příprava
v předškolním vzdělávání a absolvování kvalitního základního vzdělání. Mezi navrhovanými opatřeními zmiňuje např. úpravu
rámcových vzdělávacích programů pro střední školy tak, aby byl zajištěn rovný přístup všem žákům do oborů středního
vzdělávání a středního vzdělávání s výučním listem a vzájemná prostupnost těchto oborů.
Také uvádí nutnost zajistit prostupnost a možnost dokončení středního vzdělání i po neúspěchu u maturitní zkoušky (žáci musí
dostat možnost dokončit střední vzdělání i na nižší než na původně začaté úrovni. Také je třeba monitorovat předčasné
odchody žáků ze středního vzdělávání a sledovat, jak souvisí s jejich předchozím vzděláváním. V praxi se projevuje nízká
připravenost SŠ na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto školy využívají inkluzivní opatření v nižší míře
než ZŠ. Znevýhodněným romským žákům se hůře daří adaptovat na nové podmínky vzdělávání. Na SŠ se setkávají s vyšším
podílem neromských spolužáků. Navázat vztah s nimi může být složitější zejména u těch romských žáků, kteří byli zvyklí
vzdělávat se v segregovaných romských ZŠ s vysokým podílem romských žáků. Romský žák je na SŠ více vystaven riziku
stigmatizace, která může ovlivnit jeho postoj ke studiu.
Česká republika přes veškeré pokroky v přijatých opatřeních ke zvýšení vzdělanostních šancí Romů nesplnila úkol zrušit statut
diagnostického pobytu a nahradit ho diagnostickým pozorováním v běžném vzdělávání. Nepodařilo se ani zamezit zřizování
mateřských škol a přípravných tříd při základních školách praktických, které v praxi činí pozdější přechod dítěte na běžnou ZŠ
komplikovanějším. Problematické je také zpoždění při plnění Plánu oproti schválenému harmonogramu, které nejen vrhá špatné
světlo na ČR v mezinárodním kontextu, ale zejména oddaluje účinnost potřebných opatření a způsobuje, že dalším romským
dětem není umožněno plně využít jejich potenciál při vzdělávání. 42

41 Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013
42 Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013
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Tabulka č. 17: Vzdělávání Romů a neromů 2011
Žádné vzdělání

Základní
vzdělání ISCED 1

Nižší střední
vzdělání ISCED 2

Vyšší střední
vzdělání ISCED 3

Terciální
vzdělání
ISCED 4+

R

NR

R

NR

R

NR

R

NR

R

NR

Nejvyšší dosažené
vzdělání (25-64 let) celkem

5%

0%

11 %

0%

54 %

11%

30 %

79 %

0%

10 %

muži

5%

0%

11 %

0%

51 %

9%

33 %

79 %

0%

11 %

ženy

5%

0%

12 %

0%

57 %

13 %

27 %

79 %

0%

8%

Nejvyšší dosažené
vzdělání (20-24 let) celkem

1%

0%

7%

0%

62 %

15 %

30 %

79 %

0%

7%

muži

2%

0%

7%

0%

64 %

13 %

27 %

77 %

0%

10 %

ženy

0%

0%

7%

0%

61 %

17 %

31 %

80 %

0%

3%

Zdroj: UNDP/WB/EC2011

Nízký podíl Romů se středním a vyšším vzdělání souvisí s integrační strategií socialistického Československa, v rámci něhož
byli Romové zaměstnáváni převážně v manuálních profesích. Avšak srovnání mladší a starší skupiny respondentů v tabulce
ukazuje, že současný vzdělávací systém v ČR je naprosto neúčinný ve snižování dopadů tohoto dědictví.
Jaké existují důvody pro nedostatečné studijní úspěchy romské menšiny? Prvním problémem je absence předškolního
vzdělávání. Zpráva Světové banky z roku 2012 naznačuje, že v ČR navštěvuje mateřské školky pouze 28 % romských dětí (ve
srovnání se 79 % neromskými dětmi) předškolního věku. Mimořádný význam předškolního vzdělávání je spojen s dalšími
faktory, jako je nedostatečná účast rodičů ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí na vzdělávání jejich dětí a vliv
jazykových bariér. Nízký poměr zapsaných romských dětí může být částečně vysvětlen náklady na MŠ, nedostatkem míst v MŠ.
Úspěchem v mnoha českých školách je zaměstnávání asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (dále jen
asistent), kteří podporují romské děti v osvojování kurikula a budují vazbu mezi školou a rodiči. Zaměstnávání asistentů je
financované z rozvojových programů MŠMT, o které musí školy opětovně žádat každý rok. Tento typ financování neusnadňuje
vytvoření stabilního pracovního prostředí, neboť asistenti nemohou mít jistotu dlouhodobého zaměstnání. Vedle toho se pozice
asistentů z řad Romů zhoršila po přijetí poslední novely Zákona o pedagogických pracovnících v září 2012, protože došlo
k zvýšené poptávce po vzdělání pro pedagogické asistenty.
Ne zcela vhodně byly nastaveny diagnostické nástroje pro určení speciálních vzdělávacích potřeb. Dle Odboru školství,
mládeže a sportu KÚZK dochází v současné době ke zlepšení. Tento problém souvisí s vysokým podílem romských dětí, které
navštěvují speciální a praktické školy, za což byla ČR opakovaně kritizována nevládními organizacemi, mezinárodními
institucemi a rozsudkem D. H. a ostatními proti ČR z roku 2007. Evropský soudní dvůr pro lidská práva potvrdil, že ČR porušila
právo na rovný přístup ke vzdělávání. Vzhledem k politickému a právnímu tlaku, který z rozsudku vyplýval, je problém
segregace analyzován zejména ve vztahu ke speciálním školám a praktickým školám.
S pomocí dotací a grantů podporuje MŠMT již mnoho let aktivity v oblasti inkluzivního vzdělávání. Vyhlašovány byly tři
programy „Podpora integrace romské komunity“, „Podpora asistentů pedagogů znevýhodněných žáků“ a „Podpora inkluzivních
škol“ transformovány do jediného programu nazvaného „Program na podporu romské menšiny a inkluzivních škol“. Ačkoliv tento
program financuje mnohá důležitá inkluzivní opatření, tento druh podpory zcela jasně nemůže být považován za náhradu
nutných strukturálních změn na celostátní úrovni.43

Zlínský kraj - také ve Zlínském kraji platí „rovnost vzdělávacích příležitostí“. Přesto se ani v našem kraji nic v oblasti vzdělávání
výrazně nemění. Chudoba je společné pojítko všech lidí v sociálně vyloučených lokalitách a ovlivňuje všechny oblasti života a
také hodnotový žebříček, který se podle pravidel chudoby liší od běžné společnosti. Také špatná adresa sociálně vyloučených
lokalit ovlivňuje přijímání dětí do škol.
Není výjimkou, že ředitel základní školy nechce přijímat romské žáky s tvrzením, že má kapacitu naplněnou. Rodiče tak mnohdy
složitě hledají školu a nakonec ji zajistí v jiném městě, což se záhy projeví na dojíždění žáků do školy. Pokud rodiče nemají
peníze, děti nejedou do školy.
V našem kraji nejvíce romských dětí navštěvuje základní školy praktické a speciální. Na tradiční základní školy stále nedochází
takový počet romských dětí, jaký by měl. Existence nultých ročníků, které by romským dětem pomohly v přípravě na vzdělávání,
je v kraji velmi ojedinělá. Zatím je otevřen pouze jeden přípravný ročník a to na Základní a Mateřské škole ve Vsetíně, kde se
vyučuje téměř 90 % romských dětí. Na klasických základních školách žádný přípravný ročník pro vzdělávání dětí není. Některé
základní školy speciální a praktické přinášejí užitečné postupy, jak dobře pracovat s romskými dětmi. Tyto postupy by měly být
zavedeny na běžných základních školách.
Většina romských rodičů, kteří žijí ve vyloučených lokalitách, navštěvovala zvláštní školy. Někteří rodiče mají ukončenou
základní školní docházku, někteří jsou negramotní. Pro umístění dítěte do speciální školy je nezbytný písemný souhlas rodičů,
což není překážkou. Někteří rodiče preferují nástup dítěte na tuto školu, jelikož tam mají zapsané již jedno dítě a to by do školy
vodilo další dítě. Jedná se o snahu co nejsnadněji projít školní docházkou. Vzhledem k tomu, že takovou školu absolvovali i
rodiče, nevidí nedostatky takového vzdělání.
Nikdo nebude jistě zpochybňovat fakt, že předškolní vzdělávání má pro další vzdělávací kariéru dítěte zásadní význam. Při
nástupu do školy jsou mezi dětmi, které prošly mateřskou školou a co takové vzdělávání neabsolvovaly velké rozdíly. V kraji je
docházka romských dětí do mateřských škol velmi nízká.

43 Zdroj: MŠMT 2012
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Nemalou roli v tom hraje nízký počet míst ve školkách, děti se musí přihlašovat v období zápisu nejméně rok předem, což
romští rodiče v předstihu neudělají. Rovněž motivace romských rodičů pro umístění dětí do MŠ je nízká. Důvod je zřejmý.
Dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, kdy převážná část mladých rodičů dosud práci ani nezískala. Většinou se jedná o početné
rodiny, kde matka je nezaměstnaná nebo na MD, denně vaří a platit za stravné v MŠ za děti je pro ni zbytečný výdaj
z rodinného rozpočtu.
Romská rodina má největší vliv na vzdělávání svých dětí, nevyvíjí však dostatečný tlak na to, aby se dítě dále vzdělávalo.
Umožňuje mu samostatné rozhodování a bohužel převážně plně respektuje, pokud se dítě již dále vzdělávat nechce. Romští
rodiče nechtějí své dítě dávat na internát a zvláště u děvčat chtějí, aby bylo doma a pomáhalo matce s domácností.
Lidé žijící ve vyloučené lokalitě bývají netrpěliví, a proto dávají přednost malým výhodám, které jsou ovšem k mání ihned, před
výhodou větší, ale časově vzdálenější. Ze zkušeností rovněž vyplývá, že romské děti vnímají pozitivní třídní klima častěji na
praktických a speciálních školách. Na klasických základních školách je tomu naopak. Z praxe víme, že učitel či učitelka bývá
jednou z nejdůležitějších osob v životě člověka. Měli by tudíž usilovat o toleranci, respekt a vzájemné obohacení.
Vzdělání romských občanů žijících ve Zlínském kraji:
Základní vzdělání uvedlo 75 % respondentů, vyučeno, tj. odbornou střední školu bez maturity uvedlo 21 % osob, maturitu mělo
3 % respondentů a vysokoškolského vzdělání dosáhly 2 osoby z dotazovaných.44
Graf č. 15: Vzdělání respondentů

Zdroj: analýza ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

V okrese Kroměříž celkem 4 osoby uvedly, že jsou bez vzdělání. V porovnání okresů, co se týká vzdělání je na tom okres Zlín
nejlépe, výuční list získalo 23 % respondentů, maturitu 7 % a vysokoškolské vzdělání 2 osoby. V Uherském Hradišti je
vyučených 22 % a maturitu získalo 4 % respondentů. V okresech Vsetín a Kroměříž dosažení maturity či vysoké školy nebylo
zaznamenáno.
Graf č. 16: Vzdělání podle okresů Zlínského kraje

Zdroj: analýza ARGO, Společnost dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014

Respondenti uvedli, že jsou vyučeni:
kuchař/ka, kuchař – číšník, zedník, instalatér, mechanik, automechanik, sklenář, klempíř, strojař, gumař-plastikář, obuvník,
tesař, truhlář, nástrojař, strojní mechanik, servírka, šička, kadeřnice, švadlena, prodavačka, knihařka, kosmetička, brusička skla,
cukrářka apod.

44 Zdroj: analýza ARGO, Společnost dobré vůle Zlín říjen 2013 – duben 2014
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Střední školu s maturitou uvedli se zaměřením: gymnázium, SOŠ Policejní, ekonomická, knihovnická, gastronomie, obchodní,
zdravotní, obuvní aj.
Tabulka č. 18: Přehled vzdělávacích zařízení zřizujících přípravné ročníky v roce 2013
Sídlo
zařízení

Název zařízení
ZŠ a MŠ Turkmenská Vsetín

Počet přípravných
ročníků

Vsetín

Počet dětí, které se v nich
vzdělávají

1

12
Zdroj: Odbor školství, mládeže a sportu KÚZK

Tabulka č. 19: Počet asistentů pedagoga a jejich financování v kraji v roce 2013
Počet asistentů
pedagoga MŠ

Počet asistentů
pedagoga ZŠ

Počet asistentů
pedagoga SŠ

Výše dotace ze strany
MŠMT na rok 201345

Výše podpory
programu ze strany
kraje

-

9

-

1 505 021 Kč

Zdroj: Odbor školství, mládeže a sportu KÚZK

Tabulka č. 20: Podpora romských žáků středních škol ve Zlínském kraji za rok 2013
1. kolo
Kraj
Počet
Počet
Počet přidělených
žádostí
podpořených škol
stipendií
Leden - červen

8

8

13

Září - prosinec

8

8

19

Celková dotace
72 100
88 800
Zdroj: Odbor školství, mládeže a sportu KÚZK

Celková dotace na podporu romských žáků středních škol v ZK je uvedena 72 100 na období leden – červen 2013, z toho bylo
vráceno 23 615 Kč. Celková dotace na období září – prosinec byla 88 800, z toho bylo vráceno 36 509 Kč.
Otázka vzdělávání romských dětí bude i nadále pečlivě sledována v rámci zpráv o stavu romské menšiny. Vzhledem k tomu, že
část Romů nemá dostatečné vzdělání k uplatnění na trhu práce, je pro ně aktuální potřeba doplnění vzdělání.46
Důležité strategické dokumenty a opatření:
 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (v přípravě)
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014 – 2020
 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015
 Plán opatření pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva D. H. a ostatní proti České republice „Rovné
příležitosti“ z roku 2012
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
provádějící vyhlášky
 Akční plán Dekády romské inkluze 2015

3.4. Bezpečnost
Evropská unie – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě je mezinárodní bezpečnostní organizace vzniklá roku 1995
transformací Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE, též Helsinská konference). OBSE je největší regionální
bezpečnostní organizací na světě s 56 členskými státy.
OBSE pořádá každý rok implementační setkání lidské dimenze (HDIM), které se mj. zabývá bojem s extremismem, rasismem a
jinými projevy nenávisti vůči menšinám, včetně menšiny romské. Na poli této iniciativy se opět diskutuje o změnách v situaci
Romů, probíhá sdílení dobré praxe a vyhodnocuje se naplňování Akčního plánu pro Romy a Sinty.
Česká republika – prioritními oblastmi bezpečnostní politiky vlády jsou ve vztahu k romské menšině řešení extremismu,
kriminality a dalších rizikových forem chování. Z hlediska bezpečnostní situace Romů je důležité sledovat postoje české
společnosti vůči Romům. Negativní postoje mohou přerůst v inklinaci k názorům pravicově extremistických hnutí a v rasově
motivovanou trestnou činnost.47
Podle průzkumu 84 % lidí považuje soužití Romů a Čechů za špatné. Soužití Romů a ostatních obyvatel Česka vnímá výrazná
většina veřejnosti jako problematické, zjistilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Za spíše špatné ho označilo 45 %
lidí, 39 % dokonce za velmi špatné. Naopak jako dobré toto soužití hodnotí 12 % dotázaných, vyplývá z dubnového (2014)
průzkumu. Oproti loňskému dotazování se ale hodnocení soužití Romů a neromské většiny v ČR mírně zlepšilo.
Loni soužití jako dobré hodnotilo devět procent lidí a jako špatné 87 %, když letos to bylo v součtu odpovědí spíše špatné a
velmi špatné 84 %. V hodnocení celkového soužití Romů s ostatními nejsou mezi různými skupinami obyvatel významné
rozdíly, uvedli autoři průzkumu. „Výrazně častěji jako dobré soužití mezi romskou populací a většinovou společností hodnotí
pouze lidé, kteří mají mezi Romy přátele či známé, a také dotázaní, kteří kladně hodnotí soužití s Romy v místě svého bydliště,"
dodali.

