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Základní informace k vypracování dokumentu
Tato příloha obsahuje závaznou osnovu pro vypracování Zprávy o stavu romské
menšiny v kraji za rok 2012.
Zpráva bude podkladem pro přípravu Zprávy o stavu romské menšiny v České
republice za rok 2012 (dále jen „Zpráva 2012“), která by měla být v souladu
s usnesením vlády ze dne 14. listopadu 2012 č. 831 předloţena vládě k projednání
do 30. září 2013.
Součástí tohoto vládního materiálu bude příloha s názvem Zpráva o situaci romské
menšiny v krajích za rok 2012, která bude souhrnem všech krajských zpráv.
Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 by měla vycházet z výsledků
výzkumných studií provedených ve sledovaném období na území kraje a z dalších dat
získaných od jiných odborů krajského úřadu, obecních úřadů a dalších institucí
spolupracujících při řešení romských záleţitostí. Velmi důleţité je vţdy uvádět zdroje
informací.
Cennými jsou pro zpracovatele Zprávy 2012 údaje krajských koordinátorů pro
romské záleţitosti, které vycházejí z jejich dobré znalosti terénu a z praktických
zkušeností. Součástí dokumentu by měly být také příklady dobré a špatné praxe
v oblasti romské integrace na území kraje a návrhy krajských koordinátorů na
koncepční řešení situace Romů v ČR v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém
časovém horizontu.
Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 odešlou kraje nejpozději
do 15. března 2013 na poštovní adresu: Úřad vlády ČR, odd. kanceláře Rady vlády
ČR pro záleţitosti romské menšiny a sekret. Rady vlády pro národnostní menšiny,
nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1, 118 01, dále v elektronické podobě na emailovou
adresu kosatkova.eva@vlada.cz (tel: 224 002 074) a to ve formátu MS-Word (nikoli
ve formátu PDF).
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SITUACI ROMSKÉ MENŠINY V KRAJI


Počet příslušníků romské menšiny dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se k romské národnosti v Jihočeském
kraji přihlásilo celkem 274 osob, coţ znamená třikrát méně neţ v roce 2001. V roce 2001 se
k romské národnosti přihlásilo 613 osob, coţ činí úbytek o 339 občanů.



Kvalifikovaný odhad počtu příslušníků romské menšiny v kraji v roce 2012 / z toho odhad
počtu sociálně vyloučených Romů.
Početní zastoupení obyvatel romské menšiny v Jihočeském kraji lze pouze odhadovat na
základě terénní sociální práce romských poradců a terénních pracovníků. Z tabulky č. 1
vyplývá, ţe největší početní zastoupení obyvatel cílové skupiny je ve velkých městech kraje:
České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor.
Tabulka č.1: odhad počtu obyvatel romského etnika v Jihočeském kraji
Pořadí podle počtu
osob rom. Etnika

1
14
11
5
10
3
16
12
4
13
7
15
17
2
9
6
8
V roce 2011
V roce 2001
Rozdíl

Počet
obyvatel

obec

České Budějovice
Trhové Sviny
Týn nad Vltavou
Tábor
Soběslav
Jindřichův Hradec
Dačice
Třeboň
Písek
Milevsko
Strakonice
Vodňany
Blatná
Český Krumlov
Kaplice
Prachatice
Vimperk
Celkem
Celkem

154 443
18 477
14 041
80 664
22 124
47 732
19 778
25 239
51 964
18 697
45 309
11 818
13 916
42 099
19 846
33 602
17 711
637 460
625 267
+12 193

Odhady počtu
z terénu

2 500
100
150
600
175
1 500
30
150
800
125
450
50
30
1 600
200
500
200
9160

Podle sčítání
lidu r. 2011

42
2
3
22
7
14
1
15
44
4
17
3
1
73
--18
8
274
613
-339




Prostorové rozmístění romské menšiny v kraji (identifikace měst a obcí s vyšší
koncentrací Romů).
Prostorové rozčlenění romských komunit je různorodé. Romové, kteří bydlí v sociálně
vyloučených lokalitách, jsou prostorově segregováni od městských aglomerací (ul. Vrbenská
v Českých Budějovicích), ale na druhé straně se nachází sociálně vyloučené lokality přímo
v centrech měst či v panelových sídlištích (sídlišti Máj Č. Budějovice, Sídliště Mír Č.
Krumlov). Největší problémy zjišťujeme v přihraničních obcích, jako jsou Volary, Vimperk,
3
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kde se setkáváme s velkou nezaměstnaností, krádeţemi, dealerstvím drog a dalšími
patologickými projevy.
Charakteristika problémů vyloučených lokalit
obec

České
Budějovice
Český Krumlov
Větřní
Vimperk
Pohorská Ves
Jindřichův
Hradec
České Velenice
Písek
Prachatice
Volary
Tábor
11 obcí

lokality

počty
obyvatel

a) sídliště Máj
b) Okruţní ulice
c) Vrbenská ul.
Sídliště Mír
ubytovna
Roţmberská ul.
Pasovská ul.
2x bytovka
šindelna

251 - 300
51 - 75
51 - 75
300
51 - 75
151 - 200
120
75 - 100
50

Dům č. 89
a) Svatoplukova
ul.
b) Purkratice
Krumlovská
2 domy, ul 5.
května
Fišlovka
16 lokalit

20
- 50
- 50
- 100
- 150

26
26
76
101

76 - 100
1690

problémy v lokalitě

nezaměstnanost, zadluţenost, drogy,
ztráta bydlení, značná migrace,
prostituce, gamblerství
krádeţe, drogy, dluhy
příchozí z jiných krajů, dávky, dluhy,
krádeţe, drogy, prostituce
nezaměstnanost, drogy, prostituce
dávky, VPP, sběr kovů a lesních plodů
nezaměstnanost, sběr ţeleza, dluhy,
alkohol
nezaměstnanost, zadluţenost, prostituce
dávky, kovy, toluen, dluhy, práce na
černo
dávky, prostituce, lichva, krádeţe
neplatiči nájemného, drogy, dluhy,
dávky, prostituce
dávky, exekuce, krádeţe, alkoholismus


2. INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A POLITIKA ROMSKÉ INTEGRACE NA
ÚROVNI KRAJE A OBCÍ


Zhodnocení působení kraje a obcí s rozšířenou působností ve vztahu k Romům
v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících pro ně z ustanovení odst. 7 a 8 § 6 zákona
č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin1.

1) povědomí kraje a obcí o Koncepci romské integrace na období 2010 – 2013 (dále jen
„Koncepce“) a zhodnocení míry naplňování doporučení, která pro ně vyplývají
z Realizačního plánu Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013, identifikace
základních bariér, které jim brání, aby se jimi řídily;
Cílem současné koncepce romské integrace je snaha analyzovat současnou situaci příslušníků
romské etnické skupiny ţijících v kraji a zajistit vhodné podpůrné mechanismy, které by
mohly napomoci jejich integraci do většinové společnosti.

1

Závazek krajů a obcí zabývat se romskou integrací vyplývá ze č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků
národnostních menšin a o změně některých zákonů, konkrétně z ustanovení § 6 odst. 7. a 8, kde je uvedeno:
7) Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající
integraci příslušníků romské komunity do společnosti.
8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv
příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.
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Přijatými opatřeními se kraj snaţí iniciovat a podporovat aktivity, jeţ povedou ke zmírňování
sociálního vyloučení příslušníků romských komunit v oblasti bydlení, vzdělávání,
zaměstnávání a zdraví. Aktivity byly realizovány formou finanční podpory grantových
projektů realizovaných obcemi a organizacemi v rámci kraje, ale taky úsilím přivézt do
problémových části obcí a měst v Jihočeském kraji vládní Agenturu pro soc. začleňování
(Větřní), aby byla nápomocna řešit aktuální problémy romské menšiny v kraji.
Dále se koncepce zabývá koordinací aktivit a subjektů podílejících se na řešení problematiky
romské integrace. Důleţitou součástí aktivit během naplňování tohoto cíle byla pozitivní
medializace problematiky Romů a národnostních menšin v kraji prostřednictvím i webových
stránek Jihočeského kraje, ale i pořádaní seminářů k této problematice. Nejdůleţitějšími
akcemi v roce 2012 v oblasti romské menšiny byly 6. ročník semináře k soc. vyloučeným
lokalitám a seminář Dějiny Romů, pořádané Krajským úřadem Jihočeského kraje. Kaţdé dva
roky se zpracovává nová koncepce oddělení sociální prevence a humanitních činností, kde
jsou tyto náleţitosti romské menšiny dopracovány a realizovány.
2) existence specifických strategií romské integrace na úrovni kraje a obcí, včlenění tématu
romské integrace do ostatních strategických dokumentů kraje a obcí; zhodnocení míry
jejich naplňování ve vztahu k potřebám Romů;
Prvním materiálem romské integrace je samotná zmíněná Koncepce oddělení sociální
prevence a humanitních činností Jihočeského kraje na období 2012-2014, která byla
schválená ZK Jihočeského kraje koncem měsíce dubna 2012.
Usnesením č. 195/2008 ze dne 27. května 2008 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje
Program rozvoje Jihočeského kraje pro období do roku 2013. Problematika oblasti integrace
romských komunit je zahrnuta v opatřeních prioritní osy 2 Lidské zdroje a sociální
soudrţnost.
Dalším materiálem, který se dotýká romské problematiky, i problematiky národnostních
menšin, ţijících na území Jihočeského kraje, je Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb
Jihočeského kraje na období 2011 – 2013, který byl schválený usnesením zastupitelstva
Jihočeského kraje č. 383/2010/ZK-18 ze dne 2. 11. 2010.
3) počet pracovníků obecních úřadů, kteří zajišťují integraci příslušníků romských komunit ve
správním obvodu obcí s rozšířenou působností v kraji (dále jen „romských poradců“);
výše jejich úvazku (viz tabulka č. 2);
Z činnosti romských poradců (15 ze 17) ORP lze potvrdit lepší, angaţovanější přístup k řešení
problémů romských občanů ve svých obvodech. Zlepšila se také jejich spolupráce s romským
koordinátorem. Pravidelně se účastní pracovních porad na krajském úřadě (4x v roce 2012),
podávají včas a kvalitně informace o stavu romské komunity. Pouze města Strakonice
a Vodňany do dnešní doby nepověřili pracovníka, který by se určitým pracovním úvazkem
zabýval romskou problematikou.
Na pracovních jednáních romští poradci diskutovali o moţnostech zlepšení pozice Romů
v kraji a koordinovali své postupy, podporovali přenos zkušeností a výměnu příkladů dobré
praxe. V roce 2012 se zaměřovali při poradách a koordinačních setkáních na prosazování
principů inkluzívního vzdělávání ve vztahu k romským dětem, na podporu zaměstnanosti
Romů a řešení jejich zadluţenosti, na prevenci rizikových forem chování rozšířených na
území vyloučených lokalit.
5
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Více jak polovina z romských poradců vykonává sociální práci v romské komunitě i
rizikových lokalitách řadu let a zná velmi podrobně problémy těchto rodin (viz tab.). Nemalá
část z nich vykonává současně např. agendu kurátora pro mládeţ, protidrogového
koordinátora nebo sociálního kurátora. Při své práci nezbytně spolupracují s institucemi a
poskytovateli sociálních sluţeb. Široký záběr problematiky a praktické zkušenosti ze sociální
práce představují profesní potenciál, který by měl být vyuţitý v oblasti koordinace subjektů a
aktivit na úrovni územního obvodu ORP.
4) počet pracovníků, kteří vykonávají sociální práci s obyvateli sociálně vyloučených
romských lokalit v rámci přenesené působnosti na obcích II. a III. typu;
TERÉNNÍ A SOC. PRACOVNÍKŮ PŮSOBÍCÍCH VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH A NZDM
Jihočeského kraje

1
2
3
4
5

Jméno pracovníka
Alena Pánová
Bohumila Turnovcová
Jana Vítková, DiS
Mgr. Michaela Talířová
Jan Horváth

6

Mgr. Veronika Šimečková

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Mgr. Kateřina Kosová
Pavel Hrabě, DiS
Milan Horák
Bc. Jiří Vorel, DiS
Mgr. Klára Jarošová
Bc. Jana Hovorková, DiS
Mgr. Tereza Koutská
Bc. Michaela Nagyová
Mgr. Lucie Toráčová
Bc. Kateřina Šustrová
Milan Graus, DiS
Michaela Hronková, DiS
Mgr. Veronika Záleská
Mgr. Dana Faktorová
Mgr. David Kostohryz
Bc. Monika Samcová

zaměstnavatel
Městský úřad Tábor
Městský úřad Tábor
Městský úřad Milevsko
Městský úřad Český Krumlov
Salesiánské středisko dětí a
mládeţe
Salesiánské středisko dětí a
mládeţe
Městská charita Č. Budějovice
Městská charita Č. Budějovice
Městská charita Č. Budějovice
Městská charita Č. Budějovice
Městská charita Č. Budějovice
Městská charita Č. Budějovice
Městská charita Č. Budějovice
KOCERO, o.p.s. Č. Krumlov
KOCERO, o.p.s. Č. Krumlov
Obec Větřní
Farní charita Prachatice
Farní charita Prachatice
o. s. Koníček, Č. Budějovice
o. s. Koníček, Č. Budějovice
Magistrát města Č. Budějovice
Magistrát města Č. Budějovice

Druh činnosti
Terénní pracovnice
Terénní pracovnice
Terénní pracovnice
Terénní pracovnice
Sociální pracovník
Sociální pracovnice
Terénní programy
Terénní programy
NPZDM Jiloro
NPZDM Jiloro
NPZDM Jiloro
NPZDM VIP
NPZDM VIP
terénní pracovnice
terénní pracovnice
terénní pracovnice
terénní pracovník
terénní pracovnice
terénní pracovnice
terénní pracovnice
Sociální pracovník
Terénní pracovnice

5) základní rámec činností romských poradců; zhodnocení návaznosti jejich působení na
činnost krajských koordinátorů pro romské záležitosti a kvality vzájemné spolupráce;
identifikace základních překážek, které brání romským poradcům plnit efektivně jejich
poslání.
Na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností napomáhají integraci Romů romští
poradci. Ti navazují na působení krajských koordinátorů pro romské záleţitosti a prosazují
v rámci přenesené působnosti politiku romské integrace ve spádové oblasti obce s rozšířenou
působností. Romští poradci čelí v praxi obdobným překáţkám jako koordinátoři. Agendou
romských záleţitostí se zabývají v rámci kumulované funkce (nejčastěji v kombinaci s pozicí
6
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sociálního kurátora pro dospělé, kurátora pro mládeţ či protidrogového koordinátora),
nemohou pak věnovat situaci Romů náleţitou pozornost. Problémem je opět i oblast
financování. Agenda romských záleţitostí je v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb.,
vykonávána v rámci přenesené působnosti. Obce však stejně jako v případě koordinátorů
nedostávají na výkon této agendy účelově vázané finanční prostředky od státu, coţ sniţuje
jejich potenciál v oblasti romské integrace.


