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Akční plán ke Koncepci romské integrace ve Zlínském kraji

stav plnění k 31. 12. 2015

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 vedoucí k naplňování těchto cílů:

Cíl 1. Zvýšení životní úrovně Romů
Aktivita 1. 1.

Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont

Metodická a finanční podpora terénní
práce a činnosti domovníků
realizované neziskovými
organizacemi a obcemi Zlínského
kraje
Oddělení neziskového sektoru
Pořádání metodických seminářů a
jednání s NNO a obcemi
Pořádání seminářů 2x ročně, finanční
podpora min. 1 podpořený subjekt,
zápisy z jednání s NNO a obcemi 1x
ročně

Plnění k 31. 12. 2015

-

seminář
k možnosti
financování
romské
problematiky z programovacího období 2014 –
2020 v Holešově pro romské poradce, zástupce
NNO, ZŠ, MP, PČR,

-

seminář „Novela zákona o hmotné nouzi a
doplatku na bydlení pro romské poradce a
sociální
pracovníky
obcí
s rozšířenou
působností,

-

dvoudenní seminář pro asistenty pedagoga a
terénní sociální pracovníky NNO a obcí, pro
romské poradce obcí s rozšířenou působností
dne 25. - 26. 6. 2015 na téma „Důchodová
politika a novela exekutorského řádu a
očekávané změny“,

-

podpora projektových žádostí NNO ze ZK
podaných na ÚVČR – doporučení,

-

zajištění terénní sociální práce pro města
Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm,

-

zajištění domovníka pro lokalitu Zašovská ve
Valašském Meziříčí pro rok 2015,

-

dotace na domovníky v lokalitách Zlínského
kraje pro rok 2015 ve výši 400 tis. Kč pro spolek
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s.

-

zhodnocení terénní sociální práce v romské
menšině ve ZK za rok 2015.

Finanční rámec
Rozpočet Zlínského kraje 2015

Aktivita 1. 2.

Metodická podpora kraje pro terénní
pracovníky, asistenty pedagoga,
romské poradce za účelem zvýšení
životní úrovně Romů

Odpovědnost

Plnění k 31. 12. 2015

-

Oddělení neziskového sektoru
Výstupy
Pořádání metodických seminářů a
jednání s terénními pracovníky měst a
NNO, asistenty pedagoga a romskými
poradci obcí s rozšířenou působností
Časový
horizont
Finanční rámec

2x ročně
Rozpočet Zlínského kraje 2015
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-

dvoudenní seminář pro TSP, TP, romské poradce
obcí s rozšířenou působností a zástupce NNO na
téma „Změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi
a novela exekutorského řádu a očekávané
změny“ ve dnech 25. – 26. 6. 2015,
metodické návštěvy zaměřené na integraci
romské menšiny žijící ve Zlínském kraji na obcích
ve ZK (Zlín, Otrokovice, Holešov, Bystřice pod
Hostýnem, Kroměříž, Uherský Brod, Kunovice,
Staré město, Valašské Meziříčí, Rožnov pod
Radhoštěm),
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stav plnění k 31. 12. 2015

-

Aktivita 1. 3.
Odpovědnost
Výstupy

Časový
horizont

Finanční rámec

Aktivita 1. 4.

Metodická podpora obcí Zlínského
kraje v oblasti bytové problematiky
Oddělení neziskového sektoru
Předávání informací obcím o vyhlášení
dotačních titulů zaměřených na
výstavbu sociálních bytů a metodickou
pomoc při zajišťování doprovodného
sociálního programu
Předávání informací o vyhlášených
podprogramech 1x ročně, pořádání
seminářů min. 1x ročně, jednání
s představiteli obcí min. 2x ročně
Rozpočet Zlínského kraje 2015

Oddělení neziskového sektoru

Výstupy

Samostatná jednání s představiteli obcí
za účelem zřízení pracovních skupin a
členství koordinátora v pracovních
skupinách
Jednání krajského koordinátora min. 4x
ročně
Rozpočet Zlínského kraje 2015

Aktivita 1. 5.
Odpovědnost
Výstup

Plnění k 31. 12. 2015

- rozesílání

informací na obce a města o vyhlášení
programu MMR ČR na podporu sociálního bydlení,
- pomoc při řešení bytových záležitostí Romů v obci
Kunovice, Kroměříž, Bystřici pod Hostýnem,
Valašském Meziříčí,
- zajištění semináře pro zastupitele měst ZK
„Spolupráce měst a obcí ZK s Agenturou pro
sociální začleňování“ k problematice bydlení
zaměřené na dotace z EU,
- jednání s realitními kancelářemi ve ZK zaměřené
na pronájem bydlení pro Romy,
- jednání Komise RZK pro sociálně vyloučené
zaměřené na bydlení Romů v Bystřici pod
Hostýnem a Kunovicích,
- vypracování Zprávy o stavu romské menšiny v kraji
pro RVZRM ČR za rok 2014,
- sběr informací o stavu bydlení romské menšiny ve
ZK pro vypracování Zprávy o stavu romské
menšiny pro RVZRM ČR,
- účast koordinátorky na semináři pro krajské
koordinátory zaměřený na integraci Romů
v Pardubicích.