46 Zdroj: Strategie romské integrace do roku 2020
47 Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013
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Soužití Romů s neromskou populací v místě, kde sami žijí, lidé hodnotí poněkud příznivěji než celkové soužití v Česku. I zde ale
negativní hodnocení převažuje nad pozitivním, ukázal průzkum. Jako dobré označilo soužití mezi Romy a ostatními obyvateli v
místě svého bydliště 35% z lidí, podle nichž v jejich blízkosti Romové žijí. Kriticky z těchto lidí soužití vnímá 62%.
Na místní úrovni na rozdíl od celostátního hodnocení soužití Romů s ostatními vykazuje od předloňska trend nárůstu
negativních postojů. „Před tímto rokem v období 2006 až 2012 bylo hodnocení téměř beze změn. Před deseti lety bylo
hodnocení soužití s Romy výrazně pozitivnější," uvedlo CVVM.
Při srovnávání možností Romů a většinové populace dotazovaní hodnotili jako lepší spíš situaci majority u zaměstnání, ve
vzdělání a získávání kvalifikace. Naproti tomu považovali za lepší spíš možnosti Romů v bydlení, jednání s úřady, hájení ve
sporech a u osobní bezpečnosti.
Řešení romské problematiky vládou považuje za uspokojivé necelá čtvrtina lidí, dvě třetiny ho naopak vnímají jako
neuspokojivé. „Hodnocení řešení romské problematiky ze strany obecních samospráv vyznívá o něco příznivěji, když podíl
respondentů označujících tuto věc za uspokojivou představuje třetinu a podíl hodnocení opačného dvě pětiny," uvedli autoři
průzkumu. Centrum pro výzkum veřejného mínění se v průzkumu mezi 7. a 14. dubnem 2014 dotazovalo 1027 lidí ve věku od
15 let.48
Graf č. 17: Soužití romské a neromské populace v ČR (v %)

Zdroj: www.romea.cz

Protiromské demonstrace v mnoha městech naší republiky v roce 2013 posunuly bezpečné soužití dále do popřední. Vláda ČR
se oblasti bezpečnostní politiky směřující k Romům zaměřuje především na extremismus, kriminalitu a sociálně patologické
jevy. Zajištěním bezpečnosti Romů se zabývá Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR. Jejich úkolem je nepřetržitě analyzovat
bezpečnostní situaci romské menšiny a posoudit rizika a přijmout opatření k jejich eliminaci.
Diskriminační přístup české společnosti k romským občanům začal být viditelný až v roce 1997, kdy začali Romové opouštět
Českou republiku a v zahraničí (tehdy převážně v Anglii) žádali o udělení statutu uprchlíka z důvodů diskriminace v zemi
původu. Odchody Romů mimo Českou republiku upozornily svět na narůstající diskriminaci v České republice.
Bezpečné soužití má tři aspekty:
1. Pravicový extremismus a rasově motivovaná trestná činnost, která zasahuje Romy z vnějšku.
2. Podpora větší části veřejnosti akcím pravicových extrémistů.
3. Kriminalita a další rizikové formy chování jako výsledek adaptace sociálně vyloučených Romů na specifické podmínky
prostředí, v němž žijí.
Vytvoření podmínek pro bezpečné soužití vyžaduje řadu provázaných opatření. V roce 2013 se zabývala vláda dvěma
materiály, které reagovaly na protiromské nepokoje. Jeden materiál vypracovalo MV ČR a druhý Agentura pro sociální
začleňování. Byla přijata řada specifických opatření např. zvýšení počtu asistentů prevence kriminality.
Priority a strategické cíle:
 profesionální přístup policie a policistů k příslušníkům menšin podle zásad komunity policing
 maximální informovanost policie o specifikách menšin
 oboustranná důvěra mezi policií a příslušníky menšiny
 úspěšný import práva a spravedlnosti do speciálního prostředí sociálního vyloučení
 příspěvek policie k integraci příslušníků menšin.
Při zajišťování bezpečnosti Romů usiluje Česká republika o aktivní podporu bezkonfliktního a tolerantního multikulturního
soužití. K tomuto postupu zavazují vládu ČR úmluvy světových organizací, právní dokumenty a směrnice. Pro efektivnější
řešení rizikových jevů uvnitř romské menšiny vláda podporuje systémový přístup Policie ČR ve vztahu k Romům a programy i
aktivity zaměřené na prevenci kriminality a eliminaci sociálně patologických jevů na místní úrovni.
Extremismus je společensky nebezpečným jevem, ohrožujícím sociální soudržnost společnosti a přinášejícím bezpečnostní
rizika pro příslušníky romské menšiny. Specifickým a rozšířeným tématem českých pravicových extrémistů je anticiganismus
jako zvláštní forma rasismu orientovaná proti romské menšině. Extremistická hnutí útočí na Romy na svých veřejných akcích,
prostřednictvím webových stránek či stranických tiskovin či narušováním romských pietních akcí, kde tato hnutí zpochybňují
48 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/souziti-romu-a-ostatnich-ma-za-spatne-84-procent-lidi-mene-nez-loni
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genocidu českých a moravských Romů. Stálou prioritou v oblasti snížení bezpečnostních rizik, vyplývajících z extremismu ve
vztahu k Romům, je potírání rasově motivované trestné činnosti, omezení její bagatelizace a zlepšení jejího rozeznávání.
Ucelený komplex opatření, jejichž cílem je marginalizace extremismu v české společnosti a nastavení mantinelů jeho existence
v rámci demokratických mechanismů, je obsažen v Koncepci boje proti extremismu, která je každoročně aktualizována. Je
postavena na pěti pilířích:
1.
2.
3.
4.
5.

komunikací proti demagogii
vědomostí proti totalitářům
jednotná protiextremistická platforma
odbornost a imunita
efektivně a korektně proti násilí.

V každé z těchto oblastí je realizována řada aktivit, které cílí na ochranu zranitelných skupin a jedinců před rasově motivovaným
násilím.49
Z různých průzkumů vyplývá, že Češi mají tak jako v minulých letech nejraději Slováky a nejméně sympatičtí jsou jim Romové.
Zhoršil se také vztah k Rusům, jak ukázal březnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Nesympatičtí jsou Romové
skoro 4/5 dotázaných. Ve srovnání s rokem 2013 se podle CVVM výsledky dramaticky nezměnily. Z národnostních menšin,
které žijí v České republice, mají podle výzkumů Češi už roky nejhorší vztah k Romům. Letos v březnu celkem 79 % dotázaných
uvedlo, že Romové jsou jim nesympatičtí nebo velmi nesympatičtí. Téměř polovina (47 %) zvolila odpověď velmi nesympatičtí.
Sympatie Romům vyjádřila jen 4 % dotázaných, uvedlo CVVM v tiskové zprávě.
Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) v prohlášení k Mezinárodnímu dni Romů uvedla, že Romové v
Evropě kvůli váhavému postoji Bruselu a členských států EU nadále čelí diskriminaci a násilným útokům. Kritizovala hlavně
Česko, Řecko a Francii, kde prý policie k útokům na Romy přistupuje se shovívavostí.
Nesympatie k Romům podle CVVM vyjádřilo v průzkumu zřetelně víc lidí, než kolik se jich takto vyjádřilo o Arabech a Albáncích.
Slováci jsou sympatičtí 86 % dotázaných. S jistým odstupem následují Poláci, kterým projevuje sympatie 54 % veřejnosti.50
Rovné zacházení a zákaz diskriminace jsou jednání ze základních principů českého i mezinárodního práva. Zvláštní význam
v něm má zákaz diskriminace na základě rasy, neboť rasa je pokládána za jeden z nejpřísněji posuzovaných důvodů
diskriminace. Podle výzkumu FRA/UNDP 2012 přes 60 % českých Romů pocítilo v daném roce diskriminaci na základě
etnického původu.
Zlínský kraj - největší problémy týkající se občanského soužití se vyskytují ve Vsetíně, Bystřici pod Hostýnem a Kroměříži, kde
jsou Romové seskupeni v jedné ulici či domě. Především se jedná o chování romských dětí, které by měly více navštěvovat
volnočasové aktivity, které jim nabízí neziskové organizace a jsou pro děti zdarma.
Ve Zlínském kraji působí asistent prevence kriminality u Městské policie Vsetín, který je z řad Romů.
Vztahy mezi romskou menšinou a většinovou společností jsou napjaté jako v celé republice. Většinová společnost nemá ráda
integrační snahy směrem k Romům. Ve Zlínském kraji se až na malé výjimky nekonají žádné extremistické akce. Nicméně
nálada mezi Romy a neromy není v pořádku. Rasismus se objevuje ve stále větší míře, zrovna tak jako nesnášenlivost a
xenofobie. Z průzkumu dotazníkové služby „Vyplňto.cz“, kterou provedla Pavlína Mistrová, a týkal se pohledu většinové
společnosti na romskou menšinu, jasně vyplynulo, že veřejnost není naladěna na Romy kladně. Návratnost dotazníků byla 88,3
%, což je poměrně vysoká návratnost pro vyhotovení výsledků průzkumu.
Podle Krajského ředitelství PČR ZK – na území Zlínského kraje v roce 2013 nedocházelo k výraznému narušování soužití mezi
romskou menšinou a majoritní společností. Co se týká výskytu rasově motivované trestné činnosti ve vztahu k případům útoků
mezi Romy a zástupci většinové společnosti, KRPZ nedisponuje žádnou evidencí, popř. sledovanou statistikou konkrétně
zaměřenou na tuto oblast kriminality, tzn. v žádných evidencích PČR nejsou poznámky k osobám typu „ROM“ apod.
Důležité strategické dokumenty a opatření:
 Koncepce boje proti extremismu na rok 2013 (MV)
 Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015
 Strategie pro práci PČR ve vztahu k menšinám pro období 2013 – 2014
 Souhrn návrhu opatření ke snižování bezpečnostních rizik v sociálně vyloučených lokalitách (MV)
 Návrh opatření pro řešení sociálních nepokojů (ASZ)

3.5. Kriminalita
Evropská unie – zde je základem policejní spolupráce na úrovni EU činnost Europolu, který byl zřízen na základě Smlouvy o
EU (Maastrichtská smlouva) Úmluvou o Europolu. Důležitou změnou ve sledovaném období byla právě změna statusu
evropského policejního úřadu a také zřízení Evropské policejní akademie na základě rozhodnutí Rady č. 2005/681. V prosinci
2006 Komise navrhla rozhodnutí Rady, které by nahrazovalo Úmluvu o Europolu. K formálnímu přijetí rozhodnutí č. 2009/371
Radou došlo 6. dubna 2009. Nešlo přitom pouze o změnu legislativní báze, ale také o přeměnu statusu Europolu v agenturu EU
financovanou z prostředků rozpočtu Společenství a o rozšíření mandátu Europolu na všechny závažné přeshraniční trestné činy
(rozšíření pravomocí např. v oblasti boje proti praní špinavých peněz, možnosti participovat na společných vyšetřovacích
týmech apod.).
Podobně jako v případě boje proti terorismu souvisí i boj proti organizovanému zločinu na úrovni EU především s otázkou
spolupráce soudů v oblasti trestního práva, policie a dalších orgánů činných v trestním řízení, tedy s úlohou Europolu,
Eurojustu) a Evropské soudní sítě. V současné době tato oblast zahrnuje problémy boje proti obchodování s lidmi, pašování a
nelegální držbě zbraní, trestné činnosti s přeshraničním rozměrem týkající se vozidel (rozhodnutí Rady č. 2004/919), praní
špinavých peněz, korupci či kybernetické zločinnosti. Na základě Haagského programu Komise v červnu 2005 vydala sdělení s
49 Zdroj: Strategie romské integrace do roku 2020
50 Zdroj: Romea, Praha, 9. 4. 2014
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názvem „Vývoj strategické koncepce boje proti organizované trestné činnosti", jenž stanovil strategické priority v této oblasti. V
říjnu 2008 následně Rada přijala rámcové rozhodnutí č. 2008/841 o boji proti organizované trestné činnosti, která měla
harmonizovat napříč členskými státy definice zločinů spadajících do kategorie organizované trestné činnosti a příslušných
trestněprávních postihů za tyto činy. Aktivita EU na poli boje proti organizovanému zločinu se opírá také o mezinárodní závazky.
Společenství přijalo Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.
V případě justiční spolupráce v občanskoprávních věcech hrají důležitou roli uznávání rozsudků soudů v civilních věcech a
problematika práva rozhodného pro závazkové vztahy smluvního i nesmluvního charakteru. Harmonizace pravidel
mezinárodního práva soukromého byla upravována na základě mezinárodněprávních konvencí. Po roce 2000 se na úrovni EU
začíná realizovat prostřednictvím právních nástrojů Společenství, které nahrazují mezinárodněprávní konvence.
Česká republika - je aktivně zapojena do spolupráce v oblasti prevence kriminality na mezinárodní úrovni, a to zejména v rámci
EU a OSN. Vláda ČR, respektive Ministerstvo vnitra, aktivně pracuje také v přeshraniční spolupráci se všemi zeměmi, se
kterými má ČR společnou hranici, a to jak bilaterálně, tak multilaterálně.
Těžiště práce v oblasti prevence kriminality se odehrává v obcích, na základních útvarech a územních odborech PČR a jim
odpovídajících úrovních ostatních institucí a subjektů veřejné správy (včetně justice). Obce vykonávají prevenci kriminality jako
součást svých kompetencí, a to v úzké spolupráci s občanskou společností, policií a institucemi veřejné správy. Do tohoto
procesu je v odpovídající míře zapojen i komerční a soukromý sektor. Vyšší správní úřady a vyšší samosprávné celky mají
v prevenci kriminality jim odpovídající koordinační a podpůrnou roli.
Všechna dotčená ministerstva, případně další subjekty, odpovídajícím způsobem finančně a personálně zajišťují specifické
oblasti, činnosti a programy, které s prevencí kriminality souvisejí – Probační a mediační služba ČR, Ministerstvo práce a
sociálních věcí (služby sociální prevence a sociálně-právní ochrany dětí), Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
(drogy), Ministerstvo spravedlnosti (vězeňství).
Ministerstvo vnitra odpovídá za fungování a rozvoj systému prevence kriminality na republikové, krajské a lokální úrovni a
zpracování národní strategie prevence kriminality.
Policie ČR její role je dána zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů. Jejím úkolem je chránit
bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na
úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony.
Ministerstvo práce a sociálních věcí má v kompetenci sociální služby, sociální dávky, rodinnou politiku, sociální pojištění
(důchody, nemocenské dávky), problematiku zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost
apod.), pracovněprávní vztahy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, rovnost žen a mužů, migraci a integraci cizinců, oblast
čerpání finanční pomoci z Evropského sociálního fondu.
Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství, pro vězeňství, je mu podřízena
Vězeňská služba ČR. Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro probaci a mediaci.
Probační a mediační služba ČR usiluje o zprostředkování účinného společensky prospěšného řešení konfliktů spojených
s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy
poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
Nejvyšší státní zastupitelství vykonává také dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, dále je činné při vyřizování
podnětů ke stížnostem pro porušení zákona v trestních věcech a při jejich přezkoumávání z vlastní iniciativy. Nejvyšší státní
zastupitelství dále vydává výkladová stanoviska, která mají formu doporučení a řeší konkrétní aplikační problémy, s nimiž se
státní zastupitelství setkává v praxi, a to jak v oblasti trestní, tak i netrestní.
Institut pro kriminologii a sociální prevenci je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření.
Zřizovatelem a řídícím orgánem je Ministerstvo spravedlnosti. Činnost je zaměřena na vytváření, udržování a aktualizaci
poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR, na zpřístupňování
aktuálních relevantních empirických i teoretických poznatků ze zahraničí a na rozvoj oboru kriminologie.
Vězeňská služba ČR zajišťuje výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách.
Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším
úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož výsledky aplikuje v praxi. Důležitou součástí činnosti je rovněž vytváření
podmínek pro zaměstnávání, vzdělávání a rekvalifikaci vězňů.
Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády ČR v oblasti
protidrogové politiky. Je zřízená podle § 21 odst. 2 zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Kraje postupují při organizování preventivní politiky v samostatné působnosti. Při absenci zákonné úpravy prevence kriminality
je angažovanost krajů v preventivní politice jejich dobrovolným a nevymahatelným rozhodnutím.
Obce a města shodně jako kraje, by měly postupovat v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti. Tvoří základní
úroveň k praktickému naplňování Strategie ve většině svých cílů. Na obcích leží váha praktického výkonu projektů, aktivit a o
patření prevence kriminality.
Obecní policie je zřízena za účelem zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a zvyšování bezpečí. Zřizovatelé
jsou obce. Tato policie se přímo podílí na realizaci preventivních opatření (projektů). V současné době existuje cca 350
obecních policií, které lze vzhledem k jejich takřka 20leté existenci a prokázaným výsledkům považovat za stabilní a ověřené
subjekty preventivního působení na místní úrovni.
Prevence kriminality v komunitách se zaměřuje zejména na změny podmínek v obcích a lokalitách, kde lidem hrozí vysoké
riziko, že se zapojí do trestné činnosti nebo se stanou její obětí, a to např. z důvodu rozsáhlé deprivace, prostorové segregace
nebo nedostatku soudržnosti v komunitě nebo kombinace jiných ekonomických a sociálních problémů.
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Účinným se zatím jeví program „Úsvit“, který vznikl jako program prevence kriminality a extremismu v roce 2009 na MV ČR a na
jeho realizaci se společně podílí samospráva, Policie ČR a obecní policie, místní neziskový sektor a obyvatelé vyloučených
lokalit. Cílem programu je zlepšení veřejného pořádku a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách, podpora nerepresivních
metod práce PČR i obecní policie, eliminace sociálně rizikových jevů a prevence útoků páchaných extrémistickými seskupeními.
Hlavní zásadou tohoto programu je zaangažování obyvatel sociálně vyloučených lokalit na zlepšení situace. Program Úsvit
kombinuje osvědčená a úspěšná preventivní opatření jakou jsou:






Asistent prevence kriminality (asistent městské policie pro oblast veřejného pořádku z řad dlouhodobě nezaměstnaných a
obtížně zaměstnatelných obyvatel sociálně vyloučené lokality.
Romský mentor (sociální pracovník pomáhající vykonat soudem uložený alternativní trest obecně prospěšných prací a
působit proti jeho přeměně na trest odnětí svobody.
Prevence zadlužování a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.
Vzdělávání strážníků městské policie a příslušníků PČR v oblasti výkonu služby v sociálně vyloučených lokalitách a
etnicky odlišných komunitách.
Technická opatření zvyšující bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality (kamerové monitorovací systémy, bezpečnostní
dveře, mříže apod. ve společných částech domů).