Působení Agentury pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) a zhodnocení jejího
vlivu na situaci vyloučených Romů v kraji.

1) lokality v kraji, v nichž Agentura působí (viz tabulka č.2) a počet lokálních partnerství v
kraji;
Obec Větřní, jako sekundární skupina poskytovatelé sociálních sluţeb z Českého Krumlova.
2) přehled měst se schválenou lokální strategií sociálního začleňování, zhodnocení míry
jejich naplňování v praxi;
V kraji existuje jedno lokální partnerství, obec Větřní, v něm je zainteresováno 13 organizací,
z obce Větřní jde o 5 subjektů a z obce Český Krumlov je to 7 subjektů (dalším subjektem je
romský koordinátor JčK). Celkový počet zainteresovaných osob na LP je prozatím 32.
V listopadu 2011 byla na LP Větřní představena Situační analýza Větřní (Demografické
informační centrum, o.s.), dokument se kterým je pravidelně na LP pracováno. Strategický
plán sociálního začleňování Větřní byl schválen v listopadu 2012.
3) zhodnocení spolupráce krajského koordinátora pro romské záležitosti a Agentury, způsoby
zapojení koordinátora do její činnosti v kraji.
Romský koordinátor se pravidelně účastní všech jednání lokálního partnerství i pracovních
skupin pro bydlení a nezaměstnanost a sociální sluţby, volný čas a bezpečnost. Pravidelně
přispívá informacemi, které pomáhají naplňovat stanovené priority a opatření. Aktivně se
účastní všech společných jednání a poskytuje informace, které jsou pro zástupce obce důleţité
pro dokreslení jednotlivých kroků LP.
V Jihočeské obci Větřní začala od začátku tohoto roku působit terénní sociální pracovnice.
Zřízení této pozice naplánovalo a prosazovalo Lokální partnerství Větřní. Financovat ji bude
obec z prostředků, o které poţádala Radu vlády pro záleţitosti romské menšiny. Pracovnice
má pomáhat řešit nelehkou sociální situaci obyvatelům zdejší vyloučené lokality a být
prostředníkem pro jejich jednání s institucemi. Na základní škole ve Větřní od ledna začala
pracovat asistentka pro ţáky se sociálním znevýhodněním. Ta pomáhá hlavně dětem na
prvním stupni po nástupu do školy zvládat handicapy, způsobené nedostatečnou přípravou na
poţadavky školního prostředí v předškolním věku. Má být ku pomoci pedagogům při
zapojování sociálně znevýhodněných dětí do třídního kolektivu. Ve škole působí jiţ od října
minulého na zkrácený úvazek také etopedka, která řeší výchovné problémy dětí. Terénní
pracovnice, asistentka a etopedka se potkávají na pravidelných schůzkách, kde sdílejí
zkušenosti z praxe z práce s dětmi i celými rodinami a společnými silami přispívají k řešení
těch nejpalčivějších problémů.
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4) Tabulka č.2 Institucionální zabezpečení romské integrace v kraji v roce 2012

Přehled lokalit Agentury
v kraji v roce 2012
Obec Větřní

1



Přehled obcí s rozšířenou
působností s romskými
poradci v roce 2012
České Budějovice
Český Krumlov
Trhové Sviny
Týn nad Vltavou
Tábor
Soběslav
Jindřichův Hradec
Dačice
Třeboň
Písek
Milevsko
Strakonice
Vodňany
Blatná
Kaplice
Prachatice
Vimperk
15 ORP

Počet rom. poradců
v kraji a souhrnná výše
jejich prac. úvazku za
rok 2012
0,5
0,1
0,1
0,1
1
0,1
0,2
0,25
0,1
0,1
1
0
0
0,1
0,5
0,1
0,1
4,35

Participace Romů při tvorbě a naplňování politiky romské integrace, aktivity romské
občanské společnosti v kraji
1) romská občanská sdružení v kraji a zaměření jejich činnosti (např. kulturní aktivity,
politická činnost, medializace, poskytování sociálních služeb, atd.);
Romská občanská sdruţení máme vytvořena v Jihočeském kraji skoro ve všech okresních
městech. Problémem je to, ţe ţádné z nich není aktivní a dostatečně způsobilé pro
dlouhodobou realizaci projektů kulturního, vzdělávacího, nebo celospolečenského charakteru.
Rádi bychom přesto pochválili práci romských aktivistů, kteří dlouhodobě spolupracují při
řešení konkrétních problémů romské komunity a pravidelně se setkávají a vyjadřují se
k navrţeným opatřením pro řešení obecnějších problémů romské integrace. Oceňujeme taky
práci neziskových organizací, které vykonávají důleţitou práci s romskými dětmi a mládeţi
jako jsou: Salesiánské středisko dětí a mládeţe, Diecézní a Městská charita v Č. Budějovicích,
Cheiront Tábor, atd. Oceňujeme i angaţovanost některých Romů v kraji v polické iniciativě,
např. v Č. Budějovicích, Č. Krumlově, Týně nad Vltavou a jejich práci v místních
organizacích politických stran. Krajský romský koordinátor se v roce 2012 zúčastnil jako
kaţdoročně některých aktivit nestátních neziskových organizací, které jsou obvykle
realizovány mimo pracovní dobu: Den Romů realizovaný Salesiánským sdruţením dětí a
mládeţe v Č. Budějovicích, festival Romů v Č. Krumlově, festival KEREKATE realizovaný
o.s. Slunovrat Tábor.

8

Příloha k č. j.: 184/2013 - KRP

Osnova pro vypracování Zprávy o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012

Jihočeský kraj – seznam NNO
č.
1.

obec

České
Budějovice

2.
3.
4.

5.
6.

Trhové
Sviny
Týn n/ Vlt.
Tábor

název organizace
Nevo dţivipen- Nový ţivot

adresa OS
Straňany 140

telefon, fax
386 720 170

e-mail
vancurovab@kraj-jihocesky.cz.

SAS DM ČB

předsedové,
Mgr. Bohumila
Vančurová
Ing. Tomáš Rádl

E. Destinové 1

38 415 63

Sasmcb4@sdb.cz

Městská charita Č.B.

Mgr. Josef Hes

B. Němcové 53

776 655 333

info@mchcb.org

Roma Reflex

Adam Gorol

M. Horákové 12

604 142 107

goroladam@centrum.cz

Diecézní charita Č.B.

Kanovnická 16

Poradna EVA

Mgr. Michaela
Čermáková
Bc. Lucie Kolářová

Koníček

Mgr. Martina Barvínková

Adamovská 6

Týn Rom
Romane čhave
OS Verdan
Kiwajunior
CheironT
nespecifikováno
Dţivipen
Romano Jilo
nespecifikováno
Kher čhavo

Karel Badţo
Alexander Bartoš
Petr Ščuka
Bc.Jiří Horecký
Aneta Vomlelová

nám. Míru 2, 375 01
Sportovní 262
Nám. Přátelství 2801
Děkanská 302

Marian Eremiáš
František Sivák

Vajgar 704

777 330 448
720 119 465

eremias@seznam.cz

Martin Janků

Č. Velenice

602 308 325

Naděje
Farní charita Protivín
Oblastní charita Písek
Amaro Lačhipen
Terne Jile
Jiloro

Ing. Pavel Kubišta
Jana Nováková
Jan Linha
Jan Kaleja ml.
Alexander Bartoš
Antonín Demeter

Svatoplukova 211,
Na Bakalářích 43,

736 772 311
776 130 139

Masarykova 164
Radomyšl 49
Tisová 111

382 504 148
776 622 995
607 576 568

Kher.chavo@gmail.com
Kher-chavo.webnode.cz
svatoplukova.pisek@nadeje.cz
charitaprotivin@tiscali.cz
charitapisek@sendme.cz
vitkova@milevsko-mesto.cz

Terne Benga
nespecifikováno
nespecifikováno
Souţití Romů
Naděje
Mladé srdce-Terno Jilo
Lačho Lav Větřní
KoCeRo, o.p.s.

Miroslav Sivák

Velké náměstí 49

602 952 140 jonova@knih-st.cz

Horní Brána 425
Větřní 70
Květušín 12
Roţmberská 46
Horní Brána 425,

380 711 501
737 328 415
728 504 083
607 827 083 lacholav@atlas.cz
722 003 335 turnhoferova@kocero.cz

Šumavská 51
Náměstí 42

728 077 039
731 604 509
734 435 182
721965075

387 203 315
731 402 833
774 528 777

eva@charitacb.cz
www.dchcb.cz
konicekcb@seznam.cz

nespecifikováno
724 509 110
604 536 116
728 760 274
381257624

7.
8.

Soběslav
Jindř.
Hradec
Dačice
Třeboň

9.

Písek

10
11.

Milevsko
Strakonice

12
13
14.

Vodňany
Blatná
Čes.
Krumlov

15

Kaplice

Aver drom Větřní
Charita Kaplice

16

Prachatice

Lungo Drom

Dezider Dunka
Ing.Robert Bledý
Ladislav Bledý
Mgr. Jiří Pospíšil
Ing. Dagmar
Turnhoferová
Robert Kotlár
Mgr. Ivana Ţáčková
Ing. Renáta Švecová
Zdeňka Hrůzová,

Vimperk

Oblastní společ. ČČK
Portus
Farní charita Prachatice
Oblastní charita Vimperk

Júsuf Traore
Mgr. Michaela Veselá
Mgr. Dana Marková

17

Riegrova 51

dobrovolnici@charitacb.cz

Husova 103
Zlatá stezka 145
Pivovarská 284
Velké náměstí 14
Slunečná 1135
Pravětín 23

732 533 909
736 213 002
607 768 118
731402993

p.cina@email.cz,,
www.verdan.osoba.cz
cheiront@volny.cz

robert.kotlarek@seznam.cz
Ivana.zackova@charitakaplice.cz
renata.svecova@charitakaplice.cz
zhruzova@seznam.cz
www.romano-pt.blog.cz
cck.prachatice@tiscali.cz
traore@portusprachatice.cz
reditel.prachatice@charita.cz
markova@fch-vimperk.cz

2) zapojení zástupců Romů do činnosti veřejné správy
a) zhodnocení zaměstnanosti Romů ve veřejné správě;
b) participace Romů ve výborech pro národnostní menšiny na úrovni kraje a obcí,
zapojení zástupců romské občanské společnosti do jiných platforem zabývajících se
romskými záležitostmi.
Nejvyšším orgánem umoţňujícím participaci Romů při tvorbě a realizaci politiky romské
integrace na národní úrovni je Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, jejíţ občanskou
část tvoří patnáct zástupců Romů reprezentujících všech 14 krajů v ČR, kteří mají dlouhodobé
9
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zkušenosti v oblasti romské integrace. Za Jihočeský kraj tuto pozici zastává romský
koordinátor Jihočeského kraje.
Další příleţitostí k prosazování oprávněných zájmů romské menšiny na úrovni krajů a obcí je
účast zástupců Romů ve výborech pro národnostní menšiny, jejichţ zřízení vyplývá
z ustanovení § 117 zákona č.128/2000Sb. o obcích a § 78 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích
(krajské zřízení) a odvíjí se od výsledků sčítání lidu. V Jihočeském kraji Výbor zřízen nebyl
z důvodu nedostatečného počtu osob přihlášených k příslušnosti k národnostní menšině při
sčítání lidu či z důvodu nezájmu národnostních menšin řešit své záleţitosti ve výborech.
Zástupci Romů se zapojují spíše do specializovaných platforem zabývajících se řešením
dílčích problémů Romů (např. zapojení do střednědobého plánování sociálních sluţeb, do
pracovních skupin prevence kriminality, sociálních či bytových komisí).