Podpora obcí za účelem vzniku
pracovních skupin pro integraci
Romů

Odpovědnost

Časový
horizont
Finanční rámec

zhodnocení terénní sociální práce v romské
menšině ve ZK za rok 2015,
vypracování Zprávy o stavu romské menšiny za
Zlínský kraj pro RVZRM pro záležitosti romské
menšiny za rok 2014.

Plnění k 31. 12. 2015

- realizace

-

metodických návštěv obcí s rozšířenou
působností s důrazem na zřízení pracovních
skupin za účasti Romů, strategického materiálu
na integraci Romů aj. (Zlín, Kroměříž, Bystřice
pod Hostýnem, Holešov, Valašské Meziříčí,
Rožnov pod Radhoštěm),
jednání Komise RZK pro sociálně vyloučené 3x
ročně,
vypracování Zprávy o stavu romské menšiny
v kraji pro RVZRM ČR za rok 2014.

Metodická podpora NNO za účelem
zvýšení zaměstnanosti v romských
komunitách, metodická pomoc
obcím a podpora vzniku sociálních
firem ve Zlínském kraji
Oddělení neziskového sektoru

- jednání

Předávání informací obcím a NNO o
vyhlášených
dotačních
titulech,

-
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se zástupci Úřadu práce ve Zlíně o
možnostech zvýšení zaměstnanosti Romů,
rozesílání informací o možnostech zaměstnávání
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Časový
horizont

Finanční rámec

stav plnění k 31. 12. 2015

zaměřených
na
vznik
sociálních
podniků a metodickou pomocí při
zpracování a realizaci projektů pro
NNO, jednání s představiteli obcí
Předávání informací o vyhlášených
programech min. 1x ročně, pořádání
seminářů min. 1x ročně, jednání
s představiteli obce min. 2x ročně
Rozpočet Zlínského kraje 2015

-

-

-

Romů prostřednictvím VPP na města i NNO v kraji,
jednání se spolkem ARGO, Společnost dobré vůle
Zlín, z.s. o možnostech zřízení domovníků
v lokalitách Zlínského kraje pro rok 2015 a
zaměstnávání Romů na této pozici,
metodické konzultace pro NNO při tvorbě projektů
na Podprogram ZK na integraci romské menšiny
pro rok 2015,
jednání s místostarostou
města
Valašského
Meziříčí pro zaměstnávání Romů na pozicích
domovníků a asistentů prevence kriminality pro rok
2015,
jednání s místostarostou Starého Města o
možnostech zaměstnávání Romů.

Cíl 2. Zvýšení vzdělanosti a uchování tradic
Aktivita 2. 1.
Odpovědnost
Výstupy

Časový
horizont

Finanční rámec

Metodická a finanční podpora obcím,
školským zařízením a neziskovým
organizacím v oblasti aktivit týkajících
se vzdělávání romských dětí
Oddělení neziskového sektoru
Pořádání metodických seminářů, jednání
se školami, NNO a obcemi, předávání
informací o vyhlášených dotačních
titulech MŠMT a RVZRM ČR za
příslušný kalendářní rok
Předávání informací o vyhlášených
programech MŠMT a RVZRM min. 1x
ročně, pořádání seminářů min. 1x ročně,
jednání se zástupci školských zařízení a
s představiteli obcí min. 2x ročně
Rozpočet Zlínského kraje 2015