O kriminalitě spojené se životem v sociálně vyloučených lokalitách se nikde nevedou žádné údaje. Nejčastěji se vychází
z kvalifikovaných odhadů obvodních oddělení Policie ČR, pracovních skupin prevence kriminality, romských poradců a
nevládních organizací. Obyvatelé vyloučených lokalit jsou buď pachateli trestné činnosti, nebo oběťmi.
Hlavní cílové skupiny, na které se preventivní působení zaměřuje, lze charakterizovat jako skupiny ohrožené sociálně
patologickými jevy, případně s kriminální zkušeností. Zde zejména patří mládež, skuteční či potenciální pachatelé a oběti
trestných činů. K řešení specifických kriminálně rizikových jevů a k předcházení sociálně patologickým jevům v různém
prostředí zpracovává Ministerstvo vnitra i resorty zastoupené v Republikovém výboru pro prevenci kriminality (dále jen
„RVPPK“) řadu samostatných koncepčních materiálů.51
Většina občanů:
 dává přednost prevenci před represí
 má pocit ohrožení a obává se trestných činů
 pocity ohrožení a nebezpečí jsou významně spojeny s velikostí místa bydliště, nejvyšších hodnot dosahují ve
velkoměstech
 považuje za nejproblémovější okolí hospod, heren, nočních klubů, diskoték a dále neosvětlená a málo frekventovaná,
místa,
 nejvíce se obává vandalství, kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel, vloupání do bytu, domu, chaty, chalupy a do
aut a pociťuje silný strach z fyzického násilí (loupeže)
 hodnotí opatření proti pouliční kriminalitě a kriminalitě mládeže jako nedostatečná
 má zájem o informace o bezpečnostní situaci v místě bydliště, o preventivních opatřeních policie a o jejích záměrech do
budoucna
 chápe, že policie nemůže sama zabezpečit prevenci trestné činnosti, a že aktivní roli v prevenci zločinu musí sehrávat
samotný občan
 sdílí názor, že o bezpečnost občanů a jejich majetku by se měli rovnoměrně starat sami občané, policie a místní
samospráva
 domnívá se, že ke zvýšení bezpečnosti je třeba posílit přítomnost policistů na ulicích, rozšiřovat počet kamerových
monitorovacích systémů
 zastává názor, že je třeba vytvářet podmínky pro trávení volného času dětí a mladých dospělých, pozitivně ovlivňovat
výchovu v rodině a podporovat zaměstnanost.
Ve Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2012 – 2015 se uvádí, že prioritami jsou:

Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů

Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii, nebo jejich ochrana

Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality

Komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, PČR a dalších subjektů
Cíle jsou následující:
 Snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni obcí a regionů, včetně oslabování rizikových faktorů, které
přispívají k výskytu protiprávního jednání.
 Integrace efektivní prevence kriminality do výkonu práce v PČR, zejména na základních útvarech.
 Podpora národních specifických projektů a programů.
 Vytvoření efektivního a stálého systému sběru, analytického zpracování, předávání a poskytování informací v oblasti
prevence kriminality mezi všemi úrovněmi subjektů prevence kriminality.
Účinná prevence kriminality je základním faktorem při podpoře udržitelného rozvoje. Snižování kriminality a zvyšování bezpečí
zlepšuje podmínky pro podnikání, zaměstnanost a umožňuje směřování zdrojů do oblasti socio-ekonomického rozvoje namísto
kontroly kriminality. Z hlediska etického, finančního ani praktického není žádoucí ani realizovatelné reagovat na trestnou činnost
pouze odstrašováním a justičními prostředky. Zejména programy sociální prevence podporují sociální začleňování okrajových
skupin či usnadňují jejich reintegraci. Některé programy pomáhají obětem či jiným zranitelným skupinám, což je dalším
aspektem sociálního začleňování.
Jednou ze základních podmínek pro začlenění do života společnosti po propuštění osoby z výkonu trestu odnětí svobody je
zajištění bydlení, vyřešení zadluženosti, zbavení závislosti a nalezení zaměstnání, tedy získání legálního příjmu k uspokojení

51 Zdroj: Strategie prevence kriminality ČR na léta 2012-2015
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základních potřeb. Těmto problémům po propuštění se snaží zabraňovat tzv. programy zacházení, kterých se odsouzení
účastní ještě ve vězení.
Užívání návykových látek, patologické hráčství a další závislosti jsou jedním z faktorů, které se v komplexní životní situaci
dotčených jedinců nebo celých specifických skupin obyvatel přímo podílí na jejich sociálním vyloučení.
Na území vyloučených lokalit tak dochází ke koncentraci problémů, k prohloubení sociálního propadu a k vyššímu výskytu
rizikových forem chování, které časem prorůstají z vyloučených území do okolí a stávají se zdrojem konfliktního soužití obyvatel
měst a obcí. Vznikají tak ohniska napětí, která mohou přerůst v masové demonstrace proti Romům.
Údaje o výskytu kriminality nejsou k dispozici, neboť vyloučené lokality nejsou sledovanou statistickou jednotkou. Policie ČR
identifikuje asi 100 míst spojených s vyšší bezpečnostní rizikovostí, která jsou koncentrovaná nejvíce v kraji Moravskoslezském,
Ústeckém, Karlovarském a Olomouckém. Charakteristickým aspektem kriminality v lokalitách je to, že přímo na jejich území je
kriminalita nízká, trestná činnost se odehrává spíše mimo ni.
Dle kvalifikovaných odhadů obvodních oddělní PČR, členů pracovních skupin prevence kriminality, styčných důstojníků pro
menšiny a NNO, tvoří skladbu trestných činů majetková trestná činnost (vloupání do objektů, kapesní krádeže, krádeže
barevných kovů, černé odběry elektřiny apod.), úvěrové podvody, obtížně řešitelná lichva, která je spíše interní záležitostí
vyloučené komunity a z toho důvodu je postihována minimálně. Zaznamenány byly násilné trestné činy, tvorba a distribuce
návykových látek, přestupky na úseku veřejného pořádku a občanského soužití, ignorování alternativních trestů.52
Zlínský kraj - dle vyjádření Krajského ředitelství PČR ZK – na území Zlínského kraje v roce 2013 nedocházelo k výraznému
narušování soužití mezi romskou menšinou a majoritní společností. Nebyla zde a v současné době také není aktivní
extremistická skupina, která by vedla aktivitu vůči romské menšině. Za lokalitu vhodnou zvýšeného zřetele, za rok 2013 lze
považovat obec Bystřici pod Hostýnem, nacházející se na Kroměřížsku. Zde se v centru města nachází ubytovna Podhoran,
dříve hotel. Již v roce 2012 byla řešena situace, kdy se do této ubytovny nastěhovali příslušníci menšin – Romové. Napětí mezi
obyvateli města a nově přistěhovanou menšinou se začalo stupňovat zejména v první polovině roku 2013. Soužití s novými
přistěhovalci nebylo vůbec jednoduché. Nasazení většího počtu policistů v centru města mělo za následek zvýšení pocitu
bezpečí nejen místních obyvatel, ale také např. turistů a návštěvníků města.
Během letních měsíců policie uskutečnila několik osvětových a výukových programů přímo v dané lokalitě se zaměřením na
rizikové a kriminogenní faktory a základní orientaci v právním systému ČR. Pracovníci preventivně informační skupiny Kroměříž
se podíleli na preventivních opatřeních zaměřených zejména na romské děti bydlící v uvedené lokalitě.
Situace se v listopadu 2013, jistě i díky uvedenému opatření ze strany policie, zcela uklidnila. Za stabilizaci bezpečnostní
situace také vedla aktivnější participace činností a kompetencí místní samosprávy, orgánů státní správy a PČR.
Pokud jde o skladbu extremistické trestné činnosti v roce 2013 v rámci KRPZ, nejčastějším porušením zákona byly různé
situační střety, výtržnické jednání a nadále projevy podpory a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka.
Pravicový extremismus i levicový extremismus stagnuje a počet veřejně pořádaných akcí je nižší. Zvýšená aktivita souvisí
zejména se současnou politickou a ekonomickou situací, která mobilizuje obě extremistické pozice politického spektra. Roste
počet násilných projevů, anebo výzvy k těmto projevům, a to v oblasti sociálních sítí – Facebooku a Twitteru.
Co se týká výskytu rasově motivované trestné činnosti ve vztahu k případům útoků mezi Romy a zástupci většinové společnosti,
KRPZ nedisponuje žádnou evidencí, popř. sledovanou statistikou konkrétně zaměřenou na tuto oblast kriminality, tzn. v
žádných evidencích PČR nejsou poznámky k osobám typu „ROM“ apod.
Musíme tedy konstatovat, že stav, dynamika a struktura tohoto druhu kriminality se analyzuje ze statistických údajů o
registrovaných trestných činech, stíhaných a odsouzených osobách. Tedy pramenem informací o registrované kriminalitě jsou
především oficiální statistiky kriminality.
Tabulka č. 21: Počet skutků s rasovým podtextem ve Zlínském kraji
Počet skutků s rasovým podtextem v rámci KRPZ
období

TŘ

RČ

ČJ

Celkem

2012

15

6

3

24

2013

11

8

2

21
Zdroj: KRPZK

V rámci PČR je vytvořena pracovní skupina pro koordinaci (národnostní, sociálních, apod.) menšin na území ČR a tato aktivně
koná opatření v případě narušení občanského soužití mezi minoritou a většinovou společností. Je ve styku s těmito menšinami
a poskytuje potřebnou součinnost.
V rámci KRPZ je vytvořena pracovní skupina pracující na úseku menšin, která měla v roce 2013 celkem 29 členů, včetně
styčného důstojníka pro menšiny za KRPZ. Styčný důstojník a členové této pracovní skupiny se pohybují v prostředí minority,
reagují na případně vzniklé problémy a řeší je. Skupina mimo jiné naplňuje strategické cíle Strategie pro práci PČR ve vztahu k
menšinám stanovené pro období let 2013 – 2014. Výše uvedená pracovní skupina se zabývá také problematikou šíření
protiromských nálad. Jejich činnost je v současné době postačující, co se týká udržení rovnováhy v rámci kraje.
Charakter kriminality spojené se životem v sociálně vyloučeném prostředí, příčiny a důsledky problému jsou obdobné, jako u
většinové společnosti (zejména majetková a násilná trestná činnost). Rovněž dochází k narušování občanského soužití a to jak
pachateli většinové společnosti, tak i romské menšiny, nejedná se však ve větší míře o rasově motivované skutky. Příčiny jsou
jednoznačně v nezaměstnanosti, z toho vyplývajícího nedostatku finančních prostředků, život v závadovém prostředí, případně
52 Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2012
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v začlenění do pracovních příležitostí jednotlivých obcí. Příčinami rizikových forem chování je nedodržování pravidel
společnosti, neuznávání jejich pravidel v plném rozsahu.
Při práci policistů územně odpovědných za jednotlivé oblasti je budována oboustranná důvěra mezi policií a příslušníky
romských menšin. Dle získaných poznatků není však spolupráce PČR s dalšími institucemi v rámci celého kraje příliš na dobré
úrovni. V některých případech z obcí obvykle nevzešla žádná iniciativa k řádné spolupráci v oblasti menšin. Po nabídnutí
pomoci ze strany policie však tato spolupráce byla rozvinuta a především upevněna.
Vysoká zadluženost je závažný problém, který se týká nejen Romů. Domácnosti jsou zadlužené a jsou proti nim vedeny
exekuce. Chybí finanční vzdělávání dětí i dospělých a obecně není regulována reklama, která Romy velmi ovlivňuje. Nízká
organizovanost a standardy jsou také v oblasti finančního poradenství a v sociální práci s dlužníky (plánování rozpočtu,
splátkové kalendáře aj.). Ve společnosti chybí možnost sociálních úvěrů či jiné formy nízko úročených půjček pro osoby
s nízkými příjmy.
Důležité strategické dokumenty a opatření:
 Koncepce boje proti extremismu na rok 2013 (MV)
 Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015
 Strategie pro práci PČR ve vztahu k menšinám pro období 2013 – 2014
 Souhrn návrhu opatření ke snižování bezpečnostních rizik v sociálně vyloučených lokalitách (MV)
 Návrh opatření pro řešení sociálních nepokojů (ASZ)

3.6. Oblast zdraví
Evropská unie – délka života v EU je 76 let u mužů a 82 let u žen. V případě Romů se tato délka odhaduje o 10 let kratší.
Zatímco v EU je míra dětské úmrtnosti 4,3 případů na tisíc porodů živých dětí, je zřejmé, že tato míra je u romských komunit
výrazně vyšší. Podle Rozvojového programu OSN o situaci v pěti zemích je míra úmrtnosti romských dětí v závislosti na zemi
2x až 6x vyšší, než u ostatní populace.
Vysoká míra úmrtnosti dětí u romské populace byla zjištěna také v dalších zemích devětadvacítky. Tyto nerovnosti odrážejí
celkové rozdíly ve zdravotním stavu mezi Romy a neromskou populací. Tento rozdíl souvisí s jejich špatnou životní situací,
nedostatkem zaměřených informačních kampaní, omezeným přístupem ke kvalitní zdravotní péči a vystavení větším
zdravotním rizikům.
Podle zprávy Agentury EU pro základní práva je také pro Romy specifickým problémem diskriminace ze strany zdravotnických
pracovníků. 17 % uvedlo, že se v předcházejících dvanácti měsících s diskriminací v této oblasti setkali. Využití preventivních
služeb je mezi Romy nízké a podle některých studií více než 25 % romských dětí není plně očkováno. Členské státy by proto
měly poskytnout přístup ke kvalitní zdravotní péči zejména dětem a ženám, jakož i preventivní péči a sociální služby na stejné
úrovni a za stejných podmínek pro Romy jako pro zbytek populace. Pokud je to možné, kvalifikovaní Romové by měli být
zapojeni do programů zdravotní péče zaměřených na jejich komunity.53 Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je
chudoba největší samostatnou determinantou špatného zdraví. Program Světové zdravotnické organizace „Zdraví 21 – zdraví
pro všechny do 21. století“ obsahuje požadavek v oblasti zdravotní politiky na redukci sociálních rozdílů ve zdraví v rámci
zabránění předčasným úmrtím a nadměrné nemocnosti sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva.
Život v bídě a v sociálním vyloučení souvisí s vyšší mírou konzumace látek, jako je tabák, levný alkohol a drogy. Projevuje se
vyšším výskytem depresí, psychických poruch, sebevražd, násilí a vyšším rizikem konzumace závadné stravy. Problém
sociálního vyloučení a chudoby je umocněn vyššími zdravotními riziky pro ohrožené osoby, celkovým zanedbáváním prevence
závažných onemocnění a nedostatečnou místní dostupností odpovídající péče. Mnohé problémy v přístupu ke zdravotní péči
sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením ohroženým souvisí s mizivou velmi nízkou informovaností a
povědomí o svých právech a povinnostech jako pojištěnce, případně pacienta.
Graf č. 18: Srovnání výskytu chronických chorob u Romů ve sledovaných evropských státech (% dospělá populace)

Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011

53 Rada Evropy o Romech 2011
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Výzkum uvádí nepříznivé informace o zdravotní situaci romských dětí a mládeže. V populaci sociálně vyloučených Romů se
rodí děti s nižší porodní hmotností ve srovnání s neromskou populací. O něco nižší je také podíl proočkovaných romských dětí
(95 %) ve srovnání s neromskými (98 %).
Graf č. 19: Podíl romských dětí, které nikdy neabsolvovaly očkování

Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011

Česká republika – vládní politika v oblasti zdraví se zaměřuje na naplnění práva na zdraví, které je součástí Listiny základních
práv a svobod a na otázky rovného přístupu občanů státu k odpovídající zdravotní péči. Cílem redukce existující nerovnosti ve
zdraví, zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče a zvýšení počtu let prožitých bez poruchy zdraví. Zastřešující institucí je
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Na úrovni samospráv určují koncepci zdravotní péče kraje a obce prostřednictvím odborů
zdravotnictví. Ačkoliv současná legislativa v ČR garantuje rovný přístup občanů ke zdravotní péči, existují v ČR skupiny
obyvatelstva, u nichž je přístup ke zdravotní péči ohrožen. Jednou z nich jsou i sociálně vyloučení Romové. Provedené
výzkumy dokládají, že tato cílová skupina vykazuje horší zdravotní stav a nižší délku dožití ve srovnání s většinovou populací.
Zdraví je přitom důležitým předpokladem sociální integrace Romů. Podmiňuje jejich soběstačnost a ekonomickou nezávislost
dosažitelnou prostřednictvím aktivní participace na trhu práce.54
Odborníci zabývající se studiem zdravotního stavu populace poukazují na přetrvávající a dokonce narůstající rozdíly
v ukazatelích zdravotního stavu mezi jednotlivými sociálními vrstvami a skupinami a to i přes zvyšující se životní úroveň. V praxi
byla identifikována celá řada problémů souvisejících se zdravotním stavem Romů, který je dle kvalifikovaných vyjádření horší
než u většinové společnosti.
Problémy se zajištěním zdravotní péče se týkají především Romů, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Strategie boje
proti sociálnímu vyloučení zahrnuje jako jednu z priorit „Zlepšení dostupnosti zdravotní péče a prevence“, konkrétním opatřením
je zavedení pozice zdravotně-sociálního pomocníka v rámci terénních programů. Vzhledem k tomu, že horší zdravotní stav
Romů a specifické problémy souvisí především s chudobou a životem v tzv. sociálně vyloučených lokalitách, měly by do
budoucna být zdravotní problémy těchto obyvatel rozpracovány primárně ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení a
v koncepčních dokumentech Ministerstva zdravotnictví.55
Faktory, ovlivňující zdravotní stav romské populace:
 sociokulturní charakteristiky (mytologie, mravní normy, hodnotové schéma a jeho orientace) a z nich vyplývající vztah
k vlastnímu zdraví jako k hodnotě, stejně jako vztah ke zdraví okolí a jeho hodnotě,
 tradovaný způsob života odlišný od způsobu života majoritní populace,
 odlišné výživové zvyklosti a způsob stravování,
 odlišný vztah k nemoci a k prevenci jejího vzniku a z toho vyplývající odlišné chování v případě nemoci,
 vliv socioprofesního zařazení, kdy velká část respondentů prováděla nekvalifikovanou a fyzicky náročnou práci ve
zdravotně rizikovém prostředí.
Faktory, působící na kvalitu lékařské péče:




kulturní bariéra ve vztahu lékař a pacient (rozdílné tradice, zvyky, obyčeje, způsob života, vztah k nemoci samé),
kulturně podmíněný způsob projevu a forem prezentace obtíží a emoční doprovod,
problémy diferenciální diagnostiky a terapie při neznalosti sociálního pozadí onemocnění.

Dosavadní zkušenosti včetně výsledků epidemiologických studií, které se zabývají problematikou zdravotního stavu etnických
menšin, poukazují na následující okruhy problémů v oblasti péče o jejich zdraví:
 problém komunikace
 sociální dopad onemocnění na jedince a jeho bezprostřední okolí
 preventivní péče
54 Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013
55 Zdroj: Strategie romské integrace do roku 2020
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Tabulka č. 22: Dostupnost programu Zdravotně sociální pomoc v roce 2013
Kraj
Počet pracovníků

Působnost

Hl. m. Praha

0

-

Jihočeský

1

Prachatice, Volary

Jihomoravský

2

Brno

Karlovarský

0

-

Královehradecký

0

-

Liberecký

0

-

Moravskoslezský

2

Bruntál, Ostrava

Olomoucký

3

Olomouc, Jeseník, Javornicko,
Prostějovsko

Pardubický

0

-

Plzeňský

0

-

Středočeský

0

-

Ústecký

0

-

Vysočina

0

-

Zlínský

0

-

Celkem

8

Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013

Garantem dostupnosti zdravotní péče i jejího poskytování, které je prosto bez diskriminace, je Ministerstvo zdravotnictví. To
může zvážit, jaká opatření přijme, aby nedocházelo k možným diskriminačním praktikám. Nejdůležitější jsou osvěty ve vztahu
k pacientům i poskytovatelům zdravotní péče. Pro zlepšení přístupu k etnickým menšinám má vliv kvalifikovaný personál, který
je důležité vzdělávat v této oblasti. K eliminaci nedorozumění a konfliktních situací, které vyplývají z kulturní odlišnosti, by měl
být kladen důraz na zdravotnické pracovníky z řad příslušníků národnostních menšin.
Zlínský kraj – obecně náš kraj nepatří mezi kraje s kritickou úrovní zdravotního stavu obyvatelstva. Zdravotní pomocník ve
Zlínském kraji nepůsobí. V dřívějších letech pracoval takový pracovník ve městě Kroměříž a Vsetín. Tyto pracovníky
zaměstnávaly Charity. Na pokrytí nákladů zdravotního pomocníka lze zažádat o dotaci v dotačním titulu u Rady vlády ČR pro
záležitosti romské menšiny (A - oblast prevence sociálního vyloučení, kde jsou podporovány zejména terénní programy,
vzdělávání terénních pracovníků, zdravotně preventivní programy, preventivní programy pro děti a mládež a poradenství v
romských komunitách/lokalitách, kde hrozí sociální vyloučení; jde o projekty a aktivity, které má žadatel registrovány podle
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo k registraci vedou).
Zdravotní stav ovlivňuje řada přidružených problémů souvisejících se životem v sociálně vyloučených lokalitách jako je např.
špatný stavebně technický stav obydlí, kde se v hojné míře vyskytuje vlhkost, plísně a různí škůdci jako přenašeči chorob.
Šíření infekčních chorob přispívají společná sociální zařízení, chybějící koupelny v bytech III. a IV. kategorie a sdílení malých
prostor více lidmi.
Podceňována je ze strany Romů zejména oblast prevence, kdy řada z nich opomíjí preventivní prohlídky a obrací se na lékaře
až v případě zdravotních problémů. Problémem a příčinou zásahu orgánu sociálně právní ochrany dětí je zanedbávání
prevence a povinného očkování u dětí, což naznačuje potřebu cíleně zvyšovat informovanost rodin o povinnosti účastnit se
preventivních prohlídek dětí a dodržovat očkovací kalendář. Také závislosti jako užívání nikotinu u dětí školou povinných,
marihuany, čichání toluenu aj. negativně působí na zdravotní stav Romů.
Problémem je také neúčast řady Romů v systému zdravotního pojištění, které je ze zákona povinné. Vzniká jim dluh na
zdravotním pojištění, který rychle narůstá díky vysokému penále z prodlení. Dluh se potom dostává do exekuce a je navýšen
ještě o poplatky exekutora a soudní poplatky.
Důležité strategické dokumenty a opatření:
 Koncepce romské integrace na období 2009 - 2013
 Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2013
 Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
 Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2014 – 2017
 Informace o plnění usnesení vlády ČR, týkající se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy
 Program „Zdravotně sociální pomoc“ Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

3.7. Terénní práce
Česká republika - terénní sociální práce je z hlediska zákona o sociálních službách realizována prostřednictvím terénních
forem sociálních služeb. Sociální službou se přitom podle §3a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozumí činnost
nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení. Jednotícím znakem těchto služeb je jejich naplňování v přirozeném sociálním prostředí, které §3d) zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách vymezuje jako rodinu a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální
vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální
aktivity56.
56 Zdroj:Metodika terénní sociální práce, 2008
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Terénní programy vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života33.
Terénní práce obsahuje tyto základní činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Terénní sociální práce je jedním z významných a účinných nástrojů, jak předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců, rodin či
celých sociálních skupin z určitých interakcí a z provozu sociálních institucí, které jsou ve společnosti přístupné většině.
Fenomén sociálního vyloučení brání lidem zapojit se do ekonomických, politických, spotřebních a dalších aktivit společnosti, a
ve svém důsledku jim tedy znemožňuje být plnoprávnými občany. Sociální práce nemůže stavět na předpokladu, že ji tito jedinci
či sociální skupiny vyhledají sami v jejich institucích, a přitom právě oni jsou nositeli takových životních témat, k nimž se sociální
práce tradičně obrací. Kontakt s klienty v jejich přirozeném prostředí má v sociální práci hluboké kořeny a v posledním desetiletí
se i v České republice k těmto základům částečně vrací. 33
Dělení terénních pracovníků:
 terénní sociální pracovník
 terénní pracovník
Terénní sociální pracovník metodicky vede terénní pracovníky.
Existují dva základní modely zaměstnání terénního sociálního pracovníka se sociálně vyloučenými uživateli:
a) nestátní neziskový
b) veřejnoprávní
Oba modely jsou rovnocenné a mají svá opodstatnění.57
Nestátní neziskový model vyžaduje více zdrojové financování. NNO mohou využít grantové programy ústředních orgánů státní
správy, samosprávy a soukromé dárce. Výhodou tohoto modelu je, že terénní sociální pracovníci jsou přímými zaměstnanci
organizace, a je tedy možná efektivnější koordinace jejich práce. Tento model má mnohem flexibilnější reakce na potřeby
uživatele. Způsob financování má svá rizika, především je to nejistota, zda organizace získá finanční prostředky na své aktivity i
v dalším roce. Výhodou je partnerství obce či krajů, kteří mohou zabezpečit kontinuální realizaci potřebných služeb, které kraj či
obec stejně potřebuje zajistit.
Model veřejnoprávní uplatňovaný především Radou vlády pro záležitosti romské komunity je financován ze státního rozpočtu.
V tomto modelu jsou terénní sociální pracovníci zaměstnanci buď obcí, nebo jejich příspěvkových organizací podle toho, kdo je
žadatelem. Rada tento program realizuje od roku 2000. Program je rozdělen na dvě části.
Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení k dotačnímu
programu Podpora terénní práce. Program je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní práce ve vyloučených
romských lokalitách a lokalitách, kterým sociální vyloučení hrozí. Žadatelem může být pouze obec. Dotaci lze čerpat na
terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. V případě, že obec
realizuje terénní práci prostřednictvím příspěvkové organizace, je podmínkou, aby podpořené aktivity byly registrovány jako
sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě aby k registraci
vedly.
V případě, že obec realizuje terénní práci vlastními zaměstnanci, je podmínkou, aby tyto osoby byly součástí struktury obecního
úřadu a tím také splňovaly veškeré podmínky pro danou odbornou způsobilost. Výše dotace na jednoho terénního pracovníka
činí maximálně 250 000 Kč. Prioritu mají zejména žadatelé, kteří vstupují do programu poprvé a projekty, které aktivně
podporují spolupráci obce a terénního pracovníka s jinými institucemi a orgány veřejné správy s neziskovým sektorem a mají
zpracovanou strategii řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit nebo komunitní plán.
Cíle terénní práce:
 prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování
 prevence sociálně rizikových jevů – volnočasové aktivity, nízkoprahová centra, přednášky atd.
 sociální začleňování – podpora vzdělávání, příprava na pravidelné zaměstnání, dostupnost sociálních služeb atd.
 zmírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost – informovanost o
rizicích spojených s užíváním návykových látek, drog atd.
 zmírnění nerovnosti, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení apod. – pomoc při vzdělávání,
komunikaci s institucemi atd.
 pomoc klientům získávat či znovu nabývat sociální kompetence – hledání zaměstnání, jednání na úřadech a soudech,
neshody a konflikty v rodinách atd.
 předávání informací – poradenství v záležitostech partnerství, při sociálních a zdravotních obtížích, pojištění, oddlužení,
exekucí atd.
Terénní sociální práce podporuje lidi při řešení jejich problémů, pomáhá jim překonat či zmírnit jejich nepříznivou situaci a
zabránit tak prohlubování sociálního vyloučení. Je realizována v jejich přirozeném prostředí a může být výhodou oproti síti
institucionálních sociálních služeb, které lidé nechtějí nebo nemohou kontaktovat. Význam terénní sociální práce neustále roste
a se zvětšujícím se důrazem na sociální inkluzi uživatelů sociálních služeb a přenesení co největšího objemu těchto služeb do
přirozeného prostředí uživatele se předpokládá, že poroste i nadále. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnutých sociálních
služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc by měla vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit
na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému
setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich začleňování.