3. ZHODNOCENÍ SITUACE ROMŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ


Hodnocení míry segregace Romů v oblasti vzdělávání v kraji na všech úrovních
vzdělávací soustavy, hlavní příčiny vzniku tohoto problému, identifikace dalších bariér
omezujících vzdělanostní šance Romů.
V ČR je rozšířena dvojí forma segregace Romů v oblasti vzdělávání. V první řadě jsou častěji
vzděláváni v praktických školách, které jsou primárně zřízeny pro ţáky se zdravotním
postiţením. Zde však není vhodné prostředí, které by stimulovalo všestranný rozvoj
potenciálu romských dětí. Druhou formou segregace je vzdělávání Romů na školách hlavního
vzdělávacího proudu s vysokým podílem romských ţáků. Vzdělávání romských dětí na
segregovaných školách znemoţňuje jim i ostatním ţákům vzájemný kontakt. Tím je ohroţena
připravenost obou skupin na budoucí souţití.
Romští ţáci jsou především vzděláváni v základních školách hlavního vzdělávacího proudu.
V základních školách praktických jsou zařazeni ve větší míře ve vyšších ročnících, jejich
podíl je také vyšší v několika běţných ZŠ v blízkosti sociálně vyloučených lokalit. V ZŠ Máj
II České Budějovice probíhá jiţ osmým rokem výuka jedné třídy, ve které se vzdělává většina
romských ţáků, za pomoci pedagogické asistence a přizpůsobením vzdělávacího programu
potřebám ţáků. Dle vyjádření ředitelky lze předpokládat, ţe 95% ţáků ukončí úspěšně 9.
ročník a získá základní vzdělání.



Postoj škol a školských poradenských pracovišť ke vzdělávání sociálně znevýhodněných
romských dětí v běžných školách, zhodnocení míry jejich otevřenosti k zavedení modelu
inkluzivního vzdělávání na školách.
Dle Zprávy o stavu inkluzívního vzdělávání v ČR za rok 2011 vnímali učitelé přítomnost
asistentů pedagoga ve třídách pozitivně. Jsou zde však i učitelé, kteří se obávají přítomnosti
druhého pedagoga ve třídě, mají problém s nastavením vzájemných kompetencí či dokonce
povaţují přítomnost asistenta jako ohroţení vlastní pozice. Z tohoto důvodu je potřeba kromě
optimalizace způsobu financování věnovat pozornost i standardizaci činnosti asistentů (tj.
vymezení standardních činností asistentů pedagoga na školách a jejich kompetencí ve vztahu
k učitelům). Učitelům je nutné poskytnout metodickou podporu při vytvoření tandemu
pedagog – asistent pedagoga.
V posledních třech letech došlo ke změně přístupu poradenských zařízení k zařazování
romských ţáků do základní školy praktické. Romští ţáci jsou doporučováni školskými
poradenskými zařízeními do základní školy praktické zcela výjimečně při zjištění mentálního
10
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postiţení a aţ po opakovaném selhávání v běţné základní škole. Často ale při vysokých
počtech ţáků ve třídě v běţné škole nejsou vytvořeny potřebné podmínky pro jejich
vzdělávání.


Existence platforem na úrovni kraje i obcí zabývajících se tématem segregace Romů
v oblasti vzdělávání, navrhováním a implementací opatření ke zvýšení vzdělanostních šancí
Romů (např. působení takto tématicky zaměřených pracovních skupin, včlenění tématu do
činností komisí či výborů kraje či obcí, atd.), zhodnocení praktického dopadu jejich činnosti
na situaci Romů


Zohlednění tématu inkluzivního vzdělávání v dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy kraje či v jiných krajských strategiích.
CPIV v rámci své činnosti podporuje vzdělávání romských dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí v běţných základních školách a to jednak poskytováním sluţeb
běţným školám, které vzdělávají romské děti (poradenská a metodická podpora psychologa,
speciálního pedagoga, podpora při získávání asistentů pedagoga pro děti se sociálním
znevýhodněním, zprostředkování spolupráce mezi školou a neziskovými organizacemi,
které pracují s romskými dětmi, podpora při realizaci projektů zaměřených na cílovou
skupinu dětí se sociálním znevýhodněním) a poskytováním specifické podpory rodinám
romských dětí (sociální a sociálně právní poradenství, podpora při prosazování práva na
vzdělávání dítěte v běţné škole, podpora v souvislosti s přestupem dítěte ze základní školy
praktické na běţnou základní školu, besedy pro rodiče, zprostředkování návazných sluţeb).
CPIV České Budějovice spolupracuje s romským koordinátorem především v souvislosti
s propojováním škol a neziskových organizací, které poskytují sluţby romským dětem a
jejich rodinám (volnočasové, zájmové aktivity, doučování, poradenství apod.).
V Jihočeském kraji působila tato sluţba od října 2009, ale bohuţel projekt skončil a tato
prospěšná činnost pro školy i NNO slouţila pro vzdělávání ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami ţáků se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, ţáků
se sociálním znevýhodněním, sociálními a emočními obtíţemi.



Existence specifických pobídek či podpor kraje a obcí pro ty školy, které chtějí inkluzivně
vzdělávat (např. ve formě dotační podpory, poradenství), do jaké míry využívá kraj
k tomuto účelu finanční prostředky z ESF.
Postupem času došlo ke zvýšení poţadavků škol na finanční podporu, v rámci titulu však
nedochází k navýšení objemu přerozdělovaných finančních prostředků. Negativně zde působí
i omezené rozpočty krajů, které k finanční spoluúčasti přistupují v niţší míře. Školy sice měly
moţnost v roce 2012 čerpat finanční prostředky z ESF z programu „EU Peníze školám“,
významná část z nich však nebyla připravena tuto moţnost vyuţít. Program vnímaly jako
administrativně náročný. Problematické pro ně bylo splnit i podmínku udrţitelnosti programu.
Pomoci by mohlo zjednodušení dotačního řízení u tohoto programu a intenzivnější metodická
podpora škol při zpracovávání ţádostí a řízení projektů.
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A. Oblast včasné péče a předškolní výchovy


Zhodnocení dostupnosti programů včasné péče a mateřských školek pro obyvatele
sociálně vyloučených romských lokalit a identifikace základních bariér v přístupu
k předškolnímu vzdělávání:
1) kapacita zařízení, místní dostupnost zařízení včasné péče a předškolního vzdělávání;
Kapacity MŠ se sice jeví v průměru jako dostačující, ale v souvislosti s populačním vývojem
v jednotlivých regionech JčK se liší. Problémy s umístěním dětí přetrvávají především
v Českých Budějovicích a okolí, dále ve větších městech a obcích. Nejvyšší naplněnost je
v okresech České Budějovice 96 %, Strakonice a Tábor shodně 95 %. V regionech s
nedostatkem míst v MŠ zřizovatelé ţádají OŠMT o navyšování kapacit tam, kde to
hygienické, bezpečnostní a prostorové podmínky dovolují. Celkem bylo ve školním roce
2011/2012 podáno 30 ţádostí o změnu nejvyššího povoleného počtu dětí v rejstříku škol
a školských zařízení, kapacita běţných mateřských škol všech zřizovatelů tak vzrostla
meziročně o 422 míst. K podpoře kapacit mateřských škol vyhlašuje Jihočeský kraj
kaţdoročně grantový program. Ţádostí, jimţ ve školním roce 2011 nebylo vyhověno, bylo u
mateřských škol zřizovaných obcemi, které jsou zastoupeny ponejvíce, celkem 1922. Ze
statistických výkazů MŠMT není moţné zjistit, zda jsou mezi nimi děti z romské komunity,
zjišťují se pouze děti se zdravotním postiţením. Stejně tak není statisticky podchycen zájem o
předškolní vzdělávání těchto dětí.
2) obsazení mateřských školek z hlediska etnicity (výskyt segregovaných „romských“
školek v kraji), postoj jejich zřizovatelů a místních samospráv k tomuto problému
(je zde vyvíjena činnost k řešení problému?);
Takové mateřské školy se v Jihočeském kraji nevyskytují.
3) postoj a poptávka romských rodičů po včasné péči a předškolním vzdělávání;
Včasná péče není v gesci OŠMT, zájem romských rodičů o předškolní vzdělávání jejich dětí
není statisticky podchycen.
4) postoj a poptávka romských rodičů po včasné péči a předškolním vzdělávání;
Umístění dítěte do MŠ bylo v roce 2012 obtíţné v podstatě pro všechny skupiny obyvatel z
důvodu nedostatečné kapacity předškolních zařízení. Přístup k předškolnímu vzdělávání v MŠ
omezují u nízkopříjmových romských rodin náklady s tím spojené. Svou roli zde sehrávají i
postoje rodičů a nedocenění významu předškolní přípravy pro budoucí úspěch dítěte na ZŠ.
Vzdělávání v MŠ je vnímáno jako určitý nadstandard vzhledem k tomu, ţe je mnoho
romských matek v domácnosti, kde můţe zajistit péči o dítě v předškolním věku bezplatně.
Zvýšit míru účasti romských dětí ve vzdělávání v MŠ můţe napomoci vyuţití nástrojů jako je
asistent pedagoga pro děti, ţáky a studenty se sociálním znevýhodněním, celkově změna
klimatu a zvýšení otevřenosti MŠ směrem k romským rodinám i ke spolupráci s poskytovateli
podpůrných sociálních sluţeb. V období předškolní přípravy sociálně znevýhodněných
romských dětí hraje klíčovou roli osvěta a komplexní práce s rodinou.
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5) míra propojení vzdělávacích aktivit, poradenských služeb a sociálních služeb pro
sociálně znevýhodněné děti v předškolním věku a jejich rodiče (tj. je uplatňován v této
oblasti multidisciplinární přístup?).
V tomto duchu proběhl v JčK projekt ESF s názvem Otevřená srdce, jehoţ garantem je
Českomoravská vzdělávací s.r.o a partnerem KROS ČMOS PŠ Jihočeského kraje. Smyslem
projektu je působit nejen na děti a rodiče ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, ale
rovněţ na pedagogické pracovníky. Cílem projektu je:
 spolupráce s rodinami dětí se sociálně znevýhodněného prostředí v rámci
koordinačního centra
 vzdělávání znevýhodněných dětí v oblasti předškolní výchovy ve spolupráci s jejich
rodinami
 další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí v této
oblasti
 vytvoření metodických materiálů
 vytvoření www portálu vyuţívaného jak pedagogickými pracovníky, tak rodinami
s dětmi z tohoto prostředí
Akce, které proběhly:





v rámci konzultačního střediska: (práce v terénu – v rodinách, pomoc rodičům, práce
s dětmi v domácím prostředí, příprava dětí na výuku)



semináře



workshopy



pěvecká soutěţ



výlety – např. Setkání rodičů a dětí na Dívčím kameni

Dostupnost přípravných ročníků v kraji, identifikace základních bariér v přístupu k nim
(posouzení jejich kapacity; zájem romských rodičů o jejich využívání, kvalita výuky).
Děti předškolního věku ze sociálně znevýhodňujícího prostředí jsou do přípravných tříd
základních škol zařazovány na základě doporučení pedagogicko-psychologických poraden.
Intenzivní individuální péče v těchto třídách přispívá k vyrovnání vývoje dětí a podporuje
jejich vstup do běţných základních škol. V Jihočeském kraji jsou zřízeny přípravné třídy při 4
ZŠ, z toho 3 krajských (ZŠ, MŠ a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3; MŠ, ZŠ a
Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II; SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav,
Wilsonova 405) a 1 obecní (ZŠ a MŠ J.Š.Baara, Č.Budějovice). Ve školním roce 2011/12
byly v provozu pouze přípravné třídy ve dvou ZŠ. Ostatní nebyly otevřeny pro malý zájem.
Tabulka č.2 Přehled vzdělávacích zařízení zřizujících přípravné ročníky v roce 2012

Název zařízení
ZŠ,MŠ a
Praktická škola
ZŠ a MŠ J.Š.
Baara

Sídlo zařízení
Č. Budějovice, Štítného
3 a Husova ul.
Jírovcova 9/a, Č.
Budějovice

13

Počet přípravných
ročníků

Počet dětí, které se
v nich vzdělávají

2

14

1
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B. Základní vzdělávání


Zhodnocení průběhu zápisů romských dětí do základních škol (dále jen „ZŠ“),
uplatňování specifických praktik škol a školských poradenských zařízení.
OŠMT KÚ JčK nesleduje průběh a výsledky zápisu dětí k plnění povinné školní docházky
z toho hlediska, podle kterého by mohl určit, jak probíhal zápis právě u romských dětí.