Plnění k 31. 12. 2015

-

-

-

Aktivita 2. 2.
Odpovědnost
Výstupy

Časový
horizont

Podpora aktivit udržení a rozvoje
romského jazyka a tradic
Oddělení neziskového sektoru
Pořádání metodických seminářů a
jednání se školami, NNO a obcemi,
předávání informací o vyhlášených
dotačních titulech MŠMT a RVZRM na
příslušný kalendářní
Pořádání seminářů 2x ročně v období
2015 – 2018
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dotace z Podprogramu na integraci romské
menšiny ve Zlínském kraji pro Charitu Valašské
Meziříčí na projekt „Most mezi dítětem a školou“
ve výši 46 000 Kč, pro Rodičovské sdružení Na
Cestě Vsetín na projekt „Učíme se i ve volném
čase“ ve výši 50 000 Kč, pro Sdružení SOS
vesniček Bystřice pod Hostýnem na projekt
„Podpora integrace dětí romské menšiny
z Bystřice pod Hostýnem a okolí“ v roce 2015
ve výši 60 000 Kč, pro ZŠ Na Výsluní Uherský
Brod na projekt „Slunečník, větrník, měsíčník“
ve výši 100 000 Kč,
hodnocení krajské koordinátorky jako členky
komise pro vyhodnocení žádostí v rámci
programu „Na podporu škol, které realizují
inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků
se sociokulturním znevýhodněním“, hodnocení
projektů na MŠMT ČR,
rozesílání vyhlášených programů MŠMT
(dotace na romské středoškoláky, dotace na
asistenty pedagoga),
rozesílání informací o vyhlášení programu
MŠMT „Program na podporu integrace romské
komunity v roce 2015“,
účast krajské koordinátorky na odborném
semináři „Dítě v krizi“ pořádaným společnosti
Kalokagathie s.r.o., Praha,
vypracování Zprávy o stavu romské menšiny
v kraji pro RVZRM ČR za rok 2014.

Plnění k 31. 12. 2015

-

-

realizace Podprogramu na integraci Romů ve
Zlínském kraji s vyhlášenou oblastí na
vzdělávací a výchovné aktivity pro romskou
menšinu, umělecké a kulturní aktivity romské
menšiny a volnočasové aktivity,
přeposílání informací o vyhlášených dotačních
titulech Rady vlády ČR pro záležitosti romské
menšiny a Ministerstva kultury ČR,
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Rozpočet Zlínského kraje 2015

-

Aktivita 2. 3.
Odpovědnost
Výstupy

Časový
horizont
Finanční rámec

Podpora aktivit k vytvoření
tolerantního prostředí bez předsudků
Oddělení neziskového sektoru

záštita radní ZK Valentové Nersesjan pro
Dušana Kandrače, bytem Vsetín na projekt
„Talent Zlínského kraje“ – srpen 2015,
záštita hejtmana pro spolek DAR ČR Valašské
Meziříčí na pořádání „Festivalu romské písně“
v Rožnově pod Radhoštěm.

Plnění k 31. 12. 2015

-

Pořádání metodických seminářů a
jednání se školami, NNO a za podpory a
spolupráce kraje na pořádání akcí
podporující vytvoření tolerantního
prostředí bez předsudků
Pořádní seminářů 2x v období 2015 –
2018
Rozpočet Zlínského kraje 2015

-

-

zasedání Komise RZK pro sociálně vyloučené
3x ročně; komise má 9 členů, z toho 4 členové
jsou romského původu,
dotace z Podprogramu na integraci romské
menšiny ve Zlínském kraji pro spolek Kadlub
Vsetín na projekt „Romské cesty – cesty bez
svodidel“ ve výši 50 000 Kč,
účast krajské koordinátorky na konferenci
„Primární
prevence
rizikového
chování“,
pořádanou odborem školství, mládeže a sportu
KÚZK.

Cíl 3. Odstranění vnějších překážek k začleňování Romů do společnosti
Aktivita 3. 1.

Podpora aktivit k odstranění všech
forem diskriminace

Odpovědnost
Výstupy

Oddělení neziskového sektoru
Poskytování metodické pomoci
žadatelům o projekty, které vedou
k odstranění všech forem diskriminace,
jak jednotlivců, tak i celých skupin
vymezených rasou, barvou pleti,
národností, jazykem, příslušností
k národu či etnické skupině
Finanční podpora min. 1 podpořený
subjekt, spolupráce kraje na akci min. 1x
ročně, zápis z Komise pro sociálně
vyloučené min. 2x ročně
Rozpočet Zlínského kraje 2015

Časový
horizont

Finanční rámec

Plnění k 31. 12. 2015

-

-

-

Časový
horizont

Podpora
aktivit
vedoucích
k zastavení
vzniku
a
šíření
vyloučených romských enkláv
Oddělení neziskového sektoru
Jednání s obcemi ve věci zastavení
vzniku a šíření vyloučených romských
enkláv a ghett v kraji
Jednání s obcemi min. 2x ročně, zápis
z Komise min. 2x ročně