57 Zdroj: Úvod do terénní sociální práce 2002
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Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení k dotačnímu
programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Dotační program je určen na výdaje spojené se zajištěním a
realizací aktivit, jež poskytují podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky, a
které se zaměřují na následující oblasti:
a) oblast prevence sociálního vyloučení, tj. budou podporovány zejména terénní programy, vzdělávání terénních pracovníků,
zdravotně preventivní programy, preventivní programy pro děti a mládež a poradenství v romských komunitách/lokalitách,
kde hrozí sociální vyloučení; jde o projekty a aktivity, které má žadatel registrovány podle zákona 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo k registraci vedou,
b) oblast komunitní práce ve vyloučených romských komunitách/lokalitách, tj. budou podporovány projekty zaměřené na
podporu a pomoc lidem žijícím ve vyloučených romských komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci
vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity,
c) edukační a informační činnost organizací působících v oblasti prevence a odstraňování sociálního vyloučení Romů.
Dotaci je možné poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných
prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových
portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti),
vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.
Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří byli zřízeni, podle potvrzení vzniku nebo oprávnění k činnosti, alespoň jeden rok před
podáním žádosti a mají alespoň jeden rok zkušenosti se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádají dotaci.
Žadatel musí zvolit pouze jednu z uvedených oblastí, v rámci níž zpracuje projekt. Tato oblast musí být v žádosti příslušným
písmenem zřetelně vyznačena.
Zlínský kraj – terénní programy zaměřené na práci s romskou menšinou žijící v kraji existují již několik let. Jsou převážnou
mírou hrazeny z dotací MPSV ČR na sociální služby a prostředků samospráv. Organizace, které tyto sociální služby poskytují,
musí být registrované dle zákona o sociálních službách. Posláním terénního programu je kontaktovat a nabídnout pomoc
sociálně vyloučením nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům, žijícím na území Zlínského kraje.
Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v místě bydliště klientů pomáhá řešit
problematické životní situace a zmírňuje jejich následky. Při poskytování této služby se klade důraz na individuální přístup,
podporu samostatného rozhodování a jednání klienta. Uživatel služby se podílí na řešení své problémové situace společně
s terénním pracovníkem.
Cílem sociální služby je:
1. kontaktovat potencionální uživatele v jejich sociálním prostředí, informovat je o jejich právech, povinnostech a nabídnout
jim pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů,
2. pracovat s klienty na řešení jejich konkrétní nepříznivé situace na základě dohody na plánu řešení, vést je k aktivitě
v postupu řešení, posilovat jejich schopnost jednat samostatně,
3. hlavním cílem sociální služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti, se stabilizovanou bytovou situací,
schopný udržet a rozvíjet dobré vztahy v rodině i širším okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.
Sociální služba je určena osobám, sociálně, společensky a kulturně vyloučeným, nebo vyloučením ohroženým. Několik z nich
v kraji je zaměřeno na práci převážně s Romy.
Některými obcemi je terénní program často podceňován. Města a obce by měla více využívat dotační titul Rady vlády ČR pro
záležitosti romské komunity, v rámci kterého mohou obdržet až 70 % z požadované dotace. Pomocí terénní práce mohou města
zabránit sociálnímu vyloučení a zmírnit prohlubující se rozdíly mezi většinovou a menšinovou společností na svém území.
V dřívějších letech využívalo program Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pouze město Vsetín. Nyní je to město
Valašské Klobouky.
Ve Zlínském kraji terénní práci formou registrované sociální služby zajišťuje ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, Charita
Valašské Meziříčí a Diakonie ČCE Vsetín. Nejrozsáhlejší působnost v terénním programu má organizace ARGO, Společnost
dobré vůle Zlín. Ta působí ve městech Zlín, Holešov, Hulín, Kroměříž, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves,
Kunovice a Bystřice pod Hostýnem.
Organizace čerpají dotace z MPSV – odbor sociálních služeb a sociální práce, které vyhlašuje dotační řízení k poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních
služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101 a § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci)
a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).
Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních
služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž
výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Dotace ze státního rozpočtu
se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
Města, ve kterých se terénní program zajišťuje, hodnotí sociální službu kladně. Tato sociální služba také mírní a eliminuje šíření
rasismu, nesnášenlivosti a negativní pohled většinové společnosti na romskou menšinu. Ve Zlínském kraji se zatím
nedemonstrovalo proti Romům v širším měřítku a situace je zklidněná provozováním terénního programu a programu
domovnictví v romských lokalitách Zlínského kraje. Romové by se měli na řešení problematiky sami podílet. Nutnost participace
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Romů zdůrazňuje také Rada Evropy. Je zapotřebí, aby při navrhování, řešení a monitorování problémů byli romští zástupci,
kteří by měli mít možnost se k návrhům a podnětům vyjádřit.
V každé obci s rozšířenou působností Zlínského kraje by měla být zřízena pracovní skupina, ve které by mimo jiné aktéry měli
být zastoupeni také Romové, žijící v jejím regionu. Při Zlínském kraji je zřízena Komise Rady Zlínského kraje na integraci
sociálně vyloučených. Do komise byli nominováni 4 zástupci Romů, kteří se mohou k probíraným tématům vyjadřovat.
Důležité strategické dokumenty a opatření:
 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., http://www.mpsv.cz/cs/7334
 Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013
 Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků – Klára Janoušková, Dana Nedělníková 2008
 Profesní dovednosti terénních pracovníků – Klára Janoušková, Dana Nedělníková 2008
 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce,
http://www.mpsv.cz/files/clanky/4031/Metodicka_prirucka_TSP.pdf
 Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, http://www.mpsv.cz/files/clanky/5964/pruvodce.pdf
 Dotační program MPSV na sociální služby, http://www.mpsv.cz/cs/740

4. Institucionální analýza na regionální úrovni
Institucionální analýza představuje přehled institucí podílejících se na řešení problematiky integrace ve Zlínském kraji.

4.1. Kraj
Činnost kraje v oblasti integrace Romů je upravena v zákoně o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých
zákonů č. 273/2001 Sb., v § 6 odst. 7: „Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní
politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti.“
Působnosti stanovené krajskému úřadu jsou výkonem přenesené působnosti:
 národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se
odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu
obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a
rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se
historicky utvořilo,
 výkon práv příslušníků národnostních menšin nesmí být omezován nebo znemožňován.
Rada Zlínského kraje zřídila dne 22. 4. 2013, usnesením č. 0393/R09/13, poradní orgán Komisi Rady Zlínského kraje pro
integraci sociálně vyloučených. Hlavní náplní komise je zajišťování integrace menšin (především romské) do majoritní
společnosti. Komise se skládá z předsedkyně, kterou je radní Zlínského kraje, devíti členů, tajemnice, kterou vykonává
koordinátorka pro národnostní menšiny a stálého hosta z odboru sociálních věcí krajského úřadu. Členy komise jsou zástupci
obcí Zlínského kraje, zástupci neziskového sektoru, zástupci z řad Romů, zástupce PČR a zástupci odborné veřejnosti z oblasti
školství. Komise nejvíce spolupracuje s romskými poradci, zástupci městských a obecních úřadů, s neziskovým sektorem.
Komise se schází dle potřeby, nejméně však 2x ročně.
Odbor Kancelář hejtmana, oddělení neziskového sektoru
V rámci organizační struktury KÚZK bylo zřízeno od 1. 1. 2005 oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana.
Náplní oddělení je výkon agend příbuzných činností (agenda neziskového sektoru, agenda protidrogového koordinátora,
agenda manažera prevence kriminality, agenda koordinátora pro národnostní menšiny a agenda rovných příležitostí a lidských
práv), které jsou průřezové v rámci organizační struktury KÚZK a jejichž rozdělení je z hlediska organizačního řešení
nevýhodné. Tato skutečnost byla zjištěna po zrušení oddělení k 1. 3. 2006 rozdělením agend mezi věcně příslušné odbory
(Odbor Kancelář hejtmana, Odbor školství, mládeže a sportu a Odbor sociálních věcí). Opětovné sloučení agend a vznik
oddělení proběhl k datu 1. 7. 2006.
Soustředěním těchto agend v jednom oddělení vede ke zlepšení komunikace a úzké spolupráci i s dalšími věcně příslušnými
odbory, které komunikují s neziskovými organizacemi (např. Odbor kultury a památkové péče, Odbor sociálních věcí, Odbor
zdravotnictví, Odbor strategického rozvoje, Odbor školství, mládeže a sportu).
Zařazení oddělení v Odboru Kancelář hejtmana také navazuje na komunikaci zaměstnanců krajského úřadu se zaměstnanci
obecních úřadů a městských úřadů a také se zástupci samosprávy, což je druhá oblast výkonu činností těchto agend. Je
zaměřena na spolupráci krajů a měst, protože se jedná především o samosprávu, která realizuje konkrétní kroky při řešení
daných problematik v souladu s právními předpisy České republiky.
Krajský koordinátor pro národnostní menšiny se zabývá především problematikou integrace romské menšiny, mezi jeho aktivity
patří:
 zpracovávání krajské koncepce pro řešení otázek spojených s národnostními menšinami a integrací romské menšiny
v návaznosti na vládní Koncepci romské integrace
 iniciování, navrhování a předkládání potřebných kroků pro řešení problematiky krajské Komisi pro integraci sociálně
vyloučených a účast v této komisi
 zpracování roční zprávy o plnění krajské Koncepce na integraci romské menšiny ve Zlínském kraji
 spolupráce s ústředními orgány státní správy a s Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
 shromažďování, hodnocení a spolupráce na vytváření a realizaci projektů a grantové politiky kraje pro pomoc a řešení
problematiky národnostních menšin, především romské
 příprava a zpracování stanoviska kraje k návrhům zákonů a k materiálům zabývajícím se touto problematikou
 vedení přehledu o dotační politice vlády ČR a resortů např. MV ČR, MŠMT ČR, MPSV ČR aj.
 metodická spolupráce se státními i nestátními organizacemi, samosprávou měst a obcí, kteří se zabývají národnostními
menšinami
 spolupráce s romskými terénními pracovníky, romskými asistenty pedagoga na území Zlínského kraje.
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Krajský koordinátor každoročně pořádá semináře pro romské poradce, terénní pracovníky a asistenty pedagoga. Směrem
k obcím poskytuje průběžně metodickou a koncepční činnost. Také spolupracuje se všemi neziskovými organizacemi, které se
věnují integraci Romů, pomáhá jim především ve vypracovávání projektů a poskytuje metodickou pomoc při řešení integrace
Romů.
Tabulka č. 23: Prostředky z rozpočtu ZK na romskou integraci v letech 2004 - 2014
Rok

Částka (Kč)

2004

620 000

2005

620 000

2006

1 620 000

2007

1 000 000

2008

1 000 000

2009

1 000 000

2010

1 000 000

2011

1 000 000

2012

1 000 000

2013

1 000 000

2014

900 000
Zdroj: KÚZK

Od roku 2005 vyhlašuje Zlínský kraj podprogram na integraci romské komunity ve Zlínském kraji. Od roku 2005 byl ve výši
650 000 Kč a od roku 2006 do roku 2009 ve výši 700 000 Kč. Od roku 2010 klesla výše podprogramu na částku 500 000 Kč,
která se držela do roku 2013. V roce 2014 byl další pokles celkové částky podprogramu na 400 000 Kč. Zbývající finančních
částky do celkové výše uvedené v tabulce se skládá z přímých dotací na terénní práci a od roku 2011 na podporu domovnictví
v romských lokalitách Zlínského kraje. Další prostředky se používají na pořádání seminářů a odborných konferencí vztahujících
se k dané agendě.
Integrace Romů se dotýká také těchto odborů Krajského úřadu Zlínského kraje:
Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje
Odbor se zabývá integrací Romů, která v samostatné působnosti spadá do oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže,
vyhlašování dotací do oblasti mládeže a sportu. Dále v přenesené působnosti koordinuje zpracování a aktualizaci
dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, koordinuje zpracování a zveřejňování výroční zprávy o
stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji za předchozí rok a zajišťuje předložení výroční zprávy zastupitelstvu a MŠMT.
Odpovídá také za oblast prevence sociálně patologických jevů ve vztahu k mládeži.
Odbor administruje dotace vyhlášené MŠMT v programech Podpory romských žáků z rozpočtu MŠMT:
 podpora romských žáků středních škol – program vyhlašovaný MŠMT s cílem vytvořit pro romskou menšinu podmínky ke
studiu na středních školách jako důležité součásti začlenění této minority do společnosti. Program je vyhlašován vždy na
pololetí školního roku na základě požadavků škol, všechny školy mají informace o této podpoře a nabízí ji studentům. O
podpoře žáků rozhoduje komise MŠMT. Školy zřizované krajem využívají tohoto programu v plné míře, ovšem ne vždy
dojde k 100% podpoře všech žádostí z důvodů finančních možností tohoto programu. Ne všichni studenti dotaci vyčerpají,
častým jevem je přerušení školní docházky,
 financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Na základě požadavků škol
zpracuje tento odbor žádost krajského úřadu o tuto účelovou dotaci. (V roce 2013 – 4 školy, 9 asistentů pedagoga ve výši
1 505 021 Kč),
 programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT.
Tento program je určen pouze školám, školským zařízením i neziskovým organizacím. O podporu žádají školy s velkým
zastoupením romských žáků, jelikož vyhlášení programu v sobě zahrnuje i oblast prevence rasismu a xenofobie.
Podpora z rozpočtu kraje
Odbor v samostatné působnosti administruje Fond mládeže a sportu Zlínského kraje, ze kterého jsou poskytovány dotace na
sportovní aktivity a aktivity pro mládež. Podat žádost o dotaci si mohou právnické i fyzické osoby.
Podpora znevýhodněných skupin dětí a mládeže spočívá v rozmanitých iniciativách a aktivitách zaměřených hlavně na
zlepšování výchozí situace a jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Odbor sociálních věcí
Je členěn na tři oddělení. Oddělení sociálně-právní ochrany zajišťuje integraci Romů v samostatné působnosti tím, že vytváří
podmínky a zabezpečuje úkoly při zřizování a správě zařízení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“). Spolupracuje na
vytváření programů a koncepcí kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinné péče, prevence
sociálně patologických jevů a vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb odpovídá za registraci sociálních služeb, administraci individuálního projektu
Prevenci proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji, vytváří Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji.
Cílová skupina – Romové zde není popisována samostatně, ale je zahrnuta v jiných cílových skupinách např. rodiny s dětmi,
osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.). V jejich gesci je financování sociálních služeb. Taktéž spolupracuje v oblasti
prevence kriminality a protidrogové prevence na území Zlínského kraje.
Oddělení sociálních služeb se zabývá sociálními službami, zřizovanými krajem, jedná se především o služby pobytové,
transformuje a humanizuje nevyhovující pobytové služby, administruje Sociální fond a podílí se na projektu Zvyšování kvality
života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

49

Odbor řízení dotačních programů
Realizovalo v programovacím období 2007 – 2013 s věcně příslušnými odbory programové zadání grantových schémat (dále
jen GS) nebo globálních grantů (dále jen GG) financovaných z fondů EU. Nyní se toto programovací období uzavírá a připravuje
na příští programovací období.
Oddělení dotačních programů administruje pro Zlínský kraj globální grant Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji
(oblast podpory 1.2), který je zaměřen na podporu těchto aktivit:
 zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke
vzdělávání
 rozvoj poradenství a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
 vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému
chtějí navrátit
 prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání
 podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a
středisek volného času.
Na podporu rovných příležitostí v rámci tohoto globálního grantu ZK bylo alokováno celkem 5 479 713 EUR. Odbor se také
zabývá vzdělávacími, osvětovými a poradenskými aktivitami v oblasti integrace národnostních menšin a vzdělávací, osvětové,
volnočasové a propagační aktivity v oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů.
Odbor kultury a památkové péče
Oddělení kultury administruje Fond kultury Zlínského kraje. Neziskové organizace zabývající se integrací Romů se mohou
ucházet o dotace z Fondu kultury ZK - Podpora kulturních aktivit.
Dotace jsou určeny na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu zaměřených zejména na
estetickou výchovu dětí a mládeže, rozvoj amatérské a místní kultury, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a
prezentační akce, podporu vydavatelské činnosti.
O dotace mohou žádat právnické nebo fyzické osoby, které aktivně působí v oblasti zájmové i profesionální kultury.

4.2. Obce
Ve Zlínském kraji je 13 obcí s rozšířenou působností a každá tato obec má pracovníka, který se zabývá problematikou
národnostních menšin.
Obecní úřad s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské
menšiny a jejich integraci do společnosti podle zákona 273/2001 Sb., §5, odst. 8, o právech příslušníků národnostních menšin a
o změně některých zákonů. Z tohoto titulu by měl být na každé obci s rozšířenou působností ustanovený pracovník, který tuto
agendu vykonává. Obec s rozšířenou působností může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí s rozšířenou působností
v teritoriu kraje o zabezpečování určité činnosti (např. výkon činnosti ve prospěch romské integrace – novela §66a zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů).
Krajská koordinátorka metodicky a koncepčně spolupracuje s určenými pracovníky, kteří mají integraci Romů ve své náplni
práce. Rozesílá na obce ke konzultaci materiály ke vzniku krajské koncepce, ke zprávě o plnění koncepce, materiály
ministerstev k připomínkování a pořádá semináře a školení pro tyto pracovníky.

4.3. Neziskový sektor
Zlínský kraj po obsazení funkce krajského koordinátora postupně začal spolupracovat a metodicky vést neziskové organizace,
které se věnují integraci romské menšiny a působí ve Zlínském kraji. Jedná se o organizace:
Tabulka č. 24: Neziskové organizace věnující se romské integraci ve Zlínském kraji
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín
Zlín

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
NEVODROM
Aver dživipen
Školské rodičovské sdružení při Speciálních školách
Cyrillos

Vsetín

Diakonie ČCE – středisko Vsetín
Charita Vsetín
KADLUB
Občanské sdružení Černobílý život z.s.
Demokratická aliance Romů ČR

Valašské
Meziříčí

Charita Valašské Meziříčí
Džas jekhetane jekhe dromeha Valašské Meziříčí

Neziskové organizace působící ve Zlínském kraji realizují své aktivity s podporou celorepublikových nadací, kterou je např.
NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti). Tato podporuje svými nadačními příspěvky NNO, které se angažují v oblasti
sociálního začleňování a rovných příležitostí, pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám včetně dětí, hájí lidská práva,
demokratické hodnoty, toleranci a respektování práv menšin ve společnosti.
NROS podporuje dobrovolnické aktivity mladých lidí a jejich kladný vztah ke komunitě, ve které žijí. Kromě poskytování
nadačních příspěvků se NROS věnuje tématu občanské společnosti a evropské spolupráce formou seminářů, studií a jiných
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vzdělávacích aktivit. Nadační příspěvky jsou poskytovány v rámci grantových programů na konkrétní projekty občanských
sdružení, obecně prospěšných společností a účelových zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u
nás i v zahraničí.
Působí jako zprostředkující subjekt pro globální granty financované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických programů (např.
mezinárodní program klub-net podporující vybudování klubů při škole jako míst pro smysluplné trávení volného času mladých
lidí; program Make a Connection nabízející mladým lidem možnost získávat nové životní zkušenosti, znalosti a dovednosti.