Existence ZŠ s vysokým podílem romských žáků v kraji, postoj zřizovatelů a místních
samospráv k tomuto problému (je vyvíjena aktivita vedoucí k desegregaci?).
Na vyšší podíl romských ţáků můţeme usuzovat pouze podle toho, na kterých školách ředitel
poţaduje souhlas OŠMT ke zřízení vyššího počtu asistentů pedagoga pro ţáky se sociálním
znevýhodněním. Jsou to např. ZŠ J. Š. Baara České Budějovice, ZŠ Máj I České Budějovice,
ZŠ Máj II České Budějovice. Je nutné si ale uvědomit, ţe asistenti pedagoga nepracují pouze
s ţáky romskými, ale všemi sociálně znevýhodněnými.
OŠMT nemá ţádné informace o aktivitách místních samospráv v kraji, které by vedly
k případné desegregaci romských dětí.



Zájem škol o využívání vyrovnávacích opatření dle ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky
č. 147/2012 Sb. (zájem o využití asistentů pedagoga, propojení výuky s poradenskými
službami, rozvoj alternativních programů ke zvýšení vzdělanostních šancí romských žáků
– příklady dobré praxe v této oblasti); identifikace základních bariér, které školám v tomto
ohledu brání.
Práce asistenta pedagoga na jedné mateřské a 14 základních školách zřizovaných obcemi i
krajem (ZŠ J. Š. Baara, Jírovcova, České Budějovice, ZŠ Máj I M. Chlajna 21 České
Budějovice, ZŠ Máj II M. Chlajna 23 České Budějovice, ZŠ T. G. M. Rudolfovská České
Budějovice, ZŠ Horní Planá, ZŠ Benešov nad Černou, ZŠ a MŠ Dešná, ZŠ E. Beneše Mírové
náměstí Písek, ZŠ T. G. Masaryka Čelakovského Písek, ZŠ Volary, ZŠ Pováţská Strakonice,
ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi Tábor, MŠ ZŠ a PrŠ Štítného České Budějovice, ZŠ při DPL
Opařany) se jeví jako přínosná a ředitelé základních škol na některých školách poţadují
zvýšení počtu těchto asistentů. Základní bariérou, která brání zvýšení počtu asistentů, je
nedostatek finančních prostředků. Kromě rozvojového programu MŠMT ČR školy vyuţívají
finanční prostředky i z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tabulka č. 3 Počet asistentů pedagoga a jejich financování v kraji v roce 2012

Počet asistentů pedagoga
MŠ
Celkem Jihočeský kraj
ZŠ J. Š. Baara Č.
Budějovice, Jírovcova ul.
ZŠ Máj I Č. Budějovice, M.
Chlajna 21
ZŠ Máj II Č. Budějovice,

Počet
asistentů
pedagoga ZŠ
2

Počet
asistentů
pedagoga SŠ
25
6

2

Výše dotace ze
strany MŠMT
na rok 20122
0

Výše podpory
programu ze
strany kraje
4 537 730,0 (OPVK)

2

474 012,-

3

692 110,-

Jedná se o dotační podporu krajů v rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora financování asistentů
pedagoga pro děti, ţáky a studenty se sociálním znevýhodněním“.
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M. Chlajna 23
ZŠ T. G. Masaryka
Č.Budějovice, Rudolfovská
MŠ a ZŠ Horní Planá
ZŠ Benešov nad Černou
ZŠ a MŠ Dešná
ZŠ E. Beneše a MŠ Písek,
Mírové nám.
ZŠ T. G. Masaryka Písek,
Čelakovského ul.
ZŠ Volary
ZŠ Pováţská Strakonice, ul.
Nad Školou
ZŠ a ZŠ Tábor, Mikuláše z
Husi
MŠ, ZŠ a PrŠ České
Budějovice, Štítného
ZŠ při DPL Opařany
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1

1

1

231 660,-

1
1
1
1

392 040,117 926,222 393,257 427,-

1

152 896,-

1
1

196 020,173 210,-

1

392 040,-

1

233 799,-

4

1 002 197,-

Celková částka poskytnutá MŠMT byla 4 630 307,- Kč, vyuţito bylo 4 537 730,- Kč, vráceno
bylo 92 577,- Kč.


Provázanost základního vzdělávání s mimoškolními aktivitami a se sociálními službami
(např. dostupnost a provázanost programů doučování, dalších vzdělávacích,
volnočasových a rozvojových aktivit, příklady dobré praxe v této oblasti).

Školy, které čerpají finanční prostředky z rozvojových programů MŠMT Na podporu škol,
které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním a Financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním se v rámci těchto programů
věnují ţákům i mimo dobu školního vyučování (např. doučování, náhrada za domácí přípravu,
mimoškolní zájmové aktivity, aktivity mířené na spolupráci rodiny a školy, spolupráce
s neziskovými organizacemi atd. Zcela zásadní překáţkou inkluze byl nedostatek finančních
prostředků z rozpočtu škol. Školy musí za tímto účelem vyuţívat granty a dotace MŠMT či
z OP VK, které zprostředkovávají krajské úřady. Vzhledem k náročnosti zpracování ţádostí
o evropské projekty a jejich následné administraci, vyuţívá většina škol spíše výzev nadací,
grantů a dotací od jiných organizací či soukromých dárců. Přetrvávající nedostatek financí
limituje moţnost vytváření inkluzívních podmínek na školách.


Dostupnost programů na podporu návratu Romů bez potřebné kvalifikace do systému
vzdělávání v kraji, příklady dobré praxe.

OŠMT nemá moţnost sledovat průběh vzdělávání jednotlivých ţáků, tedy ani předčasné
odchody romských ţáků z vzdělávacího procesu.


Dostupnost kurzů na získání základního vzdělávání pro dospělé v kraji.

Romové, stejně jako ostatní občané, kteří opustili předčasně základní školu, splnili povinnou
školní docházku, ale nezískali základní vzdělání, mají moţnost přihlásit se na kterékoli
základní škole a projednat s ředitelem moţnost absolvování kurzu pro získání základního
vzdělání.
15
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C. Sekundární vzdělávání


Zhodnocení účasti romských studentů ve středoškolském vzdělávání v kraji, identifikace
překážek v přechodu ze ZŠ na SŠ.

Zvýšení počtu Romů se středoškolským vzděláním můţe do budoucna přinést výraznější
sníţení podílu nezaměstnaných a sociálně vyloučených Romů. Romští absolventi středních
škol mají vyšší šance na získání lépe placeného pracovního místa a tím i na sociální vzestup
ve srovnání s Romy se základním vzděláním. Mezi další bariéry úspěšného přechodu
romských absolventů ZŠ na SŠ patří horší prospěch na ZŠ a niţší profesní aspirace dětí i
jejich rodičů. Tyto aspirace jsou obvykle ovlivněny prostředím, v němţ dítě vyrůstá, kde je
nezaměstnanost a nízká úroveň vzdělání běţná. Projevuje se zde i nedůvěra rodičů v to, ţe
vyšší vzdělání přinese dítěti sociální vzestup. Svůj postoj často zdůvodňují zkušenostmi
z okolí, kdy se ani Romům s vyšší úrovní vzdělání nepodařilo najít si pracovní místo.
Významným faktorem je i celková socioekonomická situace rodiny. Negativně do vzdělávací
dráhy romských středoškoláků zasahuje i častá migrace rodin. Z důvodu stěhování odchází
ţák ze střední školy a v novém bydlišti jiţ ve studiu nepokračuje.


Dostupnost programů na podporu přestupu romských žáků ze ZŠ do SŠ v kraji (např.
motivační a stimulační programy, programy přípravy na přijímací zkoušky, příklady
dobré praxe.

Před dvěma lety tady fungoval projekt o.s. Slovo 21 „Dţa dureder“ (Jdi dál), kde ve
spolupráci s o.s. Verdan z Tábora se konaly setkání romských uchazečů o SŠ, nebo VŠ, kde
se hledali moţnosti postupu a přípravy na tyto školy. Škoda, ţe tento projekt nepokračuje
v Jihočeském kraji. Podmínkou pokračování projektu jsou samozřejmě finance a následně i
zájem z řad romských studentů o vzdělávání na středních či vysokých školách.


Výše finanční podpory romských žáků středních škol v kraji, počet přidělených stipendií
v roce 2012, zhodnocení efektivity programu.
Tabulka č.4 Podpora romských ţáků středních škol v kraji za rok 2012

Kraj

Počet
žádostí

Jihočeský

Kraj
Jihočeský

Počet
žádostí

Počet
podpořených
škol
3

Počet
podpořených
škol
7

1. kolo
Počet
přidělených
stipendií

Celková dotace
27 585,-

2. kolo
Počet
přidělených
stipendií

Celková dotace
52 607,-

Podpora romských ţáků probíhala v roce 2012 formou dotačního programu MŠMT „Podpora
sociálně znevýhodněných romských ţáků SŠ a studentů VOŠ“. Na základě ţádostí
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jednotlivých škol Jihočeský kraj obdrţel finanční prostředky z MŠMT a poskytoval je školám
v ministerstvem stanovené výši.
Přidělení prostředků proběhlo ve dvou etapách.
1. etapa se týkala období leden – červen 2012 a 2. etapa období září – prosinec 2012.
Z níţe uvedených údajů vyplývá, ţe stejně jako v předchozích letech, bylo organizacemi
v roce 2012 vyuţito v průměru pouze 50 % přidělených prostředků.

škola
dotace
SOU Lišov
SŠ OSP a VOŠ České Budějovice
SOŠ Zdr a SOU Český Krumlov
SOU ZaS Dačice
OA a VOŠ E Tábor
SŠ a VOŠ CR České Budějovice
SŠ O Husova České Budějovice
ISŠ S České Budějovice
VOŠ, SPŠ A a T České
Budějovice
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
SŠ Ř a ZŠ Soběslav

21 000
5 000
8 000
4 800
3 400

Celkem

42 200

1. etapa
použito
vráceno
19 810
5 000
2 775
0
0

27 585

dotace

2. etapa
použito

vráceno

1 190
0
5 225
4 800
3 400
0
0
0

35 900
6 000
58 000
12 000
2 600
5 000
4 000
2 000

15 960
5 116
20 874
3 486
0
0
4 000

19 940
884
37 126
8 514
2 600
5 000
0
2 000

0
0
0

900
4 000
4 000

900
2 271
0

0
1 729
4 000

14 615

134 400

52 607

81 793

D. Terciární vzdělávání


Zhodnocení účasti romských středoškoláků ve vyšším odborném a vysokoškolském
vzdělávání, identifikace nejzávažnějších bariér, které brání romským středoškolákům
pokračovat ve studiu na VŠ.
Informace, které byly zjišťovány od romských poradců a terénních pracovníků, kolik je
momentálně romských studentů na vysokých školách. V roce 2012 studovali na VŠ celkem 2
romští studenti (z Písecka a Č. Budějovic).



Dostupnost programů na podporu přestupu a setrvání romských středoškoláků na VOŠ
a VŠ, identifikace příkladů dobré praxe v této oblasti.
Na podporu zvýšení úspěšnosti Romů při přijetí na vysokou školu se zaměřoval projekt o. s.
Slovo 21 s názvem „Dža dureder - Pokračuj II“. Projekt byl realizován od září 2009 do srpna
2012 a byl financován z ESF, z OP VK. Cílem projektu bylo podpořit romské studenty
v dokončení střední školy, kvalitně je připravit na přijímací řízení na vysoké školy a tím
přispět ke zvýšení jejich úspěšnosti u přijímacího řízení. Úspěšnost absolventů kurzů při
přijímaní na VŠ se v dlouhodobém průměru pohybuje nad 50%. Doufáme, ţe i tento projekt
bude do dalších let i nadále podporován a napomůţe romským studentům snadněji postupovat
za svým vzděláváním na VŠ.
17
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4. ZHODNOCENÍ SITUACE ROMŮ V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI


Zhodnocení pozice Romů na trhu práce ve srovnání s celkovou situací na trhu práce
v kraji; celková míra nezaměstnanosti v kraji a kvalifikovaný odhad specifické míry
nezaměstnanosti Romů v roce 2012, identifikace základních bariér, které brání Romům
participovat na trhu práce.
Míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji k 31. 12. 2012 měla hodnotu 8,4 % (oproti
listopadu 2012 vzrostla o 0,9 procentního bodu), pracoviště Úřadu práce ČR v
Jihočeském kraji evidovaly celkem 27 763 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost romské
populace není sledována, z tohoto důvodu bohuţel není moţné uvést poţadovaný orientační
odhad specifické míry nezaměstnanosti Romů. Vývoj nezaměstnanosti popisované skupiny
obyvatel do jisté míry následuje vývoj celkové nezaměstnanosti. Z dlouhodobého pohledu
se výrazně nemění. Důvodem nezaměstnanosti je zejména nízký stupeň dosaţeného
vzdělání a s tím související nízká kvalifikace, obtíţná sociální přizpůsobivost, nízká
motivace ke vstupu na trh práce (výše sociální dávky versus minimální mzda za práci).
V neposlední řadě můţe být důvodem i neochota zaměstnavatelů přijímat do pracovního
poměru tyto uchazeče ve větším počtu, a to na základě dřívější nedobré zkušenosti.
Vysoká míra nezaměstnanosti v romské populaci působí jako stigmatizující faktor, který
negativně ovlivňuje i postoje většinové společnosti k romské menšině. Majoritní společnost
vidí příčinu nezaměstnanosti více v samotných Romech a v jejich neochotě pracovat,
nepřipouští existenci systémových překáţek v přístupu k zaměstnání či diskriminaci na trhu
práce. Zvýšení participace Romů na trhu práce povede tedy i ke zlepšení jejich vztahů
s většinovou populací a ke zvýšení jejich společenské prestiţe.



