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Návrhová část Koncepce romské integrace ve Zlínském
kraji na léta 2020 - 2024
Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji 2020-2024 je v souladu se Strategií romské integrace do
roku 2020. 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 aktivity kraje, které realizuje v rámci krajského úřadu zejména krajský
koordinátor.
Pravidelná analýza romské menšiny žijící ve Zlínském kraji ukazuje, že Romové jsou ve velké míře bez
zaměstnání a žijí v chudobě. 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 mnohdy i zlost. Z této nálady mohou
někteří jedinci podlehnout patologickým jevům, především drobné kriminalitě. Největší nezaměstnanost
u Romů je na Vsetínsku, 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 tzv.
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. Vzdělaných 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 další
sociálních či doplňkových služeb, 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.
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Akční plán
Akční plán obsahuje aktivity Zlínského kraje, které v rámci krajského úřadu realizuje krajský koordinátor romských
poradců, který je zařazen v Oddělení organizačních činností a 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

Aktivita 1. 1.

Metodická
podpora
romských
poradců
obecních
úřadů
obcí
s rozšířenou působností na území
Zlínského kraje

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru.

Výstupy

činností

Plnění k 31. 12. 2020

a

 Byly realizovány 4 metodické porady pro

Pořádání metodických porad
seminářů pro romské poradce.

nebo

Časový rámec

4x ročně

Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády
na
činnost
krajského
koordinátora.

Aktivita 1. 2.

Metodická a finanční podpora
terénní práce a dalších sociálních
služeb realizovanými poskytovateli
sociálních
služeb
na
území
Zlínského kraje

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru

činností

Výstupy
Časový rámec

8x ročně

Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády na činnost krajského
koordinátora.

Aktivita 1. 3.

Podpora obcí za účelem vzniku
pracovních skupin pro integraci
Romů

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru

a

Výstupy

Samostatná jednání s představiteli obcí
za účelem vzniku pracovních skupin a
členství krajského koordinátora ve
zřízených pracovních skupinách.

Časový rámec

8x ročně

Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády na činnost krajského
koordinátora.
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a

Jednání s NNO a obcemi za účelem
vzniku nebo udržení sociálních služeb,
především terénní práce.

činností

romské poradce, nebo kontaktní osoby
obecních
úřadů
obcí
s rozšířenou
působností za účelem plnění úkolů na
úseku státní politiky napomáhající integraci
příslušníků romské komunity do společnosti
na území Zlínského kraje v termínech 4. 6.
a 17. 9. (prezenční formou), 20. 10. a 1. 12.
2020 (distanční formou).

 Byly

realizovány metodické návštěvy
zaměřené za účelem vzniku nebo udržení
sociálních služeb. Nové sociální služby
nevznikly, došlo pouze k
udržení
stávajících sociálních služeb. Jednání na
obcích 1x Holešov, 1x Kroměříž, 1x
Uherský Brod, 1x Kunovice, 1x Valašské
Meziříčí, 1x Vsetín, Jednání s NNO 2x Dživ
Lačes,, z.s. Vsetín.

Plnění k 31. 12. 2020

 Samostatná jednání s představiteli měst

zaměřená za účelem vzniku pracovních
skupin romské menšiny žijící ve Zlínském
kraji proběhla v z důvodu vládních opatření
ve vztahu k COVID-19 pouze v pěti
případech (2x Holešov, 1x Kroměříž, 2x
Valašské Meziříčí). Nové pracovní skupiny
nevznikly. V roce 2020 byl krajský
koordinátor členem pracovní skupiny
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Komunitního plánování sociálních služeb
města Holešov a členem pracovní skupiny
Komunitního plánování sociálních služeb
mikroregionu
ValašskomeziříčskoKelečsko, kde se připravuje tvorba
střednědobého plánu sociálních služeb.
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stav plnění k 31. 12. 2020

Metodická podpora neziskových
organizací za účelem zvýšení
zaměstnanosti v romské menšině
Oddělení organizačních
neziskového sektoru

činností

a

Výstupy

Předávání
informací
obcím
a
neziskovým organizacím o vyhlášení
dotačních titulů zaměřených na zvýšení
zaměstnanosti v romské menšině, ale
také na vznik sociálních podniků a
metodickou pomocí při zpracování a
realizaci
projektů
pro
neziskové
organizace

Časový rámec

průběžně

Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády na činnost krajského
koordinátora.