5. Institucionální analýza na národní úrovni
Institucionální analýza na národní úrovni představuje instituce a ministerstva, která se věnují romské integraci na vládní úrovni.
Základním předpokladem úspěšné realizace Koncepce romské integrace do společnosti je spolupráce a angažovanost
centrálních i místních úřadů a občanské společnosti. Mezi zainteresovanými subjekty by měl existovat vztah partnerství,
založený na vzájemné podpoře. Na vládní úrovni se vytvářejí mechanismy a rámcové podmínky, které umožní představitelům
samospráv, nevládním neziskovým subjektům a samotným občanům provádět politiku integrace v praxi.
Vláda ČR každý rok vyčleňuje finanční prostředky ze státního rozpočtu na podporu integrace příslušníků romského etnika.
Některé aktivity naplňující romskou integraci jsou čerpány také z jiných dotačních titulu, které zahrnují širší cílovou skupinu
(např. národnostní menšiny, osoby sociálně znevýhodněné) nebo jsou určeny svým cílem (např. posílení zaměstnanosti
dlouhodobě nezaměstnaných osob, zavádění přípravných tříd pro sociálně znevýhodněné žáky) a není možné jednoznačně
prokázat, kolik zdrojů je používáno pouze pro příslušníky romského etnika. Díky nedostatku statistických dat, také nelze zjistit,
do jaké míry jsou prostředky efektivně vynaloženy a zda vedou k systémovým změnám.

5.1. Rada vlády ČR pro záležitosti romských komunit
Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny (dále jen Rada) je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky
romské menšiny. Rada systémově napomáhá integraci Romů do společnosti. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za
realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.
Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky vlády, které se týkají
Romů. Podrobnější informace o složení a úkolech Rady jsou uvedeny v jejím Statutu, způsob jednání upravuje Jednací řád.
Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje kancelář, která je organizační součástí Úřadu vlády
České republiky. Klíčovými dokumenty Rady je Koncepce romské integrace a Zpráva o stavu romské menšiny v České
republice, která je vládě předkládána každoročně vládě na vědomí.
Rada vlády ČR pro záležitosti romských komunit byla zřízena usnesením vlády ze dne 17. září 1997 č. 581, tehdy jako
Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. V roce 2001 došlo k transformaci této komise v Radu vlády pro záležitosti
romské komunity.
Zásadní změna Statutu byla následně schválena usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254, kterým se změnil i název
tohoto poradního orgánu na Radu vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. Předsedou Rady je dle Statutu
předseda vlády ČR a členskou základnu tvoří ministři ze zásadních resortů klíčových pro zlepšení situace Romů, další důležitá
ministerstva jsou reprezentována náměstkem. Kromě posílení členské základny přinesl statut užší provázanost Rady s činností
Agentury pro sociální začleňování. Zapojením zástupců Asociace Krajů a Svazu měst a obcí do členství v Radě došlo i k
posílení participace krajů a obcí při tvorbě politiky romské integrace a její efektivnější implementaci na krajské a místní úrovni.
Poslední změna Statutu byla přijata usnesením vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13, kdy byla rozšířena působnost Rady o
schvalování návrhu dotací ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR – výdaje na poskytování neinvestičních
dotací k financování programů Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti. Rada bude také nově v součinnosti s Úřadem vlády ČR plnit další úkoly související s
poskytováním dotací v rámci výše uvedených dotačních titulů.58

5.2. Agentura pro sociální začleňování
Posláním Agentury je zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování.
Agentura pro sociální začleňování podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci - zajišťovat či pomáhat zajistit všem
občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí.
Agentura podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním
vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce/města a všech jejích občanů.
Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Agentura
podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru.
Agentura pomáhá obcím a místním subjektům zejména v těchto oblastech:
 v zajištění služeb na podporu vzdělání, podporu zaměstnanosti, sociálních služeb a sociálního bydlení, a zajištění
infrastruktury pro tyto služby
 v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských dotačních programů a dalších zdrojů;
 v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální začleňování v gesci; z podnětů při
práci v lokalitách Agentura formuluje návrhy v oblasti legislativy, dotačních titulů, sociálních politik, apod.
Mezi cílové skupiny patří:
 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit
 orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace
 poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování služeb pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit
58 Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/

51



zadavatelé sociálních služeb poskytující služby pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit

Ve Zlínském kraji Agentura působila od roku 2008 do roku 2011 ve městě Holešově. Poté byla její spolupráce s městem
ukončena.

5.3. Rada vlády ČR pro národnostní menšiny
Rada pro národnosti vlády ČR byla původně formálně zřízena v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. 144/1968 Sb., o
postavení národností v Československé socialistické republice. Po listopadu 1989, v podmínkách tehdejší československé
federace, schválila vláda ČR usnesením ze dne 13. března 1991 č. 72, k návrhu Statutu Rady pro národnosti vlády České
republiky, nový Statut Rady. Poslední změny statutu se váží na usnesení vlády z 3. července 2013 č. 530, kdy byly do Rady
pozvány běloruská a vietnamská menšina, a usnesení ze dne 16. dubna 2014 č. 262, kdy byla jmenována nová Rada.
Rada je poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků. Současná
Rada je zřízena ve smyslu § 6 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšiny a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V čele Rady stojí člen vlády, kterého na návrh předsedy vlády jmenuje vláda. Rada má dva místopředsedy (jeden za veřejnou
správu a druhý za národnostní menšiny). Celkem má Rada 30 členů, které jmenuje vláda usnesením, jsou jimi zástupci
následujících orgánů a organizací:
- zástupci ministerstev na úrovni náměstka ministra (Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo
zahraničních věcí),
- zástupce Kanceláře prezidenta republiky, zástupce kanceláře Veřejného ochránce práv a zmocněnec vlády pro lidská
práva;
- zástupce Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a zástupce odborné veřejnosti;
- zástupci čtrnácti národnostních menšin - běloruské, bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské,
rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské, ukrajinské a vietnamské (jednotlivé menšiny mají v Radě jednoho až dva
zástupce).59

5.4. Rada vlády pro lidská práva
Rada vlády České republiky pro lidská práva (dále jen Rada) je poradním orgánem vlády České republiky pro otázky ochrany
lidských práv a základních svobod. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č. 809 ze dne 9. prosince 1998.
Rada sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod jako základních dokumentů
zajišťujících ochranu lidských práv a základních svobod.
Rada dále sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních
svobod, zejména závazků plynoucích z:
 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních
právech,
 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,
 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace,
 Úmluvy o právech dítěte,
 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,
 Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
Rada sleduje míru naplňování lidských práv a základních svobod v České republice, která vyplývá z uvedených dokumentů,
zpracovává pro vládu návrhy týkající se koncepcí politiky v jednotlivých oblastech ochrany lidských práv, hodnotí legislativní i
jiné návrhy a opatření vlády i jednotlivých ministerstev z hlediska ochrany lidských práv, odhaluje možné problémy a nedostatky
a doporučuje vládě opatření k jejich řešení. Rada přitom spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi zaměřenými na
oblast lidských práv a s orgány územní samosprávy. Radu v tomto směru podporují její odborné výbory.
Rada má 21 členů z řad zástupců státní správy a občanské a odborné veřejnosti. Předsedou Rady je zmocněnec vlády pro
lidská práva. Členy Rady jsou zástupci relevantních ministerstev a státních orgánů, které mají v působnosti problematiku
jednotlivých lidských práv a základních svobod, a zástupci občanské a odborné veřejnosti věnující se problematice lidských
práv a jejich ochraně. Předsedkyně svolává nejméně čtyřikrát během kalendářního roku zasedání Rady. Její činnost se řídí
statutem a jednacím řádem. Sekretariát Rady je organizačně začleněn do struktury Úřadu vlády České republiky.

5.5. Veřejný ochránce práv
Veřejný ochránce práv (dále jen ochránce) působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud jsou v rozporu
s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá
k ochraně základních práv a svobod.
Ochránce jedná na základě podnětu nebo z vlastní iniciativy a všechny státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu jsou
v mezích své působnosti povinny poskytovat ochránci při šetření pomoc, kterou si vyžádá v souladu s výše uvedeným
zákonem. Jestli ochránce šetřením nezjistí porušení právních předpisů ani jiná pochybení, písemně o tom vyrozumí stěžovatele
i příslušný úřad. Zjistí-li porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve úřad, aby se k jeho zjištění ve lhůtě 30 dnů vyjádřil.
Pokud úřad na výzvu sdělí, že provedl nebo provádí opatření k nápravě a ochránce tato opatření shledá dostatečnými,
vyrozumí o tom stěžovatele i úřad. Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo marném uplynutí lhůty sdělí své závěrečné
stanovisko úřadu a stěžovateli; součástí tohoto stanoviska je návrh opatření k nápravě. Jestliže úřad povinnost nesplní, nebo
jsou-li opatření k nápravě podle názoru ochránce nedostatečná, vyrozumí ochránce nadřízený úřad a není-li takového úřadu,
tak vládu nebo může o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem
úřadu.

59 Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/
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Ochránce přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ,
národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor a za tím účelem
poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace, provádí
výzkumy, zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací.
Pokud jde o romské občany, pak veřejný ochránce práv se z vlastního podnětu zabýval šetřením postupu měst při
vystěhovávání Romů. Ve Zlínském kraji to bylo vystěhování Romů ze Vsetína na Jesenicko. Možnost veřejného ochránce práv
zasahovat v těchto případech je s ohledem na samostatnou působnost měst a obcí značně omezená.60

5.6. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MPSV je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci,
kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské
zabezpečení, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o
občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky (více na http://www.mpsv.cz/cs/3359).

5.7. Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní
památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních
prostředků, pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění
autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury (více na http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=36).

5.8. Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro: veřejný pořádek a další věci vnitřního
pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení,
matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, sdružovací a shromažďovací
právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, archivnictví, zbraně a střelivo, požární ochranu, cestovní
doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu, státní hranice, jejich vyměřování, udržování a
vedení
dokumentárního
díla,
státní
symboly,
státní,
hospodářské
a
služební
tajemství.
(více
na
http://www.mvcr.cz/clanek/pusobnost-ministerstva.aspx).

5.9. Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství. Ministerstvo spravedlnosti
vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika. Ministerstvo
spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České republiky.
Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zastupuje
Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů.
Ministerstvo spravedlnosti plní úkoly spojené s legislativní činností vlády (více na http://portal.justice.cz).

5.10. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 pro státní správu těchto oblastí: regionální politiky včetně regionální
podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního
plánování, stavebního řádu, investiční politiky, cestovního ruchu. (více na http://www.mmr.cz/ministerstvo).

5.11. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení,
základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a
pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.(více na
http://www.msmt.cz/ministerstvo).

60 Zdroj: www.ochrance.cz
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II. Návrhová část
Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji 2015 - 2018 je v souladu s vládní Koncepcí integrace romské
menšiny. Koncepce je rozdělena na analytickou část a návrhovou část. V analytické části popisuje oblast
sociálně-demografickou, institucionální a konkrétní oblasti romské integrace. V návrhové části se nachází vize a
cíle koncepce a akční plán, který obsahuje jak samotné aktivity kraje tak doporučení pro města a obce při řešení
integrace Romů.
Analýza romské menšiny žijící ve Zlínském kraji ukázala, že Romové jsou ve velké míře bez zaměstnání a žijí v
chudobě. Existují lokality, kde je 100% nezaměstnanost. Tato dlouhodobá nezaměstnanost má vliv na
společenský status člověka, na jeho kulturní život a sociální postavení. U těchto lidí se projevuje bezradnost,
obavy z budoucnosti, zadluženost, ztráta sebevědomí, ztráta pracovních návyků a zlost. Z této nálady mohou
někteří jedinci podlehnout patologickým jevům, především drobné kriminalitě. Největší nezaměstnanost u Romů
je ve Vsetíně, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku. Nejčastěji bydlí v činžovních domech v malometrážních bytech
nižších kategorií. Romové využívají charitního ubytování velmi zřídka, raději bydlí u příbuzných a byty jsou pak
přeplněné. To se projevuje mj. v tom, že byty jsou převážně vybydlené. Většina romské populace má v obcích
trvalý pobyt. Vzdělanost u Romů převážně končí základní školní docházkou a obvyklým rysem je vysoká absence
ve vyučování. Vzděláných s maturitou je přibližně okolo 3%. Nízká vzdělanost a vysoká zadluženost u romské
menšiny brání ve vstupu na pracovní trh.

Vize
Zlepšení dosavadního postavení Romů ve všech sférách života a dosažení bezkonfliktního soužití
prostřednictvím spolupráce kraje s městy, obcemi a neziskovými organizacemi.

Cíle
Hlavní cíle Koncepce vycházejí z uvedené vize:
1. Zvýšení životní úrovně Romů
Je prvním cílem koncepce, který obsahuje základní oblasti, a to zvýšení kvality bydlení romské menšiny a
zvýšení zaměstnanosti a boj proti zadlužování, které povedenou ke zlepšení socioekonomické situace
v romské menšině, dále z pohledu kraje velmi důležitá část v tomto cíli je podpora terénní práce a činnosti
domovníků, do tohoto cíle je zavedeno také zlepšení zdravotního stavu romské menšiny, který kladně
ovlivní především oblast zaměstnanosti.
2.

Zvýšení vzdělanosti a uchování tradic
Je druhým cílem koncepce, který se věnuje oblasti školství, jak předškolnímu, kdy je důležité zvýšení počtu
romských dětí v mateřských školách, tak základnímu střednímu školství, další částí je podpora rozvoje
romské kultury a jazyka, který pomůže také k vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků.

3.

Odstranění vnějších překážek k začlenění Romů do společnosti
Je třetím cílem koncepce, který se věnuje odstranění diskriminace ve všech sférách života Romů, zajištění
bezpečnosti Romů, zabránění segregace a sociálního vyloučení Romů a prostorové koncentraci Romů.

Strategie pro naplnění vize a cílů
Nástrojem kraje pro naplnění vize a cílů koncepce je především metodická a koncepční pomoc vůči obcím a
městům, realizace osvěty, finanční podpora neziskovým organizacím, koordinace a iniciace aktivit na území kraje
a zajištění komplexnosti a provázanosti těchto aktivit.