Zapojení Romů do aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen „APZ“) a nejčastěji využívané
nástroje APZ ve vztahu k této cílové skupině, jejich praktický dopad na pozici Romů na
trhu práce.
V rámci aktivit, které úřad práce nabízí všem znevýhodněným skupinám uchazečů při návratu
na trh práce je vyuţívána široká škála nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména pak
tzv. veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a rekvalifikace. Bohuţel, ani
zde však úřad práce nesleduje poţadovaná data. Obecně lze říci, ţe mezi postupy, které by
měly zefektivnit zaměstnávání příslušníků romské populace, patří širší vyuţívání rekvalifikací
zaměřených k získávání základních řemeslných dovedností a nespecifických rekvalifikací,
dále pak také individuální vyhledávání zaměstnavatelů dle konkrétních znalostí a dovedností
uchazeče o zaměstnání.



Realizace jiných programů na podporu zaměstnanosti Romů a jejich poskytovatelé
(např. poradenské programy NNO, podporovaná pracovní místa), osvědčené programy
a příklady dobré praxe.
Úřady práce v Jihočeském kraji spolupracují stabilně s cca 10 neziskovými organizacemi,
které vyvíjí svoji činnost mimo jiné také v oblasti získávání zaměstnání a zvýšení
zaměstnatelnosti příslušníků romských komunit. Mezi nejdůleţitější organizace dlouhodobě
patří např. Městská charita České Budějovice, Salesiánské středisko mládeţe – DDM České
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Budějovice, ADRA o.s., ICOS Český Krumlov, Cheiron T o.p.s., o.s. Koníček a další. Vliv
jejich činnosti na situaci Romů na trhu práce je pozitivní.


Využití veřejné služby (dále jen „VS“) ve vztahu k Romům v kraji - zkušenosti
poskytovatelů, zhodnocení dostupnosti VS pro romské příjemce pomoci v hmotné nouzi,
identifikace základních problémů při využívání tohoto nástroje v praxi, příklady dobré
a špatné praxe v této oblasti.
Zkušenosti poskytovatelů veřejné sluţby jsou dle informací, které jsou nám dostupné,
převáţně pozitivní. Míra zapojení romských uchazečů o zaměstnání do veřejné sluţby není
sledována. Naprostá většina poskytovatelů aktivně spolupracovala s úřadem práce při
zajišťování veřejné sluţby po celý rok 2012. Na základě legislativních změn v této oblasti,
které se v současné době připravují, bude v průběhu roku 2013 upravena organizace veřejné
sluţby.



Využití sociální ekonomiky jako nástroje řešení nezaměstnanosti Romů, dostupnost těchto
aktivit v kraji, příklady dobré praxe.
O vyuţívání a dostupnosti aktivit souvisejících se sociální ekonomikou nemáme dostatečné
informace, z tohoto důvodu Vám nejsme schopni poskytnout relevantní údaje.



Výskyt diskriminace na trhu práce a způsoby jejího řešení v kraji; zájem romských obětí
o řešení problému, aktivita a postoj odpovědných veřejných institucí k jejímu řešení,
popř. dostupnost jiného alternativního antidiskriminačního programu, příklady dobré
a špatné praxe.
V roce 2012 jsme nezaznamenali ţádný případ národnostní diskriminace na trhu práce
v Jihočeském kraji. Pokud by k této situaci došlo, byla by neprodleně řešena kontrolním
oddělením příslušného úřadu práce ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce. O
existenci antidiskriminačních aktivit ze strany jiných subjektů na trhu práce (např.
neziskových organizací) nemáme dostatečné informace.



Alternativní zdroje obživy romských domácností.
Romští občané mají stiţeny přístup k zaměstnání, ale existují moţnosti zaměstnávaní
zdravotně postiţených osob, které vykonávají zaměstnání na určitý časový úsek. Takovou
firmou, která zaměstnává větší počet romských občanů (invalidních důchodců) je PCO –
hlídací sluţba, s.r.o., Vrbenská u 23 v Českých Budějovicích. V Jihočeském kraji máme i
další moţnosti zaměstnávání Romů, ale nejsou tyto informace k dispozici. Dalším zdrojem
obţivy romských občanů jsou různé práce v stavebních firmách na DPP, úklidové čistění
chodníků a cest a další moţnosti volné obţivy. Většinou se sociálně slabé vrstvy občanů ţiví
sběrem ţelezného odpadu, v letním období sběrem lesních plodů, ovoce a zeleniny.
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5. ZHODNOCENÍ SITUACE ROMŮ V OBLASTI BYDLENÍ


Popis bytové situace Romů v kraji.
1) dostupnost bydlení pro tuto cílovou skupinu, jeho kvalita a cena;
Romové patří dlouhodobě mezi jednu ze zranitelných skupin účastníku na trhu s byty, kde ve
větší míře podléhají strukturálním bariérám a diskriminaci. Dostupnost standardních forem
bydlení (např. bydlení v bytě v osobním či druţstevním vlastnictví, v klasickém nájemním
bydlení) je pro tuto cílovou skupinu nízká. Z tohoto důvodu jsou romské domácnosti ve vyšší
míře odkázány na nestandardní a provizorní bydlení na soukromých nebo obecních
ubytovnách či v azylových domech. V ČR chybí nadále na trhu s byty segment sociálního
bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Jedním z fenoménů posledních let je
zvýšená migrace nízkopříjmových romských domácností za levným ubytováním, která
vypovídá o zvýšené nestabilitě bytové situace vyloučených Romů.
V poslední době se zde objevil také fenomén dlouhodobého „sociálního“ bydlení
v upravených činţovních domech soukromých vlastníků, bývalých zaměstnaneckých
ubytovnách nebo bývalém hotelu. V městských bytech bylo do konce roku regulované
nájemné ve výši 66,18 CZK/m2, u soukromých vlastníků se nájemné pohybovalo v násobcích
této částky. V minulosti se nízkopříjmové romské rodiny spoléhaly více na získání obecního
bydlení. Obce však v posledních letech přistoupily k masivní, často aţ k nekoncepční
privatizaci obecního bytového fondu, který mohl být vyuţit k zabezpečení cenově dostupného
bydlení pro nízkopříjmové domácnosti. Celkově se v posledních letech zvýšil podíl bytů
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v soukromém vlastnictví a obecní bydlení se stalo pro vyloučené romské domácnosti čím dál
méně dostupnou záleţitostí.
2) identifikace základních překážek, které brání Romům v přístupu ke standardnímu bydlení;
Pro nízkopříjmové romské rodiny je v důsledku chudoby obtíţné si bydlení nejen najít, ale
také si jej udrţet vzhledem k nepříznivé finanční situaci a k narůstajícím nákladům na bydlení
(např. z důvodu narůstajících cen za energie a postupné deregulace nájemného). Finanční
náročnost zvyšuje u těchto domácností riziko vzniku dluhů spojených s bydlením a následně i
ztráty bydlení. Dluhy nemusí vznikat pouze kvůli nedostatečným příjmům. Svou roli hrají i
související problémy, jako dluhy u jiných věřitelů, kterým musí rodiny z důvodu nátlaku
přednostně uhradit pohledávky, nízká finanční gramotnost členů domácnosti a určitá tendence
spoléhat se na to, ţe ztráta bydlení není pro domácnost bezprostředním rizikem. Klíčová je
v tomto ohledu dostupnost sociální práce pro tyto domácnosti zaměřená na prevenci vzniku a
včasné řešení jiţ existujících dluhů spojených s bydlením. Důleţitá je i otevřenost
pronajímatelů k dohodě o moţnostech úhrady řádného nájmu např. s moţností vyuţití
institutu zvláštního příjemce zřízeného u dávek na bydlení, dále k dohodě o formě splácení
dluţných částek. Nejčastější překáţky Romů v přístupu k bydlení jsou:


nízké příjmy



nevůle cíleně řešit svůj bytový problém,



nedůsledná komunikace s vlastníky bytů,



nezaměstnanost



neschopnost sloţit kauci při podpisu smlouvy



vícečetnost rodin



„špatná“ zkušenost s rodinným klanem



„jiná“ kultura – např. vyšší počet návštěv, jiný ţivotní rytmus, apod.

3) nejčastější příčiny ztráty bydlení (např. neoprávněné užívání bytu, dluhy na nájemném);
Romské rodiny v Jihočeském kraji přicházejí nejčastěji o své bydlení z následujících
důvodů: bydlí v bytech bez existence nájemní smlouvy, přenechávají byt do podnájmu
dalším osobám bez vědomí majitele objektu, často mají problémy s neplacením nájemného
a úhrad sluţeb spojených s uţíváním bytů, dále je např. za nedodrţování domovního řádu,
vzájemné souţití a další faktory.


dluhy na nájemném, nehrazení nájmu a nákladů spojených s nájmem bytu,



nedodrţení splátkového kalendáře,



neoprávněné uţívání bytu



nedodrţování ubytovacího nebo domovního řádu

4) strategie romských rodin při řešení obtížné bytové situace, zejména po ztrátě bydlení
(specificky zhodnotit vliv problému na migraci romských domácností v rámci kraje);
Praktiky romských rodin při ztrátě bydlení je standardní tj. nastěhování se k rodinným
příslušníkům, následně hledání moţnosti podnájmu, který je velice těţké pro romské rodiny
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zajistit a následně kdyţ nic nevychází, tak pak uvaţují o vycestování z republiky.
Samozřejmě, ţe to situaci vůbec neřeší, ale Romové jsou nuceni udělat tento krok, z důvodů
existence rodiny a další fungování. Momentálně i Romové z tzv. střední třídy u Romů
z nedostatku pracovních příleţitostí, ztráty zaměstnání, zadluţení, začínají prodávat své byty,
domy a jdou radši bydlet do podnájmů soukromých majitelů. Tam tito majitelé stanovují
nájemníkům (i za podpory státu) velké nájemné a platby za sluţby, spojené s uţíváním např.
soukromé ubytovny, bytu. Romové v cizině nemají problém si pronajmout byt, nebo dům,
děti následně navštěvují školy a rodina začíná fungovat jako rodina ţijící v té dané krajině. To
jsou poznatky od Romů, kteří se vrací do vlasti a líčí svůj osud ostatním, kteří mají v úmyslu
opustit ČR.


Existence komplexního systémového řešení bytové otázky a revitalizace sociálně
vyloučených romských lokalit v kraji a obcích (např. programy v rámci IPRM, jiné
strategie rozvoje obcí/regionů v oblasti bydlení, míra využití dotační podpory z evropských
strukturálních fondů, ze Státního fondu rozvoje bydlení či z jiných dotačních programů).
Na zvýšení dostupnosti bydlení pro skupiny ohroţené sociálním a prostorovým vyloučením se
zaměřuje Koncepce bydlení ČR do roku 2020, která byla vládou schválena dne 13. července
2011 usnesením č. 524. Koncepce stanovuje několik úkolů, které mají přímou vazbu na
zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohroţené sociálním vyloučením (odpovědnost za
plnění těchto úkolů je stanovena společně MPSV a MMR).
V Jihočeském kraji nemáme informace o získání, či realizaci projektů bydlení, či revitalizace
sociálně vyloučených lokalit. Z hlediska samotných Romů však vidíme moţnosti v tom, aby
Vláda ČR začala na tuto problematiku sociálního bydlení více reagovat a inspirovat se úkony
Slovenské republiky, kde táto země získává z ESF velké finanční zdroje na výstavbu
nízkostandartních bytů, domů pro sociálně slabé občany.
V Českých Budějovicích aktuálně je diskutována moţnost výstavby malometráţních bytů pro
sociálně slabé jednotlivce a rodiny – existuje architektonická studie, probíhá diskuse nad
umístěním, cenou a vybavením souboru malometráţních bytů.