Aktivita 1. 5.

Iniciační
činnost
krajského
koordinátora za účelem změny
právních předpisů týkající plnění
úkolů na úseku státní politiky
napomáhající integraci příslušníků
romské komunity do společnosti

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru

činností

Výstupy

Časový rámec

průběžně

Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády
na
činnost
krajského
koordinátora.

Aktivita 1. 6.

Mapování a zpracování údajů týkající
se romské menšiny ve Zlínském kraji

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru

Výstupy

Průběžné
předávání
informací
o
vyhlášených dotačních titulech státního
rozpočtu kapitoly MPSV ČR, spolupráce
s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou ve
Zlíně (prezentace na poradě RP konané
dne 4. 6. 2020 k zásadním změnám u
příspěvku na bydlení a k uplatnění žádosti
o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou
s
COVID-19).
Průběžné
předávání
aktuálních informací z oblasti dávek státní
sociální podpory a dávek pomoci v hmotné
nouzi.

Plnění k 31. 12. 2020

 V roce 2020 nebyl krajským koordinátorem
na poradách pořádaných Úřadem vlády ČR
předán návrh za účelem změny právních
předpisů, týkajících se plnění úkolů na
úseku státní politiky napomáhající integraci
příslušníků romské komunity do
společnosti.

Plnění k 31. 12. 2020

a

Předávání údajů od městských úřadů,
odborných organizací a neziskových
organizací krajskému koordinátorovi,
který zpracovává údaje týkající se
romské menšiny ve Zlínském kraji
v oblasti
bydlení,
zaměstnanosti,
vzdělávání, zdraví a kriminalitě za
účelem zpracování Zprávy o stavu
romské menšiny v kraji pro Úřad vlády.

Časový rámec

průběžně

Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády na činnost krajského
koordinátora.
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a

Předávání
návrhů
krajského
koordinátora na poradách pořádaných
Úřadem vlády ČR za účelem změny
právních předpisů týkající plnění úkolů
na úseku státní politiky napomáhající
integraci příslušníků romské komunity
do společnosti.

činností

Plnění k 31. 12. 2020

 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za

rok 2019, zaslána na Úřad vlády ČR dne
16. 3. 2020.
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Cíl 2 Zvýšení vzdělanosti a uchování tradic

Aktivita 2. 1.

Metodická a finanční podpora obcím,
školským zařízením a neziskovým
organizacím v oblasti aktivit týkající
se vzdělávání romských dětí

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru

Plnění k 31. 12. 2020

a



Výstupy

Uspořádání metodických seminářů a
jednání se školami, NNO a obcemi a
předávání informací o vyhlášených
dotačních titulech MŠMT ČR a RVZRK
na příslušný kalendářní rok.



Časový rámec

2x ročně

činností





Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády na činnost krajského
koordinátora.





Aktivita 2. 2.

Metodická podpora aktivit udržení a
rozvoje romského jazyka a tradic

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru

činností

V rámci porad romských poradců byl
uspořádán dne 20. 10. 2020 seminář,
týkající
se
problematiky
prevence
rizikového chování na školách ve Zlínském
kraji
Hodnocení projektů programu Prevence
sociálního vyloučení a komunitní práce,
vyhlašované RVZRM.
Informace
pro
obce
s rozšířenou
působností a NNO, že mohou romští
studenti u organizace Romea o stipendium
na studium na středních a vyšších
odborných školách.
Zaslání informace o rozvojovém programu
„Financování asistentů pedagoga pro děti,
žáky a studenty se zdravotním postižením
a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním.
Průběžně byly na ORP předávány
informace o vyhlášených dotačních titulech
MŠMT ČR a RVZRK na příslušný
kalendářní rok.
Zasílání informace o dokumentech, které
se týkající segregace ve školství.

Plnění k 31. 12. 2020

a

 Přeposílání

Výstupy

Metodická 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.



Časový rámec

průběžně



Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády na činnost krajského
koordinátora.
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informací o vyhlášených
dotačních titulech Rady vlády ČR pro
záležitosti romské menšiny a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Zasílání informací o vyhlášených dotačních
titulech
na
aktivity
příslušníků
národnostních menšin a na podporu
integrace příslušníků romské menšiny
z Ministerstva kultury ČR.
2x metodická jednání s NNO Dživ Lačes
z.s. Vsetín o uspořádání kulturní akce –
Festival – Společně, který se konal
v amfiteátru ve Valašském Meziříčí dne 15.
8. 2020

Akční plán ke Koncepci romské integrace ve Zlínském kraji

stav plnění k 31. 12. 2020

Aktivita 2. 3.