Akční plán
Akční plán obsahuje aktivity Zlínského kraje, které v rámci krajského úřadu realizuje krajský koordinátor, který je
zařazen v oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana a dále uvádí doporučení pro města a obce
při řešení integrace romské menšiny vedoucí k naplňování těchto cílů:

Cíl 1 Zvýšení životní úrovně Romů
Aktivity Zlínského kraje
Aktivita 1.1.
Metodická a finanční podpora terénní práce a činnosti domovníků realizované neziskovými organizacemi
a obcemi Zlínského kraje
Komentář:
Aktivita je realizována formou metodických seminářů a jednání s NNO a obcemi. V rámci příslušného
kalendářního roku připraví krajský koordinátor min. 2 metodické semináře. Finančním zdrojem této aktivity u
vzdělávacích seminářů je rozpočet kraje na příslušný kalendářní rok v celkové předpokládané alokaci 10 tis.Kč.
Finančním zdrojem u podpory činnosti domovníků je rozpočet kraje – rozpočtový výhled 2015-2017 ve výši 400
tis.Kč každý rok. Finančním zdrojem u podpory terénní práce je podpora poskytovatelů sociálních služeb státními
prostředky prostřednictvím rozpočtu kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.
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Aktivita 1.2.
Metodická podpora kraje pro terénní pracovníky, asistenty pedagoga, romské poradce za účelem zvýšení
životní úrovně Romů
Komentář:
Aktivita je realizována formou metodických seminářů a jednání terénními pracovníky neziskových organizací a
měst, asistenty pedagoga pracujícími v konkrétních školách a školských zařízení a romskými poradci měst. V
rámci příslušného kalendářního roku připraví krajský koordinátor min. 2 metodické semináře. Finančním zdrojem
této aktivity je rozpočet kraje na příslušný kalendářní rok v celkové předpokládané alokaci 30 tis.Kč.
Aktivita 1.3.
Metodická podpora obcí Zlínského kraje v oblasti bytové problematiky
Komentář:
Aktivita je realizována formou předávání informací obcím o vyhlášení dotačních titulů zaměřených na výstavbu
sociálních bytů a metodickou pomocí při zajišťování doprovodného sociálního programu. Jedná se o dotační tituly
státního rozpočtu kapitoly MMR ČR a informace jsou předávány 1x ročně při vyhlášení státní podpory. Krajský
koordinátor jedná s představiteli obcí o této státní podpoře.
Aktivita 1.4.
Podpora obcí za účelem vzniku pracovních skupin pro integraci Romů
Komentář:
Aktivita je realizována formou samostatných jednání s představiteli obcí za účelem vzniku pracovních skupin a
členství krajského koordinátora ve zřízených pracovních skupinách. V rámci příslušného kalendářního roku
realizuje krajský koordinátor min. 4 jednání. Finančním zdrojem této aktivity je rozpočet kraje na příslušný
kalendářní rok v celkové předpokládané alokaci 5 tis.Kč.
Aktivita 1.5.
Metodická podpora neziskových organizací za účelem zvýšení zaměstnanosti v romské menšině a
metodická pomoc obcím a podpora vzniku sociálních podniků ve ZK
Komentář:
Aktivita je realizována formou předávání informací obcím a neziskovým organizacím o vyhlášení dotačních titulů
zaměřených na vznik sociálních podniků a metodickou pomocí při zpracování a realizaci projektů pro neziskové
organizace a jednání s představiteli obcí. Jedná se o dotační tituly státního rozpočtu kapitoly MPSV ČR a
informace jsou předávány průběžně. Finančním zdrojem této aktivity je rozpočet kraje na příslušný kalendářní
rok v celkové předpokládané alokaci 5 tis.Kč.

Doporučení pro obce Zlínského kraje
1. v oblasti zvýšení zaměstnanosti
- veřejně prospěšné práce
Obce ve spolupráci s dalšími organizacemi by měly na svém území zajistit rozšíření nabídky nových pracovních
míst pro znevýhodněné osoby a podporovaného zaměstnání, šíření informací o jejich existenci mezi obyvatele
sociálně vyloučených lokalit tak, aby nedocházelo k poklesu účasti romských uchazečů v aktivitní politice
zaměstnanosti.
Obce by měly pomoci vytvořit dostatečný prostor pro výkon veřejně prospěšné práce na svém území, např.
zajištěním této práce v rámci obecního úřadu nebo svých zřízených či založených organizací. Veřejně prospěšné
práce plní několik důležitých cílů, především zabraňují ztrátě pracovních schopností a návyků, směřují finance do
ekonomicky slabých společenství, způsobem, který je pro většinovou společnost akceptovatelný více, než
vyplácení dávek, nepoznamenává příjemce a nabízí potřebné práce nebo služby. Obce s využitím mapování
místních trhů práce a úzké spolupráce se zaměstnavateli mohou pomoci zvýšit zaměstnanost v sociálně
vyloučených lokalitách a pomoci tak zajistit podporu vytváření dotovaných pracovních míst.
- Sociální podnikání
Obce ve spolupráci s neziskovými organizacemi, místními podnikateli pomáhají rozvoji sociálních podniků.
Předávají informace o vzdělávacích akcích, dotačních titulech na podporu vzniku sociálních podniků včetně
podpory z ESI fondů. Obce mohou být partnery v regionálních individuálních projektech, které pomohou
dlouhodobě nezaměstnaným osobám začlenit se na trh práce. Při spolupráci všech může dojít k vytvoření
systému prostupného zaměstnávání prostřednictvím veřejně prospěšných prací, následné zaměstnání
v sociálním podniku a poté převedením na podporovaná pracovní místa.
- Informovanost a vzdělávání
Obce ve spolupráci s neziskovými organizacemi mohou předávat informace z úřadu práce, které se týkají
rekvalifikací a poradenské činnosti. Je to jedna z možností, jak řešit nezaměstnanost obtížně umístitelných
uchazečů na trhu práce formou vzdělávání. Uchazeči, kteří mají zájem si doplnit vzdělání nebo rozšířit svoji
kvalifikaci, mají možnost nastoupit do rekvalifikace. Obce by měly oslovit místní neziskové organizace nebo
prostřednictvím sítě poskytovatelů sociálních služeb získat tyto organizace, které by pomáhaly s osvětou a
vzdělávacími aktivitami. Pracovní poradenství probíhá s příslušným kontaktním pracovištěm Úřadu práce.
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- Realizace veřejných zakázek
Obce v rámci vyhlašování veřejných zakázek mohou uplatňovat podmínku pro zaměstnávání 10 % dlouhodobě
nezaměstnaných, jak umožnuje § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Sociálně
odpovědné zadávání veřejných zakázek je jednou z budoucích cest obcí, jak zvýšit zaměstnanost obtížně
umístitelných osob na trhu práce.
2. V oblasti zvýšení kvality bydlení
Obce by měly provést analýzu bytové situace sociálně vyloučených romských domácností a na základě výsledků
analýzy navrhnout možnosti jejího řešení, které vychází ze široké spolupráce jak obcí vlastníkem obecních bytů,
tak soukromými vlastníky a neziskovými organizacemi, které spolupracují s romskými občany.
Obce by si měly zjišťovat informace o přípravě legislativy týkající se sociálního bydlení, který vymezí postavení
státu a obcí v oblasti bytové politiky.
Obce by se měly blíže seznámit s Koncepcí bydlení ČR do roku 2020, kterou schválila vláda v roce 2011. Tato
koncepce řeší zásadní problémy v oblasti bydlení, které působily nepříznivě i na romské domácnosti. Dále
koncepce řeší zanedbanost bytových domů, vysoké zatížení domácností výdaji, nižší dostupnost některých forem
bydlení, omezené finanční zdroje na provádění bytové politiky, sociální a prostorová segregace určitých skupin
obyvatelstva, nedostatečná legislativa a obtížná vymahatelnost práva na bydlení, kompetenční roztříštěnost
nástrojů bytové politiky, nevyjasněné kompetence a odpovědnost obcí a krajů v této oblasti.61
Obce se mají zajímat o Program podporovaného bydlení MMR, který představuje několik řešení bytové politiky.
Jeho realizace v daném místě - obci je velmi závislá na aktivním přístupu obcí, což vyžaduje širokou politickou
shodu a podporu.
Jedná se např. o prostupné bydlení, které by mohlo velmi pomoci obyvatelům romských ghett, kteří prokáží
snahu bydlet jinak a jinde. Obce by se měly o tuto cestu také zajímat a být vlastníkem několika rozptýlených
bytových jednotek s regulovatelným nájemným, které by sloužily jako šance pro lidi, kteří mají zájem a snahu se
z romského ghetta odstěhovat a žít jinak.
Další cestou pro obce je pořízení vstupních bytů, které jsou určeny osobám s nízkými příjmy, které se ocitly v
nepříznivé situaci způsobené sociálními okolnostmi jejich života a nemají přístup k bydlení, a to ani při využití
všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky. Jedná se např. o obyvatele, kteří opouštějí různá pobytová
zařízení (výkon trestu, výchovná zařízení, ústavy sociální péče, azylové domy aj.), o příslušníky minoritních
etnických skupin, osoby v přiznaném postavení uprchlíka apod.
A v neposlední řadě je to vybudování krizového bydlení, které je záchytným sociálním bydlením pro obyvatele,
kteří z různých důvodů nemohou žít jinak. Toto bydlení by mělo mít komunitní program pro případ, že rodina
nemá snahu o nápravu a odmítá spolupracovat ve všech ohledech. Krizové bydlení není klasická ubytovna, ale
pouze záchranná vesta. Ubytování rodině bude poskytnuto na nezbytně nutnou dobu do vyřešení její sociální
situace.
Obce v rámci bytové politiky mohou v rámci spolupráce zapojit i místní podnikatele, kteří by na základě veřejných
zakázek mohli opravit nefunkční bytové domy, obec by mohla získat podporu z dotačních titulů MMR ČR a
v rámci spolupráce obcí a neziskových organizací by mohl být z dotačních titulů MPSV ČR zajištěn doprovodný
sociální program v takto opravených bytových domech.
Důležitou aktivitou obce je předcházet vzniku nebo nárůstu dluhů na nájemném, což je často důvodem pro
vystěhovávání rodin. Toto lze řešit zavedením institutu zvláštního příjemce dávek. Pokud se rodina jeví jako
nespolehlivá, je vhodné dávky určené na úhradu nájemného, zasílat přímo pronajímateli. Zároveň obce by měly
využívat neziskové organizace, které mohou realizovat doprovodný sociální program při práci s romskými občany.
Doporučená forma terénního programu je službou, která klade důraz na individuální přístup, podporu
samostatného rozhodování a jednání klienta. Je poskytována v přirozeném prostředí klienta a v případě
poskytovatelů sociálních služeb bezúplatně. Prostřednictvím terénních pracovníků by měl být prováděn dohled
nad pravidelnými úhradami splátkových kalendářů, aby dluhy nevedly k dalšímu vyloučení a sociálnímu propadu
rodin.
3. V oblasti zlepšení zdravotní stavu
Města s rozšířenou působností mají možnost zřídit funkci romského zdravotního pracovníka, na kterou je možné
získat dotaci u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity v dotačním programu Předcházení sociálnímu
vyloučení Romů a odstraňování jeho důsledků.
Obce mohou spolupracovat s neziskovými organizacemi, které realizují osvětové činnosti mezi romskými občany
(přednášky o zdravovědě, zdravém životním stylu, kouření, alkoholu, preventivních prohlídkách, očkování, péče o
dítě, gynekologii a plánovaném rodičovství, stomatologii apod.). Neziskové organizace mohou pomoci také
v rámci vzdělávání zdravotnických pracovníků na všech pozicích pro práci s etnickými menšinami. A v příslušné
obci by se na základě informovanosti a spolupráce mohli zapojit do osvěty také praktičtí lékaři a zdravotní
pracovníci, kteří mají územní spádovost na romské lokality.

61 Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2012
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4. V oblasti podpory terénní práce
Obce by měly mít snahu o vytvoření systému kvalitních sociálních služeb na své místní úrovni, který by flexibilně
reagoval na vývoj situace v romských rodinách. Nastavit funkční systém evidence a evaluace sociálních
programů k identifikaci jejich vlivu na situaci romské menšiny. Realizovat funkční dotační politiku ze strany obce
na sociální služby pro romskou menšinu a zajistit zavedení terénního programu prostřednictvím obce či jiného
poskytovatele. Obce může využívat dotačního titulu RVZRM na terénní práci určenou pro obce.
V oblasti sociálně-právní ochrany dětí mají obce úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi - poskytovateli
sociálních služeb, které mají tuto registraci podle zákona č. 359/1999 Sb. a spolupracovat tak se Zlínským
krajem, který vytváří Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Zlínského kraje.
Obcím pomůže především terénní program, který je v tomto plánu zavedený a jeho využití, především
v případech soukromých ubytoven v obcích, velmi pomáhá při řešení složité situace.
Obce se také mohou prostřednictvím svých zástupců zvolených do Parlamentu ČR podílet na připomínkách či
vzniku právních předpisů týkající se poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, zavedení jednotné metodiky pro
stanovování výše doplatku na bydlení, např. podmíněním výplaty splněním alespoň minimálních parametrů kvality
bydlení a tím výrazně omezit „byznys s chudobou“ provozovaný soukromými vlastníky ubytoven.
5. V oblasti zadluženosti
Obce ve spolupráci s neziskovými organizacemi se mají snažit řešit zadluženost romských občanů. Jedná se
především o dluhy vůči obci např. na nájemném, místních poplatcích. Obce s rozsahem své práce obvykle řeší
tuto oblast cestou soudní končící vystěhováním. Není dostatek času a prostoru pro řešení vznikajících dluhů a
zastavit tak strmý vzrůst dluhů na nájemném. Neziskové organizace mohou tak obcím velmi pomoci zavčas řešit
tento problém. Nejenom k této oblasti by měly především ve městech s rozšířenou působností vznikat pracovní
skupiny k řešení romské integrace se zastoupením romské menšiny a neziskového sektoru. Neboť zadluženost
občanů má velmi negativní dopad jak na jejich bydlení, tak na zaměstnanost, jak je uvedeno v cílech koncepce
jsou základními oblastmi k řešení v romské integraci.

Cíl 2 Zvýšení vzdělanosti a uchování tradic
Aktivity Zlínského kraje
Aktivita 2.1.
Metodická a finanční podpora obcím, školským zařízením a neziskovým organizacím v oblasti aktivit
týkající se vzdělávání romských dětí
Komentář:
Aktivita je realizována formou metodických seminářů a jednání se školami, NNO a obcemi a předávání informací
o vyhlášených dotačních titulech MŠMT ČR a RVZRK na příslušný kalendářní rok. V rámci příslušného
kalendářního roku připraví krajský koordinátor min. 2 metodické semináře. Finančním zdrojem této aktivity je
rozpočet kraje na příslušný kalendářní rok v celkové předpokládané alokaci 30 tis.Kč.
Aktivita 2.2.
Podpora aktivit udržení a rozvoje romského jazyka a tradic
Komentář:
Aktivita je realizována formou metodických seminářů a jednání s NNO a obcemi a také pořádání kulturních akcí
ve spolupráci s krajem. Krajský koordinátor metodicky podporuje možné žadatele, kteří si chtějí žádat o finanční
podporu na pořádání kulturních akcí. Žádosti mohou být podány do Fondu kultury Zlínského kraje
administrovaným odborem kultury a památkové péče krajského úřadu nebo do Podprogramu na podporu romské
integrace administrovaným Odborem Kancelář hejtmana. V rámci příslušného kalendářního roku připraví krajský
koordinátor min. 1 metodický seminář, kdy finančním zdrojem této aktivity je rozpočet kraje na příslušný
kalendářní rok v celkové předpokládané alokaci 5 tis.Kč a dalším výstupem je min. 1 podaná žádost o podporu
kulturní akce či aktivity výše uvedených dvou dotačních titulů rozpočtu Zlínského kraje.
Aktivita 2.3.
Podpora aktivit k vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků
Komentář:
Aktivita je realizována formou metodických seminářů a jednání se školami, NNO a za podpory a spolupráce kraje
na pořádání akcí podporujících vytvoření tolerantního prostřední bez předsudků.
V rámci příslušného
kalendářního roku připraví krajský koordinátor min. 2 metodické semináře. Finančním zdrojem této aktivity je
rozpočet kraje na příslušný kalendářní rok v celkové předpokládané alokaci 10 tis.Kč.
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Doporučení pro obce Zlínského kraje
1. v oblasti zvýšení vzdělanosti
Obce jako zřizovatelé mateřských škol mají usilovat o zvýšenou kapacitu předškolních zařízení v obcích.
Umístění romského dítě do mateřské školy je problematické. Proto obce ve spolupráci s neziskovými
organizacemi, které se zabývají integraci romské menšiny do společnosti, by se měly soustředit a přesvědčovat
rodiče, že umístění dítěte do mateřské školy jejich dětem velmi pomůže při nástupu do základní školy. Snahou
obce by mělo být zvýšení přístupu romských dětí ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči (nedostatečná
participace na předškolním vzdělávání) vede k nižší připravenosti dětí na školní povinnou docházku. Proto
klíčovým faktorem vzdělávání romských dětí je posílení motivace rodičů k předškolnímu vzdělávání jejich dětí,
tzn. větší využívání mateřských školek dětmi ze sociálně vyloučené lokality a tedy i dočasné vyvázání dětí
z nepodnětného prostředí. Další navazujícím krokem je také možnost zřízení přípravných tříd při základních
školách.
Zájmem obce a škol jimi zřízených by mělo být, aby děti navštěvovaly základní školu klasickou a nebyly
soustřeďovány do speciálních škol. Podceňování kvalifikace u romských rodičů je zapříčiněno mimo jiné i tím, že
romské děti i se středoškolským vzděláním nenajdou často uplatnění na trhu práce a pak snaha vzdělávat své
děti se snižuje. Proto je důležitá osvěta romských rodičů, kterou provádí neziskové organizace, aby rodiče věděli
jaký je rozdíl mezi praktickou základní školou a standardní základní školou, a jak výběr školy omezí jejich dítě při
výběru povolání.
Obce by měly podporovat ředitele svých zřízených škol k podávání žádostí na zřízení funkce asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním, zajistit tak jejich vzdělávání. Tato funkce se osvědčila. MŠMT bude i
nadále financovat tento program prostřednictvím Rozvojového programu MŠMT „Podpora financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním“. Funkce asistenta pedagoga je ve Zlínském kraji málo
využívána, prozatím jen tam, kde je vysoká kumulace romských dětí na škole. Asistenti pedagoga pracují v
mateřských školách, přípravných třídách, základních školách, speciálních školách, na středních odborných
učilištích a v institucích ústavní a ochranné výchovy, pokud v těchto zařízeních je vyšší procento žáků ze
sociokulturního znevýhodňujícího prostředí a všude tam, kde špatné výsledky romských dětí na potřebu této
asistence ukazují. Dochází také ke spolupráci mezi pracovníky sociálně-právní ochrany dětí a asistenty
pedagoga, kteří pracují s rodinou, např. při častých absencích dítěte ve škole. V případě nedodržení léčebného
režimu u dětí, může dojít k postihu rodičů dětí, což je také důsledek dobré spolupráce mezi asistenty pedagoga,
OSPOD a obcemi.
Další cestou, kterou obce mohou pomoci svým zřízeným školským organizacím je ve spolupráci s neziskovými
organizacemi zajištění osvěty a vzdělání učitelů (znalostí o Romech, romském jazyce, kultuře a o zvláštnostech
komunikace s romskými rodiči). Vzdělání učitelů je potřebné pro vytvoření dobrých vztahů mezi romskými žáky a
jejich spolužáky. Je nutné, aby všichni žáci byli vedeni k toleranci a více vzděláváni v multikulturní výchově. Je
nutné, aby se multikulturní výchova prolínala do všech předmětů školních vzdělávacích programů i ve školách,
kde žádní romští žáci nejsou. Je nutné klást důraz na klima ve škole. Jaké jsou vztahy mezi učiteli a žáky. Je
nutné překonávat předsudky, zabývat se prevencí proti rasismu, šikaně a budovat příjemné a důvěryhodné
prostředí ve škole. Důležitá je také příprava individuálních programů pro romské žáky na základě doporučení
pedagogicko-psychologických poraden, včetně doučování. I v těchto aktivitách mohou pomoci projekty, které
podávají školy do Evropských fondů nebo dotačních titulů vyhlášených v rámci kapitol státního rozpočtu. Zde by
měla být obec podporovatelem a partnerem svých zřizovaných školských organizací, dále informačním místem,
a měla by spolupracovat s krajský úřadem.
Obec by měla také spolupracovat s neziskovými organizacemi, které pracují s romskými občany a pomáhají jim
v doplnění vzdělání, jelikož část Romů nemá dostatečné vzdělání a mají pak velmi nízké šance k uplatnění na
trhu práce.