Dostupnost sociálních forem bydlení pro nízkopříjmové romské domácnosti, jejich
poskytovatelé, využití dalších nástrojů či programů ke zvýšení udržitelnosti bydlení (míra
využívání institutu zvláštního příjemce ze strany pronajímatelů, existence prostupného
bydlení, doprovodné integrační sociální programy zaměřené na rozvoj kompetencí
potřebných pro hledání a udržení si bydlení, program domovník, příklady dobré a špatné
praxe v této oblasti).
Příklad dobré praxe:
V rámci individuálního projektu je sociální práce v této organizaci občanského sdruţení
Naděje Písek ve střediscích Purkratice, Svatoplukova a U Sadů (dříve Nábřeţí)
spolufinancována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.
Prostřednictvím sociální sluţby terénní program ve střediscích Naděje Purkratice a Nábřeţí
(nyní U Sadů) jsou řešeny základní problémy osob a rodin, kterým hrozí z různých důvodů
sociální vyloučení nebo které jsou jiţ sociálně vyloučené. Pracovníci prostřednictvím
osobních návštěv v rodinách monitorují situaci a hledají spolu s klienty řešení nastalé situace
tak, aby mohlo dojít k začlenění těchto rodin a osob zpět do společnosti.
Obdobným způsobem je realizován projekt ve středisku Naděje Svatoplukova, kde je
poskytována sociálně aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi. Zde jsou na prvním místě
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zajišťovány rodiny s nezletilými dětmi tak, aby nedocházelo k prohloubení sociálního
vyloučení. Individuální přístup k rodinám v jejich přirozeném prostředí a práce s dětmi a
mládeţí z těchto rodin jsou základními aktivitami sluţby. Cílem sluţby je, aby se uvedené
rodiny, které jsou do střediska vystěhovávány z nájemních bytů obvykle kvůli neplacení
nájemného, zorientovaly ve své situaci a byly schopny s pomocí sociálních pracovníků se
aktivně podílet na své integraci. Výchovně-vzdělávací činnosti, které jsou s dětmi
realizovány, výrazně napomáhají dětem v začlenění do kolektivu vrstevníků zejména ve
škole, coţ je první krok k aktivnímu zapojení do běţného ţivota společnosti v pozdějším
věku.
Statutární město České Budějovice v roce 2012 realizovalo projekt asistovaného sociálního
bydlení. Z bytového fondu byly vyčleněny 3 malometráţní bytové jednotky, které byly
obsazeny vytipovanými sociálně slabými jednotlivci, nájemní smlouvy byly uzavírány na
období 3 měsíců s moţností prodlouţení. Výsledek pilotní realizace bude znám v průběhu 1.
čtvrtletí 2013.
S programem domovník jsme začali v roce 2012 ve Větřní, kde chceme společně i s vládní
Agenturou pro sociální začleňování nastartovat pozici domovníků v obecních bytech obce
Větřní. Projekt by měl pomoci Romům s udrţováním pořádku v domech, kde ţijí a pomoci
zlepšit vzájemnou spolupráci s místní samosprávou.
6. ZHODNOCENÍ SITUACE ROMŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI:


Podíl sociálně vyloučených Romů na celkovém počtu příslušníků romské menšiny v kraji
(kvalifikovaný odhad).
V Jihočeském kraji dle kvalifikovaných odhadů ţije kolem 9 tis. Romů, z toho skoro 2 tis.
v sociálně vyloučených lokalitách. Prostorové rozčlenění romských komunit je různorodé.
Romové, kteří ţijí v sociálně vyloučených lokalitách, jsou prostorově segregováni od
městských aglomerací (ul. Vrbenská v Čes. Budějovicích), ale na druhé straně se nachází
sociálně vyloučené lokality přímo v centrech měst či v panelových sídlištích (sídl. Máj Č.
Budějovice, Sídliště Mír Č. Krumlov).


Charakteristika problémů vyloučených lokalit

obec
České Budějovice

lokality
a) sídliště MÁJ
b) Okruţní ulice

Český Krumlov
Větřní
Vimperk
Pohorská Ves
Jindřichův
Hradec
České Velenice
Písek
Prachatice
Volary
Tábor
11 obcí

počty
obyvatel
problémy v lokalitě
251 - 300 nezaměstnanost, zadluţenost, drogy, ztráta bydlení,
značná migrace, prostituce, gamblerství
51 - 75

c) Vrbenská ul.
Sídliště Mír
ubytovna

51 - 75

Roţmberská ul.
Pasovská ul.
2x bytovka
šindelna

151 - 200

Dům č. 89
a) Svatoplukova ul.

76 - 100
26 - 50

b) Purkratice
Krumlovská
2 domy
Fišlovka
16 lokalit

51 - 75

75 - 100

26 - 50
76 - 100
101 - 150
76 - 100
1037- 1690
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300 krádeţe, drogy, dluhy
příchozí z jiných krajů, dávky, dluhy, krádeţe, drogy,
prostituce
120 drogy, nezaměstnanost, migrace
dávky, VPP, sběr kovů a lesních plodů
50 nezaměstnanost, sběr ţeleza, dluhy, alkohol
nezaměstnanost, zadluţenost,prostituce
dávky, kovy, toulén, dluhy, práce na černo
dávky, prostituce, lichva, krádeţe
neplatiči nájemného, drogy, dluhy, dávky, prostituce
dávky, exekuce, krádeţe, alkoholismus
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Přehled sociálně vyloučených romských lokalit v kraji (neuvádět konkrétní ulice a domy)
a nejčastější mechanismy jejich vzniku.
Tabulka č. 5 Prostorové rozloţení romských lokalit v kraji

Obec

Počet sociálně vyloučených lokalit

České Budějovice
Český Krumlov
Větřní
Vimperk
Volary
J. Hradec
Tábor
Písek
Prachatice
Pohorská Ves


4
2
1
1
1
1
2
3
1
1

Postoj kraje, obcí a dalších veřejných institucí k sociálnímu vyloučení Romů a k existenci
sociálně vyloučených romských lokalit; existence platforem na jejich úrovni, které se
řešením tohoto problému zabývají, zapojení krajského koordinátora pro romské záležitosti
do těchto iniciativ.
Jihočeský kraj i obce a další veřejné instituce věnují této problematice vzniku soc.
vyloučených lokalit velkou pozornost. Pravidelně Jihočeský kraj připravuje semináře pro
obce, NNO k problematice sociálně vyloučených lokalit v roce 2012 jiţ 6. ročník – viz web.
Jihočeského kraje - Odbor regionální rozvoje a investic), kde kaţdá obec můţe prezentovat
své dosavadní zkušenosti a výsledky práce s romskou menšinou. Dalším kladným faktorem
pro Jihočeský kraj je práce vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
v obci Větřní. Lokální partnerství Agentury od září roku 2011, ale i v roce 2012 připravuje
pro obec různé náměty a projekty k zlepšení stavu romské komunity ve Větřní ve všech
oblastech zaměstnanosti, bydlení a poskytování kvalitních sociálních sluţeb. V roce 2012 byl
schválen Strategický plán sociálních sluţeb obce s konkrétními cíly a postupy.



Hodnocení dostupnosti sociálních služeb pro vyloučené Romy (zejména služeb sociální
prevence) a identifikace bariér, které jim brání služby využívat; role krajského pro romské
záležitosti při zajišťování dostupnosti sociálních služeb pro tuto skupinu.
Negativní trend lze zaznamenat v oblasti financování sociálních sluţeb a to v souvislosti
s úspornými opatřeními, ke kterým přistoupilo MPSV, ale i kraje a obce v rámci svých
rozpočtů. Krácení objemu finančních prostředků přerozdělovaných ve prospěch sociálních
sluţeb a dalších integračních projektů vedlo ke sníţení dostupnosti těchto aktivit.
Nejproblematičtěji je tento trend vnímán zejména ve vztahu k poskytovatelům, kteří
zabezpečují podporu integrace vyloučených Romů v odlehlejších lokalitách spíše
venkovského typu a nejsou kapacitně a často ani odborně připraveni reagovat na výzvy
k předkládání projektů z evropských strukturálních fondů.



Zohlednění potřeb sociálně vyloučených Romů ve střednědobých plánech rozvoje
sociálních služeb na úrovni kraje a obcí; zhodnocení míry jejich naplňování ve vztahu
k této cílové skupině; cílená dotační politika kraje a obcí,
Pozitivní trend lze sledovat v oblasti střednědobého plánování sociálních sluţeb
a to nejen na úrovni krajů, u nichţ povinnost zpracovávat plány vyplývá ze zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, ale i na úrovni obcí. Některá města se navíc rozhodla
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zefektivnit proces komunitního plánování a v současnosti realizují projekty s vyuţitím
finančních prostředky z ESF (konkrétně OP LZZ, prioritní osa „Podpora komunitního
plánování sociálních sluţeb“). V některých městech a obcích navíc přistoupily k tvorbě
komplexněji pojatých lokálních strategií sociálního začleňování či přímo koncepcí romské
integrace, které přesahují rámec sociálních sluţeb a jdou napříč klíčovými oblastmi, v nichţ
se nejčastěji projevuje sociální vyloučení (obsahují i opatření v oblasti bytové, vzdělávací
politiky obce a či veřejných sluţeb zaměstnanosti).
Tabulka č. 6 Existence střednědobých plánů rozvoje sociálních sluţeb na úrovni krajů a obcí v roce 2012

Příprava/plnění plánu
na úrovni kraje
(název dokumentů a
období, pro něž je
určen)
Platný: Střednědobý plán
rozvoje sociálních sluţeb
Jihočeského kraje na
období 2011 – 2013.
Připravovaný:
Střednědobý plán rozvoje
sociálních sluţeb
Jihočeského kraje na
období 2014 - 2016

Počet obcí se střednědobými plány
rozvoje sociálních služeb

Dotační podpora sociálních
služeb/programů pro
vyloučené Romy ze strany
kraje

Na území Jihočeského kraje probíhají
300.000
procesy plánování sociálních sluţeb
GP Podpora sociálního
zejména na územích správních začleňování osob ohroţených
obvodů obcí s rozšířenou působností
sociálním vyloučením na
(SO ORP). V roce 2012 byl tento
území Jihočeského kraje
proces zahájen na území SO ORP
Soběslav a neprobíhal na území SO
ORP Jindřichův Hradec:
Blatná - 26 obcí
České Budějovice - 79 obcí
Český Krumlov - 31 obcí
Dačice - 23 obcí
Jindřichův Hradec - 2 obce (Jindřichův
Hradec a Nová Bystřice)
Kaplice -15 obcí
Milevsko - 26 obcí
Písek - 49 obcí
Prachatice - 44 obcí
Soběslav - ve stadiu zpracovávání pro 31
obcí
Strakonice - 69 obcí
Tábor - 79 obcí
Trhové Sviny - 16 obcí
Třeboň - 25 obcí
Týn nad Vltavou - 14 obcí
Vimperk - 21 obcí
Vodňany - 17 obcí

Tabulka č.7 Přehled sociálních sluţeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách v kraji,
jejichţ cílovou skupinou jsou sociálně vyloučení Romové.

Název
poskytovatele
Občanská poradna při
Jihočeské rozvojové, o.p.s.
Městská charita Č.
Budějovice - NZDM
Diecézní charita,
ICOS, o.p.s.
Centrum pro pomoc dětem
a mládeţi

Druh služby
Poradenská činnost, vyuţívaná zejména
v oblasti zadluţenosti
Volnočasové aktivity, pro předškolní
děti alternativní MŠ
Poradna pro uprchlíky, terénní
program, Poradna Eva
Poradenská činnost
Terénní sluţby, volnočasovky,
protidrog. Streetwork, NZDM
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Terénní sluţby, přípravka,
volnočasovky
Poradenská činnost, volnočasovky

Písek

Terénní program, poradenská činnost,
volnočasovky

Český Krumlov

Vimperk

Čerpání finančních prostředků v rámci individuálního projektu JčK za období leden – červen 2012 (kdy podpora
poskytovatelů z projektu skončila).
Číslo
Vyčerpáno v
Druh soc. služby
Poskytovatel
smlouvy
roce 2012
Nízkoprahové denní centrum
Azylové domy
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ
Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s
dětmi
Terénní programy
Terénní programy
Terénní programy
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ
Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s
dětmi
Terénní programy
Azylové domy
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ
Terénní programy
Azylové domy

Městská charita ČB
Občanské sdruţení Rybka
Městská charita ČB
Salesiánské středisko

42/09
133/09
140/09
142/09

NADĚJE, o.s.