Finanční rámec

Rozpočet Zlínského kraje 2015

Aktivita 3. 2.
Odpovědnost
Výstupy

Plnění k 31. 12. 2015

- 2x
-
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zasedání Komise RZK pro sociálně vyloučené
3x ročně,
členství krajské koordinátorky ve Výboru
RVZRM pro spolupráci se samosprávami,
vyjádření
krajské
koordinátorky
pro
Monitorovací výbor Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách pro města a
obce ZK ke spolupráci,
jednání se styčným důstojníkem PČR pro
národnostní menšiny o situaci romské menšiny
ve ZK,
dotace z Podprogramu na integraci romské
menšiny ve Zlínském kraji pro spolek Kadlub
Vsetín na projekt „Romské cesty – cesty bez
svodidel“ ve výši 50 000 Kč,
záštita hejtmana pro spolek DAR ČR Valašské
Meziříčí na pořádání „Festivalu romské písně“
v Rožnově pod Radhoštěm,
jednání s GAC s.r.o. Praha k sociálně
vyloučeným a sociálním vyloučeným ohroženým
lokalitám v ČR.

jednání na MěÚ v Kroměříži a řešení lokality
Račín a ubytovnu Děvín,
2x jednání s místostarostou města Valašského
Meziříčí o lokalitě Zašovská, Jičínská a
Schlautauerova,
2x jednání na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm o
romské problematice,
2x jednání na MěÚ v Bystřici pod Hostýnem o
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-

Aktivita 3. 3.

Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont

Finanční rámec

Aktivita 3. 4.
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční rámec

Podpora a spolupráce při zajištění
bezpečnosti příslušníků romských
menšin potlačováním extremismu a
veřejným pranýřováním rasistických
projevů
Oddělení neziskového sektoru

Plnění k 31. 12. 2015

- 2x jednání se styčným důstojníkem KŘ ZK PČR o

situaci romské menšiny ve ZK,
- členství zásutpce cizinecké policie v Komisi RZK
pro integraci sociálně vyloučených,
- vypracování Zprávy o stavu romské menšiny ve
ZK za rok 2014,
- jednání s GAC s.r.o. Praha k sociálně vyloučeným
a sociálním vyloučeným ohroženým lokalitám
v ČR.

Jednání se zástupci PČR, obcemi a
jednání v Komisi RZK pro integraci
sociálně vyloučených
Jednání s obcemi min. 2x v období
2015 – 2018, zápis z Komise min. 2x
v období 2015 – 2018, jednání s PČR
min. 2x v období 2015 - 2018
Rozpočet Zlínského kraje 2015

Podpora aktivit a spolupráce kraje
v zabránění segregace a sociálního
vyloučení Romů
Oddělení neziskového sektoru
Jednání s NNO a obcemi, jednání
Komise RZK pro integraci sociálně
vyloučených
Minimálně 2x ročně

Plnění k 31. 12. 2015

- pravidelná
-

-

Rozpočet Zlínského kraje 2015

-
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ubytovaných romských rodinách na hotelu
Podhoran,
2x jednání s náměstkyní města Zlín o romské
integraci ve Zlíně,
jednání s místostarostou Starého Města o
romských občanech a jejich problémech,
2x jednání na MěÚ v Uherském Brodě o lokalitě
Větrná a Vazová,
2x jednání na MěÚ v Kunovicích o lokalitě Nový
Dvůr,
jednání na MěÚ v Otrokovicích o romské integraci,
jednání Komise RZK pro integraci sociálně
vyloučených 3x ročně,
členství koordinátorky ve Výboru pro spolupráci se
samosprávami,
jednání s GAC s.r.o. Praha k sociálně vyloučeným
a sociálním vyloučeným ohroženým lokalitám v ČR.

měsíční jednání s radní ZK Mgr. T.
Valentovou Nersesjan,
seminář
„Možnosti
financování
romské
problematiky z programového období 2014 – 2020“
v Holešově pro romské poradce, NNO, ZŠ a PČR,
MP,
vypracování zprávy o stavu romské menšiny za ZK
za rok 2014,
jednání s představiteli měst o integraci romské
menšiny ve ZK,
jednání s GAC s.r.o. Praha k sociálně vyloučeným
a sociálním vyloučeným ohroženým lokalitám v ČR.
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stav plnění k 31. 12. 2015

Seznam použitých zkratek
AP
ČR
KH
KRKO
KÚZK
MŠMT
MMR ČR
NZDM
NNO
ORP
PČR
PF05-15
RVZRM
RZK
TP
TSP
ÚV ČR
ZK

- Asistenti pedagoga
- Česká republika
- Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje
- Krajský koordinátor pro národnostní menšiny
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Nestátní neziskové organizace
- Obec s rozšířenou působností
- Policie České republiky
- Programový fond na integraci romské menšiny žijící ve Zlínském kraji
- Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
- Rada Zlínského kraje
- Terénní pracovníci
- Terénní sociální pracovníci
- Úřad vlády ČR
- Zlínský kraj
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