Cíl 3 Odstranění vnějších překážek k začlenění Romů do společnosti
Aktivity Zlínského kraje
Aktivita 3.1.
Podpora aktivit k odstranění všech forem diskriminace
Komentář:
Aktivita je realizována formou metodické pomoci žadatelům o projekty, které vedenou k odstranění všech forem
diskriminace, jak jednotlivců, tak i celých skupin vymezených rasou, barvou pleti, národností, jazykem,
příslušností k národu či etnické skupině. V této aktivitě spolupracuje kraj na kulturních a vzdělávacích akcích,
které se této oblasti věnují. Krajský koordinátor je také tajemníkem Komise Rady Zlínského kraje pro integraci
sociálně vyloučených, jehož členy jsou zástupci kraje, měst a také romské menšiny ve Zlínském kraji. Komise se
zabývá touto aktivitou a má min. 2x ročně zasedání. Finančním zdrojem této aktivity je rozpočet kraje na příslušný
kalendářní rok v celkové předpokládané alokaci 5 tis.Kč.
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Aktivita 3.2.
Podpora aktivit vedoucích k zastavení vzniku a šíření vyloučených romských enkláv
Komentář:
Aktivita je realizována formou jednání s obcemi ve věci zastavení vzniku a šíření vyloučených romských enkláv.
Jedná se o tzv. ghettoizace a důležité jsou aktivity vedoucí k rozprostření současných romských enkláv v kraji. O
této situaci jedná především Komise Rady Zlínského kraje pro integraci sociálně vyloučených. Komise se zabývá
touto aktivitou a má min. 2x ročně zasedání. Finančním zdrojem této aktivity je rozpočet kraje na příslušný
kalendářní rok v celkové předpokládané alokaci 5 tis.Kč.
Aktivita 3.3.
Podpora a spolupráce při zajištění bezpečnosti příslušníků romských menšin potlačováním extremismu a
veřejným pranýřováním rasistických projevů
Komentář:
Aktivita je realizována formou jednání se zástupci Policie ČR, obcemi a jednání o této aktivitě v Komisi Rady
Zlínského kraje pro integraci sociálně vyloučených. Cílem jednání s obcemi je zavedení funkce asistenta u
zřízených městských policií z řad Romů, kdy obec má možnost získat dotace ze státního rozpočtu z dotačního
titulu kapitoly MV ČR, o kterých obce informuje krajský koordinátor. Finančním zdrojem této aktivity je rozpočet
kraje na příslušný kalendářní rok v celkové předpokládané alokaci 5 tis.Kč.
Aktivita 3.4.
Podpora aktivit a spolupráce kraje v zabránění segregace a sociálního vyloučení Romů
Komentář:
Aktivitu v rámci krajského úřadu realizuje oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana, v rámci které
je zřízena funkce krajského koordinátora. Aktivita je realizována formou jednání s neziskovými organizacemi a
obcemi a jednání o této aktivitě v Komisi Rady Zlínského kraje pro integraci sociálně vyloučených. Komise se
zabývá touto aktivitou min. 2x ročně na svých zasedáních. Finančním zdrojem této aktivity je rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok v celkové předpokládané alokaci 5 tis.Kč.

Doporučení pro obce Zlínského kraje
1. v oblasti kriminality
Obce by měly mít intenzivnější spolupráci s krajským úřadem, se styčnými důstojníky pro menšiny, neziskovými
organizacemi a zabývat se oblastí prevence kriminality. Měly by se aktivně zajímat o programy prevence
kriminality, které vyhlašuje MV ČR. V rámci těchto programů je možné získat dotace na romské asistenty
prevence kriminality působící u obecní policie, pokud je v obci zřízena. Další možností je vzdělávání městských
strážníků. Cílem by mělo být získání důvěry policie v romské komunitě a spolupráce s romskými občany. Obce by
měly spolupracovat s neziskovými organizacemi - poskytovateli sociálních služeb, které poskytují sociální služby
osobám závislým nebo závislostí ohroženým či osobám pro výkonu trestu. Doporučená je obcím spolupráce také
s probační a mediační službou.
2. v oblasti bezpečnosti
Obce v rámci bezpečnosti by měly spolupracovat s Policií ČR, neziskovými organizacemi a podporovat všechny
aktivity vedoucí k ochraně všech obyvatel před jakoukoliv diskriminací občanů dle rasy, barvy pleti, národnosti,
jazyka nebo příslušnosti k národu či etnické skupině. Podporovat vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost,
spolupracovat s médii na vytváření tolerantní společnosti, objektivnímu podávání informací o menšinách a jejich
životě a podporovat kampaně proti nenávisti a nesnášenlivosti. V rámci spolupráce s neziskovými organizacemiposkytovateli sociálních služeb by obce měla podporovat vytvoření systému přístupné bezplatné či finančně
dostupné právní pomoci. Podporovat kulturní, společenské a volnočasové aktivity, které povedou ke zvýšení
povědomí většinové společnosti o historii Romů a jejich životě.
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Slovníček základních pojmů
Diskriminace –

je skutečnost, kdy je s člověkem či se skupinou osob zacházeno nerovně a nespravedlivě na základě jeho
sociokulturní (etnicita, kultura, náboženství apod.) či fyzické, resp. biologické (barva pleti, pohlaví, věk
apod.) odlišnosti.
Enkláva –
je část urbárního celku, jehož většinu obyvatel tvoří určitá etnická či sociální skupina. Na rozdíl od forem
nedobrovolné segregace (např. ghetto) se jedná o dobrovolnou separaci (např. tzv. čínské čtvrti).
Etnicita –
je příslušnost k určité sociální skupině na základě společné kultury. Na rozdíl od národnosti není zpravidla
etnikum chápáno jako politický projekt, ačkoliv se jím může stát a nabýt tak podoby národa. Antropologové
upozorňují na fakt, že etnicita je často jedinci nebo skupině osob připsána, bez ohledu na jejich skutečnou
identitu.
Ghetto –
je označení prostoru, kam jsou záměrně soustředěni jedinci, kteří jsou označeni jako příslušníci určité
sociální, etnické, národnostní či náboženské skupiny.
Chudoba –
rozlišuje se mezi chudobou absolutní a relativní. Absolutní chudobou se rozumí stav, kdy u člověka
nedochází k uspokojování potřeb, které jsou nutné k zabezpečení jeho sociálního či fyzického přežití. Oproti
tomu relativní chudoba je vymezena ve vztahu k obecně platným životním standardům ve společnosti např.
EU vymezuje hranici chudoby jako 50% průměrného příjmu. Ve vztahu ke konceptu sociálního vyloučení,
bývá uváděno, že chudoba není nutnou podmínkou sociálního vyloučení, ačkoli tomu tak často je. Jinak
řečeno, chudý člověk nemusí být sociálně vyloučený a sociálně vyloučený nemusí být nutně chudý.
Komunita –
je v širším významu společenství lidí, které je charakteristické silnou soudržností, vnitřními pouty, vědomím
jednoty a společným cílem. Vůči svému okolí vystupuje komunita jako jednotný celek s vlastní identitou.
Kultura –
z antropologického hlediska se jedná o komplex idejí, vzorů, hodnot a norem, které jsou historicky
podmíněné a osvojené učením.
Kultura chudoby – je koncept amerického antropologa Oscara Lewise, přičemž základem tohoto konceptu je tvrzení, že lidé
žijící v prostředí chudoby na okraji tržní společnosti mohou za určitých podmínek vytvářet vlastní subkulturu,
která se předává z generace na generaci. Tato subkultura se bez ohledu na to, kde se vyskytne, vyznačuje
mj. těmito znaky:

nezaměstnanost a nízké příjmy

absence formálních organizací za hranicí rodiny

nedůvěra v organizace majoritní společnosti

vysoký výskyt neúplných rodin a neoficiálních partnerských vztahů

pocity deprivace a rezignace

tolerance sociálně patologického chování

orientace na krátkodobý prožitek apod.
Národnost –
příslušnost k určité široké sociální skupině (národu), u níž se předpokládá sdílená identita odvozená od
domnělého společného původu, a to na základě jazyka, historie, společného území apod.
Rasa –
jinak též plemeno. V současnosti odborníky zpravidla již zavržený termín, který je založen na představě, že
lidstvo lze na základě určitých fyziologických (např. barva pokožky) a morfologických (např. tvar lebky)
znaků rozlišit do kategorií. Většina vědců se shoduje, že se jedná o představu, která je z hlediska variability
lidského druhu neodpovídající – laicky řečeno, že rasy neexistují.
Segregace –
oddělování, odlučování, v sociální psychologii oddělování zejména na základě sociokulturních charakteristik
a ekonomického statusu.
Sociálně vyloučená lokalita – dům, ulice, část města, osada apod., která nese známky sociálního vyloučení, kterými mohou
být např. nízký sociální status obyvatel, špatná kvalita bydlení, nedostupnost standardních služeb,
nedobrovolné prostorové oddělení od ostatních obyvatel apod.
Sociální vyloučení – je proces, kdy jsou jednotlivci či celé skupiny vytěsňovány na okraj společnosti a je jim omezován nebo
zamezen přístup ke zdrojům, které jsou dostupné ostatním členům společnosti. Mezi tyto zdroje řadíme
především zaměstnání, bydlení, sociální ochrana, zdravotní péče a vzdělání.
Stigmatizace –
je stav, kdy je nějaké osobě připsána negativní společenská či skupinová charakteristika. Předmětem
stigmatizace, resp. stigmatu mohou být velmi různorodé charakteristiky, od dlouhodobé nezaměstnanosti po
vadu řeči. Stigmatizace může mít ve svých důsledcích podobu diskriminace.
Subkultura –
jednotné pojetí významu neexistuje. Zpravidla se vztahuje k určité skupině, jež se vyznačuje specifickými
hodnotami, normami a vzorci chování. Ty se liší od hodnot, norem a vzorců širší společnosti, jejíž součástí
daná subkultura je.
Základní škola speciální – instituce, kde se vzdělávají žáci s těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Tyto
školy podle dřívějších předpisů byly nazývány pomocnými školami. Diagnózu těchto žáků stanoví
poradenské zařízení pedagogicko-psychlogické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum
(SPC), zřizované při speciálních školách i některých dnešních základních školách, které byly dříve
označovány jako školy zvláštní.
Žáci se „speciálními“
vzdělávacími potřebami –
 žáci se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči,
souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování)
 žáci se zdravotním znevýhodněním, většinou se jedná o žáky se specifickými poruchami učení a
chování (dyslektici, LMD apod.) nebo o žáky s lehčím postižením
 žáci se sociálním znevýhodněním, jde o žáky s nízkým sociálně kulturním postavením, nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou nebo o azylanty. U všech těchto skupin musí
rozhodnout školské poradenské zařízení – PPP nebo SPC o jaké postižení se jedná. V praxi to
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znamená, že vydá po vyšetření žáka (se souhlasem rodičů) odborný posudek s podrobným popisem jak
s ním má škola pracovat. Na základě těchto závěrů přijímá škola příslušná opatření.62
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Příloha č. 1
Personální zajištění integrace příslušníků romských menšin na obcích s rozšířenou působností.

Obec

Agendu zajišťuje

Zařazení - funkce

Zlín

Mgr. Lenka
Pospíšilová

vedoucí oddělení
sociální práce, odbor
sociálních věcí

577 630 808

Otrokovice

Kamil Hryc, DiS.

vedoucí oddělení,
koordinátor pro menšiny

577 680 435

Vsetín

Mgr. Gabriela
Juřínková

romská poradkyně
odbor sociálních věcí

571 491 626

Uherské
Hradiště

Bc. Radomíra
Lukášová

referent - odbor
sociálních věcí a
zdravotnictví

Uherský Brod

Bc. Jitka Hasíková

sociální pracovnice,
odbor sociálních věcí

572 805 362

jitka.hasikova@ub.cz

Kroměříž

Mgr. Martina
Hadwigerová

sociální pracovnice
odbor školství a sociální
péče

573 321 414

martina.hadwigerova@mestokromeriz.cz

Valašské
Klobouky

Ludmila
Cmajdálková

vedoucí odboru
sociálních věcí

577 311 133

cmajdalkova@mu-vk..cz

Holešov

Mgr. Irena
Seifertová

soc. služby,
opatrovnictví, romský
poradce
odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

573 521 762

Vizovice

Vladimír Nedbal

vedoucí sociálního
odboru

577 599 157

vladimir.nedbal@mestovizovice.cz

Rožnov p.
Radhoštěm

Mgr. Roman
Krystyník

571 661 263

krystynik.soc@roznov.cz

Valašské
Meziříčí

Bc. Hana
Hauserová

kurátor-dospělí, romský
poradce
sociální odbor
referent
odbor sociálních věcí –
úsek sociální práce

Luhačovice

Mgr. Miluše
Netíková

vedoucí odboru
sociálních věcí

57719 7269

Bystřice pod
Hostýnem

Mgr. Marcela
Vegrichtová

vedoucí odboru
sociálních věcí

573 501 980

Telefon

572 525 788

E-mail

lenkapospisilova@zlin.eu

hryc@muotrokovice.cz
tsp@email.cz

Radomira.Lukasova@mesto-uh.cz

irena.seifertova@holesov.c z

hauserova@muvalmez.cz
571 674 586

netikova@mesto.luhacovice.cz

vegrichtova@mubph.cz
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