144/09

Centrum pro pomoc dětem ČK
NADĚJE, o.s.
NADĚJE, o.s.
Cheiron T, o.p.s.
Centrum pro pomoc dětem ČK

151/09
153/09
154/09
27/10
26/10

Oblastní charita Vimperk

19/10

Diecézní charita ČB
Farní charita Prachatice
KoCeRo - Komunikační centrum
Romů, o.p.s.
Centrum pro pomoc dětem ČK
Občanské sdruţení Rybka

39/10
136/10

630 138,19
742 242,56
2 327 640,85
400 775,91
199 482,40
261 690,00
630 630,96
482 586,69
1 708 044,90
572 351,00
264 515,00
523 091,71
273 384,00

137/10

281 666,10
145 929,00
743 500,00

15/11
18/12

10 187 669,00
Tabulka č. 8 Přehled sociálních programů a aktivit pro sociálně vyloučené Romy, které nefungují v reţimu
sociálních sluţeb

Poskytovatel
Nevo dţivipen –
Nový ţivot
Roma Reflex
Týn Rom
Kher čhavo
Amaro Lačhipen
Souţití Romů ČK
Lačho lav Větřní
Aver drom Větřní
Lungo drom

Typ aktivity
Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity, soc.
bydlení
Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity, sport,
kultura
Volnočasovky, tanec,
poradenská činnost
Volnočasovky, tanec, kultura
Volnočasovky, aktivity
olašských Romů

26

Působnost
České Budějovice
České Budějovice
Týna nad Vltavou
České Velenice
Milevsko
Český Krumlov
Větřní
Větřní
Prachatice

Příloha k č. j.: 184/2013 - KRP

Osnova pro vypracování Zprávy o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012

Z grantového programu Jihočeského kraje: Podpora sociálního začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje pro rok 2012 bylo
podpořeno 6 žadatelů a byla jim poskytnuta celková dotace ve výši 300.000,- Kč.
Poř.
číslo
1

Název žadatele
Salesiánské středisko
mládeže, České Budějovice

IČ

Název projektu

62537601 Sociální inkluze na Máji
Komunitní práce v Táboře – Doprovázení
romské rodiny aneb mít život ve svých rukou

Přidělená
dotace v Kč
51 000 Kč

2 Cheiron T, o.p.s., Tábor

25154621

3 Oblastní charita Vimperk

41881133 Služba pro rodiny s dětmi – program Sova

47 000 Kč

ICOS-Informační centrum
4 občanského sektoru Český
Krumlov

Vzdělávací a poradenské aktivity Bezplatné
70815089 právní poradny v odloučených lokalitách v roce
2012

30 500 Kč

5 KREBUL o. s., Prachatice

28553268

6 Farní charita J. Hradec

70810729 Hurá na prázdniny

Podpora sociálního začleňování osob ohrožených
sociálním vyloučením v Prachaticích

CELKEM

93 700 Kč

49 300 Kč
28 500 Kč
300.000 Kč

7. ZHODNOCENÍ SITUACE ROMŮ V OBLASTI ZDRAVÍ


Popis zdravotní situace Romů; identifikace zásadních faktorů, které ji ovlivňují.
Zdravotní situace Romů v Jihočeském kraji a péče o něj je ovlivňována řadou strukturálních
sociálních faktorů. Je tady více uţivatelů s mentálním postiţením v kombinaci se silnou
obezitou, objevují se více osob se sluchovým postiţením a rovněţ osob s problémy mobilního
charakteru. Cenným zdrojem informací jsou i statistiky organizace DROM, který je
nadregionálním poskytovatelem programu Zdravotně sociální pomoc. Tento projekt se
realizuje i v Jihočeským kraji, kde máme jednu pracovnici, která byly vyškolená v tomto
programu a poskytuje sluţbu ve městech Prachatice a Volary. Tato pracovnice i činnost je
zastřešena Farní charitou Prachatice, kde je tato pracovnice i zaměstnána. Ve Volarech
přibývají děti s astmatickými a dýchacími problémy. Jejich zdravotní problémy zhoršuje i
způsobuje plíseň, která se vyskytuje v obecních bytech. Správa domů a bytů nereaguje na
ţádosti uţivatelů na odstranění plísně. Nově v Prachaticích zaznamenáváme problémy
zrakového postiţení i sluchového postiţení. Zvýšené procento mladých uţivatelů, kteří na
základě těchto nemocí ţádají invalidní důchod.



Zhodnocení přístupu Romů ke zdravotní péči a identifikace základních bariér, které jej
komplikují.
V oblasti zdravotní péče stále mezi cílovou skupinou přetrvává silná obava z pobytu
v nemocnici, jiţ menší je strach z vyšetření u odborných lékařů. V praxi se stále setkáváme u
matek po porodu s jejich velmi brzkým odchodem domů, který odůvodňují péčí o ostatní
nezletilé děti v bytě. Rovněţ stále přetrvává nedbalost matek v oblasti očkování dětí, kdy
lékaři musí neustále připomínat termíny, očkovací průkazy v tomto nepomáhají. Prevence
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zubní péče u dětí neexistuje i dospělí v této problematice vyhledávají pouze lékařskou zubní
pohotovost v čase, kdy jiţ bolest nejsou schopni zvládnout.
Mírné zlepšení přístupu k zubnímu ošetření z důvodu nového zubního lékaře, uţivatelé se
zaregistrovali.


Existence specifických praktik zdravotnických zařízení či zdravotních pojišťoven
využívaných vůči Romům (např. manipulace při náboru nových pojištěnců, výskyt
diskriminace v přístupu ke zdravotní péči, protiprávní sterilizace romských žen či jiné
příklady špatné praxe).
I nadále zaznamenáváme snahu některých zdravotních pojišťoven manipulovat při náboru
nových pojištěnců, kdy pouţívají finančních bonusů a dalších motivačních programů.
Aktuálně se na řešeném území vyskytují dealeři VoZP. ČPZP-Česká průmyslová.
Z hlediska zdravotnických zařízení nezaznamenáváme ţádné diskriminační či protiprávní
praktiky. V oblasti sterilizace ţen se lékaři řídí etickými normami a předpisy, pro sterilizaci
mají vţdy podepsaný souhlas a podávají podrobné informace. Sterilizaci nabízejí pouze
matkám s vyšším věkem s vysokým počtem dětí a s ohledem na zdravotní rizika pro matku.
Daří se u cizinců /slováků/ získávat trvalý pobyt, který má vliv na registraci u zdravotní
pojišťovny. Tito uţivatelé nebyli registrování u praktických lékařů a nemohli čerpat
bezplatnou zdravotní péči, pouze za úhradu.
Někteří lékaři přistupují k léčbě cílové skupiny bez vyšetření a lékařské prohlídky (tzv. od
počítače).



Dostupnost a efektivita specifických programů ke zlepšení zdravotní situace Romů v kraji
a jejich poskytovatelé (např. program zdravotně sociální pomoc a počet pomocníků v kraji;
osvětové aktivity; právní servis pro oběti protiprávního jednání ze strany zdravotnických
zařízení; existence vzdělávacích programů pro zdravotníky a sociální pracovníky
zaměřených na téma zdravotního stavu Romů).
V otázce dostupnosti a efektivity poskytuje Farní charita Prachatice na území vyloučených
lokalit Prachatice a Volary zdravotně sociální pomoc, kterou zajišťuje 1 pracovník v přímé
péči.
Aktuálně jsme některé Romy zapojili do evropského projektu Opus Prachatice (reg. číslo:
CZ.1.04/3.3.05/68.00215). Celkem se do projektu zapojilo 10 klientů Romského etnika
z města Prachatice, z toho 6 ţen a 4 muţi a dále 5 klientů Romského etnika z města Volary,
z toho 2 ţeny a 3 muţi.
Klienti v rámci projektu čerpali – vzdělávací aktivity:







skupinové poradenství zaměřené na orientaci na trhu práce a v pracovně-právní
legislativě
bilanční diagnostiku zaměřenou na zjištění uplatnitelnosti na trhu práce
v různých profesních oborech
exkurze do podniků v regionu
rekvalifikace (řidičský průkaz sk. T; práce s motorovou pilou; jednoduchá
obsluha hostů v restauračním zařízení)
poradenství v oblasti finanční gramotnosti
přímá podpora – podpora zaměstnavatelů k vytvoření pracovních míst
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Tabulka č. 9 Dostupnost programu zdravotně sociální pomoc v roce 2012

Poskytovatel

Počet zdravotně sociálních pomocníků

Působnost
(lokality, kde působí)

Farní charita
Prachatice

1 (1,0 úvazku)

ORP Prachatice (město
Prachatice a Volary)

8. ZHODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE ROMŮ
8.1 Extremismus


Vyhodnocení vztahu mezi většinovou společností a romskou menšinou v kraji (etnické
klima, postoj obyvatel k romské integraci, k aktivitám extremistů).
Počet příznivců (sympatizantů) českého neonacistického hnutí je v Jihočeském kraji
odhadován na cca 200 osob. Jejich mírný nárůst napříč generačním spektrem, nejvíce u
mladší generace, je odrazem vnitropolitické situace a mediálního zprostředkování rasistických
a xenofobních postojů (medializované střety mezi zástupci minority a majority, kriminálních
deliktů páchanými Romy, cizinci (vietnamské pěstírny a výrobny OPL apod.). DSSS a krajně
pravicová scéna tradičně záměrně kriminalizuje romskou komunitu i další národnostní
menšiny. Ke své mobilizaci vyuţívá proti-romských nálad v lokalitách, kde je tato menšina
výrazně zastoupena (Vimperk, Písek, České Budějovice). Téma „anti-cikánismus“ bylo
součástí předvolební kampaně DSSS před volbami do krajských zastupitelstev a prezidentské
kampaně Tomáše Vandase. Ze strany majoritní společnosti není o předkládaná témata krajně
pravicových subjektů v Jihočeském kraji zájem, coţ odpovídá i minimální účasti na
předvolebních mítincích DSSS. Jihočeská krajně pravicová scéna je umírněná a otevřeně
nevytváří podmínky k vyvolání střetů s romskou menšinou. Politický aktivismus této scény je
vyvíjen tradičně v latentním prostředí virtuálních sociálních sítí (facebook). Impulsem pro
otevřenou aktivitu jsou pro Jihočechy násilné trestné činy páchané Romy na příslušnících
majority, tak jako v případě fyzického napadení ze dne 31. 8. 2012, kdy byl ve Strakonicích
napaden Romem muţ, který na následky zranění způsobených pádem na chodník v nemocnici
zemřel. Na tuto událost reagovala KO DSSS Jiţní Čechy, která do Strakonic na 22. 09. 2012
svolala shromáţdění a pochod pod názvem „Cikáni vraždili – přijď i Ty podpořit pochod
proti cikánskému teroru“. Shromáţdění a pochodu se zúčastnilo nejméně 200 osob, nejen
z krajně pravicové scény.



Výskyt rasově motivované trestné činnosti a pravicového extremismu na území kraje (např.
případy útoků mezi Romy a zástupci většinové společnosti, pochody a další protiromské
veřejné akce extremistů).
Rasově motivované trestné činnosti se v průběhu roku 2012 dopustili jak zástupci minoritní,
tak i majoritní společnosti.
Dle informací získaných od SKPV KŘP Jčk bylo v roce 2012 celkem vyšetřováno 8 skutků
s extremistickým podtextem. Jednalo se zejména o přečin hanobení národa, rasy, etnické
nebo jiné skupiny obyvatel (§ 355 tr. zákoníku), přečinu násilí proti skupině obyvatel a
jednotlivci (§ 352/2 tr. zákoníku) a trestný čin podpora a propagace hnutí směřujícího
k potlačení práv a svobod člověka (§ 403,4,5 tr. zákoníku).
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Za zmínku stojí i informace o organizovaných shromáţděních, a to: dne 5. 5. 2012 se v době
od 13.00 hodin do 19.00 hodin postupně, za účasti předsedy strany Tomáše Vandase,
uskutečnila v Českých Budějovicích – ul. Lannova (od 13.00 hodin), Vimperku – nám.
Svobody (od 15.00 hodin) a ve Strakonicích – Palackého náměstí (od 17.00 hodin), politická
shromáţdění členů a příznivců Dělnické strany sociální spravedlnosti (dále jen DSSS).
Dne 13. 7. 2012 v době od 15.30 – 16.30 hodin proběhlo v Táboře na nám. T.G. Masaryka, za
účasti předsedy strany Tomáše Vandase, politické shromáţdění členů a příznivců Dělnické
strany sociální spravedlnosti. Účelem shromáţdění bylo seznámení se současnou
vnitropolitickou situací v zemi, bezpečnostní situací ve městě a proti rasovému násilí.
Politické shromáţdění proběhlo bez zájmu veřejnosti.
Dne 22. 09. 2012 uspořádala Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) shromáţdění a
pochod s názvem „Cikáni vraţdili – přijď i Ty podpořit pochod proti cikánskému teroru“.
Akce byla svolána jako reakce na incident ze dne 31. 08. 2012, při němţ byl Romem napaden
muţ, který na následky zranění způsobených pádem na chodník v nemocnici zemřel. Akce se
zúčastnilo cca. 200 osob převáţně z krajně pravicové scény.