Metodická
podpora
aktivit
k
vytvoření tolerantního prostředí bez
předsudků

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru

činností

a

Výstupy

Metodická jednání se školami, NNO a
za podpory a spolupráce kraje na
pořádání akcí podporujících vytvoření
tolerantního prostřední bez předsudků.

Časový rámec

Průběžně, nebo dle aktuální situace

Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády na činnost krajského
koordinátora.
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Metodická
podpora
neziskové
organizace Dživ Lačes, z.s. Vsetín při
realizaci projektu Keras vareso! Dělejme
něco! 2020. Projekt byl podpořen dotací ve
výši 400 tis. Kč z Úřadu vlády ČR a jeho
aktivity měly podpořit vzájemné vztahy mezi
romskou minoritou a majoritou v městě
Vsetín. Byly realizovány kroužky pro děti,
úklid určených prostor města a řeky Bečvy a
kulturní akci – Festival Společně. I přes
složitou covidovou situaci v roce 2020 byl
projekt realizován.
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Cíl 3 Odstranění vnějších překážek k začlenění Romů do společnosti
Aktivita 3. 1.

Metodická
podpora
aktivit
k
odstranění všech forem diskriminace

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru

Výstupy

činností

a

Metodická pomoc 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.

Časový rámec

průběžně

Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády na činnost krajského
koordinátora.

Aktivita 3. 2.

Metodická podpora aktivit
k
zastavení
vzniku
vyloučených romských
zabránění segregace a
vyloučení Romů

vedoucích
a
šíření
enkláv, v
sociálního

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru

činností

 Spolupráce




Jednání krajského koordinátora s
obcemi ve věci zastavení vzniku a
šíření vyloučených romských enkláv.

Časový rámec

průběžně

Plnění k 31. 12. 2020

Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády na činnost krajského
koordinátora.

Aktivita 3. 3.

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

Odpovědnost

Oddělení organizačních
neziskového sektoru

 Pořádání


činností

pravidelných
porad
pro
pracovníky obcí, zabývajících se romskou
integrací.
Jednání s představiteli obcí na téma
zastavení vzniku sociálně vyloučených
lokalit – Holešov dne 10. 6. 2020.

Plnění k 31. 12. 2020

a

Jednání se zástupci Policie ČR a
obcemi za účelem 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

Časový rámec

průběžně

Finanční rámec

Provozní prostředky rozpočtu kraje se
spolufinancováním státní dotace Úřadu
vlády na činnost krajského
koordinátora.
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kraje
na
kulturních
a
vzdělávacích akcích, které se této oblasti
věnují.
Stanoviska k žádostem o poskytnutí dotace
v rámci dotačního programu Prevence
sociálního vyloučení a komunitní práce
Pravidelná jednání se styčným důstojníkem
Policie ČR.
Metodická pomoc NNO Dživ Lačes z.s.
Vsetín při zpracování projektu Keras vareso!
Dělejme něco! 2021, který navazuje na
projekt realizovaný v roce 2020 a podpořený
Úřadem vlády ČR dotačního programu
Prevence sociálního vyloučení a komunitní
práce.

a

Výstupy

Výstupy

Plnění k 31. 12. 2020

 Pořádání





pravidelných
porad
pro
pracovníky obcí, zabývajících se romskou
integrací na téma zajištění bezpečnosti
příslušníků romských menšin
jednání
s představiteli
obcí,
jednání
s vedením Městských policií – Valašské
Meziříčí dne 25. 2. 2020 a Holešov dne 2.
6. 2020 a 10. 6. 2020.
Účast krajského koordinátora v pracovní
skupině Úřadu vlády ČR – Bezpečnost.

Akční plán ke Koncepci romské integrace ve Zlínském kraji

stav plnění k 31. 12. 2020

Seznam použitých zkratek
AP
ČR
OKH
KRKO
MŠMT ČR
MMR ČR
MZ ČR
NZDM
NNO
ORP
PČR
RVZRM
RZK
TP
TSP
ÚV ČR
ZK
KÚZK
KŘ PČR ZK
ÚP

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

-8-