Činnost Policie ČR v této oblasti, osvěta a realizace preventivních programů zaměřených na
boj proti extremistům, příklady dobré praxe.
V souvislosti s bojem proti extremismu byla zřízena pracovní skupina pro boj s extremismem,
a v souladu s platným závazným pokynem policejního prezidenta č. 94/2010 dle potřeby,
nejméně jedenkrát ročně zabezpečují seznamování policistů z niţších organizačních článků se
situací na příslušném území, s vývojem a novými trendy v páchání sledované kriminality.
Specialista krajského odboru se jako vedoucí pracovní skupiny Dne 22. 10. 2012 zúčastnil
jednání komise sociálně právní ochrany dětí, která se uskutečnila v Kaplici a provedl
přednášku na téma „Extremismus – současné trendy, nebezpečí virtuálních sítí“. V
jednotlivých případech analyzuje pro územní odbory a obvodní oddělení policie uţitou
symboliku, trestní odpovědnost a trestněprávní důsledky v případech jednání uvedených v §
403, 404, § 405 tr. zákoníku, vydává metodické pokyny, které se týkají problematiky
extremismu a poskytuje metodickou pomoc policistům územních odborů a obvodních
oddělení. Specialisté územních odborů v rámci územních odborů provádí periodická školení a
metodickou pomoc policistům obvodních oddělení. Úzce spolupracují s romskými
koordinátory, nevládními organizacemi a sdruţeními, základními i středními školami. Formou
besed a přednášek předávají nezbytné obecné informace k problematice extremismu.
Pracovní skupina styčného důstojníka pro menšiny vyvíjela preventivní činnost
v realizovaném projektu „Stavění mostu“ ve Strakonicích a preventivní činnost konanou
v Komunitním centru Romů v Českém Krumlově dle Smlouvy o partnerství za účelem
zajištění realizace projektu „Podpora a rozvoj sluţeb sociální prevence a zaměstnanosti na
Českokrumlovsku se zaměřením na vyloučené romské lokality“ (tento projekt byl ukončen
v červnu 2012). Dále v roce 2012 probíhala preventivní činnost ve spolupráci
s nízkoprahovým zařízením V. I. P. (Městská charita České Budějovice) a se Salesiánským
střediskem mládeţe v Českých Budějovicích. Styčný důstojník pro menšiny se dále aktivně
podílí a účastní jednání pracovní skupiny v rámci komunitního plánování v Českém
Krumlově. Všichni členové pracovní skupiny pro menšiny spolupracují s neziskovými a
nevládními organizacemi.



Existence platforem na lokální úrovni, které se zabývají prevencí vzniku a šíření
protiromských nálad a extremismu, zhodnocení vlivu jejich činnosti na etnické klima
v obci, role krajského koordinátora v této oblasti; identifikace příkladů úspěšné spolupráce.
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K tomuto lze uvést, ţe primárně se prevencí zabývá Preventivně informační oddělení KŘP
Jčk, jehoţ pracovníci realizovali v průběhu roku 2012 několik přednášek a besed na
základních a středních školách, kdy se témata besed odvíjejí od poţadavků školských
zařízení, nejčastěji se jedná o témata prevence v dopravě, šikana a kyberšikana, domácí násilí,
trestní odpovědnost, nebezpečí poţívání alkoholu a drog. Do Krajského kontaktního a
informačního centra pravidelně docházejí děti ze Speciální školy Štítného, Střediska
výchovné péče Dukelská, Dětského diagnostického ústavu Homole.
8.2 Kriminalita a další rizikové formy chování spojené se životem Romů v prostředí
sociálně vyloučených lokalit


Charakter kriminality spojené se životem v sociálně vyloučeném prostředí (nejčastější typy
trestné činnosti), příčiny a důsledky problému.
Ţádný přehled o struktuře a vývoji kriminality, který by měl být zaměřen na sociálně
vyloučené romské lokality, Policie ČR neeviduje. Statistické přehledy kriminality k 31. 12.
2012 jsou zveřejněny na internetových stránkách Policie ČR (www.policie.cz).



Výskyt dalších rizikových forem chování spojených se životem v sociálně vyloučeným
prostředí, příčiny a důsledky problému (specifická pozornost tématu užívání drog).
Policie rovněţ není kompetentní hodnotit rizikové formy chování spojené se ţivotem
v sociálně vyloučeném prostředí, neboť role Policie ČR vychází z právního řádu jako celku a
hodnotám v něm obsaţeným. Policie ČR vychází z občanského principu, tedy z rovnosti
všech, a proto Policie ČR při své pravomoci musí zachovávat v tomto ohledu zcela neutrální
stanovisko, a nelze profilovat dané formy chování ve spojení s ţivotem v sociálně
vyloučeném prostředí.



Existence platforem na úrovni kraje a obcí v oblasti prevence kriminality a rizikových
forem chování (např. mezioborová spolupráce Policie ČR s dalšími zainteresovanými
institucemi, tvorba lokálních strategií prevence kriminality, činnost pracovních skupin,
uzavírání koordinačních dohod), role krajského koordinátora v rámci těchto iniciativ; vliv
platforem na bezpečnostní situaci v obci, v kraji.
Hlavním úkolem Policie ČR na poli ochrany veřejného pořádku je ochrana osob a majetku,
odhalování, objasňování a vyšetřování trestných činů a přestupků. Pro orgány územní
samosprávy je Policie ČR hlavním partnerem při zpracovávání analýz trestné činnosti a
formulování návrhů na řešení identifikovaných problémů. Policie se přímo podílí na tvorbě
koncepce prevence kriminality, a to včetně stanovení priorit, kterými se je potřeba na místní
úrovni zabývat. Zástupci Policie ČR jsou stálými členy pracovních skupin.
Ustanovením zákona o obcích je dána spolupráce obcí a Policie ČR, podle tohoto dokumentu
můţe starosta obce poţadovat pomoc při zabezpečování místních záleţitostí veřejného
pořádku.
Stejně jako v ostatních krajích tak i v Jihočeském byla při Krajském úřadu Jčk vytvořena
koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na rok 2013. V rámci tohoto je téţ zřízena
pracovní skupina pro prevenci kriminality, jejíţ členy jsou zástupci Policie ČR, a to náměstek
ředitele krajského ředitelství pro vnější sluţbu a pracovnice Preventivně informačního
oddělení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, kteří na setkání dochází, dle plánu.
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Největší vlna uzavíraných koordinačních dohod ze strany organizačních článků Policie ČR a
jednotlivými obcemi byla v roce 2009 (498 koordinačních dohod). Následně jiţ nebyly
v rámci KŘP Jčk další koordinační smlouvy uzavírány. Jedním z pilířů těchto dohod je i
spolupráce na poli prevence kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností. Za kaţdý
územní odbor se jednání bezpečnostních rad účastní pověření zástupci Policie ČR.
Tabulka č. 10 Existence koncepcí prevence kriminality na úrovni kraje a obcí

Kraj
Jihočeský



Existence krajské koncepce prevence
kriminality (název a období, pro něž
je určena)
Koncepce prevence kriminality
Jihočeského kraje na období 2012-2014

Počet obcí s koncepcí prevence
kriminality
Vimperk
Třeboň
Jindřichův Hradec
Prachatice
Týn nad Vltavou
Český Krumlov
České Budějovice
Písek

Realizace programů zaměřených na snížení výskytu a recidivy kriminality, rizikových forem
chování či na ochranu obětí trestně činnosti; zhodnocení jejich vlivu na bezpečnostní
situaci Romů a celkově v obci, příklady dobré praxe.
Co se týká dostupnosti programu asistence pro jednání s policií a dalšími úřady, sdělujeme, ţe
jde o jednu z metod sociální práce, kterou vykonávají sociální pracovníci (pracovníci
v sociálních sluţbách) či další odborní pracovníci. Poskytovatelem sluţby můţe být obec
nebo nevládní organizace. Styčnému důstojníkovi pro menšiny KŘP Jčk není známo, ţe by
v Jihočeském kraji existoval jakýkoliv poskytovatel této metody a program asistence pro
jednání s policií a dalšími úřady byl realizován.
V reakci na situaci, která vznikla v roce 2012 ve Vimperku, díky článkům zveřejněným
v místních tištěných médiích, které se týkaly problematického souţití tamních občanů se
sociálně znevýhodněnými občany, byl městu navrţen preventivní projekt Asistent prevence
kriminality. Financování projektu by bylo moţné, pokud si město Vimperk podá projektovou
ţádost do Městského programu prevence kriminality. V realizaci by měl spolupracovat
manaţer prevence kriminality z Krajského úřadu Jihočeského kraje a koordinátor prevence za
KŘP Jihočeského kraje.
V rámci Jihočeského kraje, dle dosavadních informací, je vyškoleno 10 mentorů, přičemţ
aktivní spolupráce byla navázána s Bc. Romanem Slivkou (České Budějovice), s Janem
Horváthem (České Budějovice), Imrichem Filem (Jindřichův Hradec) a Matějem Šarközim
(Písek). V současné době je projekt nazván Romové pomáhají Romům a jedním z krajů, kde
je tento projekt realizován, je i kraj Jihočeský.
Tabulka č. 11 Dostupnost programu asistence pro jednání s policií a dalšími úřady v kraji v roce 2012

Poskytovatel
0

Počet asistentů pro jednání s policií a
dalšími úřady
0

Působnost
(lokality, kde působí)
0

Sluţba Mentor je cíleně vyuţívána pro práci s klienty romského etnika. V současné době
se jedná o jedinou sluţbu v oblasti práce s pachateli trestné činnosti, která přímo vyuţívá
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potenciál romské menšiny. Cílem sluţby je sníţit rizika recidivy a sociálního vyloučení u
osob, kterým byl uloţen alternativní trest či opatření, a které se hlásí k romské menšině.
Spolupráce klienta s romským mentorem zvyšuje pravděpodobnost, ţe klienti splní podmínky
alternativního trestu nebo opatření a nebude jim uloţen trest odnětí svobody. PMS
spolupracuje s mentory také jiţ v předrozsudkové fázi. Mentoři jsou vyškolení zástupci
romské komunity, kteří pracují s klienty v terénu, jsou prostředníky mezi klientem a justicí a
během výkonu alternativního trestu klientovi poskytují praktickou pomoc a poradenství. Na
začátku roku 2011 pracovalo v ČR celkem 30 romských mentorů v Jihočeském,
Karlovarském, Středočeském a Ústeckém kraji, a to díky prostředkům PMS a zařazení
některých mentorů do reintegračních projektů SPJ: Reintegrační program Plus (Středočeský a
Ústecký kraj) a Život po vězení. V průběhu roku se podařilo získat další dotace z městských
programů prevence kriminality (Děčín, Most), dále v rámci komunitního plánu města Český
Krumlov a zejména z prostředků ESF (OP LZZ) na projekt Romové pomáhají Romům. Tento
velký projekt umoţňuje činnost 65 mentorů od 1. května 2012 aţ do 31. října 2013 v 7 krajích
ČR.
Tabulka č. 12 Dostupnost programu romský mentor v kraji v roce 2012



Poskytovatel

Počet romských mentorů

o.s. Rubicon

10

Působnost
(lokality, kde působí)
Č. Budějovice
Č. Krumlov
J.Hradec
Písek
Větřní
České Velenice

Spolupráce krajských koordinátorů pro romské záležitosti s krajským ředitelstvím policie
ČR a se styčným důstojníkem pro menšiny, přehled aktivit realizovaných ve vzájemné
spolupráci v roce 2012.
Na všech 14 krajských ředitelstvích Policie České republiky působí specialisté na
problematiku menšin, tzv. styční důstojníci pro menšiny, tuto funkci za KŘP Jčk zastává kpt.
Bc. Pavla Tůmová z Odboru sluţby pořádkové policie KŘP Jčk. Na lokální úrovni má styčný
důstojník k dispozici členy pracovní skupiny sestavené jak z policejních specialistů, tak
policistů zařazených na příslušných obvodních odděleních, v jejichţ teritoriální působnosti se
nachází sociálně vyloučená lokalita, díky nimţ disponují uceleným přehledem mj. o výskytu
sociálně vyloučených lokalit na území kraje a souvisejících problémů.
Velmi dobrá spolupráce je nastavena s krajským romským koordinátorem, romskými poradci
ORP Jihočeského kraje a terénními pracovníky obcí a NNO. Spolupráce a aktivity byly
směřovány k řešení konkrétních problémů, které se vyskytly v dané lokalitě.



Role krajského koordinátora při řešení problému užívání drog ze strany romských
uživatelů, zhodnocení spolupráce s krajským protidrogovým koordinátorem.
Výměna informací a zároveň vzájemná spolupráce romského koordinátora a protidrogového
koordinátora je realizovaná dle potřeb, v zaměstnání pracujeme jako kolegové a protidrogový
koordinátor je nadřízeným pracovníkem jako vedoucí oddělení sociální prevence a
humanitních činností.
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Zhodnocení dostupnosti programů primární, sekundární a terciární prevence pro uživatele
návykových látek z vyloučených romských lokalit.
Policie ČR působí v oblasti primární prevence, kdy jsou prováděny cílené semináře a
přednášky zejména na základních školách (rasismus, xenofobie). Tato prevence opět přísluší
hlavně Preventivně informačnímu oddělení KŘP Jčk a v návaznosti Preventivně informačním
skupinám při jednotlivých územních odborech v kraji.
Za zmínku stojí i skutečnost, ţe v měsíci lednu 2013 byl do funkce Vajdy olašských Romů
v Prachaticích navrţen a jmenován Jaroslav Biháry. Bylo zjištěno, ţe došlo k setkání
Jaroslava Biháry se zástupci Městského úřadu v Prachaticích, kdy byly stanoveny priority
práce nového Vajdy v Prachaticích. Jedná se o práci jak ve vztahu k olašským Romům, tak k
ostatním Romům v Prachaticích, potírání kriminality, prevence a zlepšení vztahů s většinovou
populací.
8.3 Migrace Romů



Migrace Romů v rámci kraje, její příčiny a důsledky; postoj veřejných institucí k tomuto
problému a existence specifických opatření v této oblasti.
V roce 2012 začali někteří představitelé Romů v souvislosti se zvýšením sociálního napětí
v české společnosti a s větší aktivitou pravicových extremistů vyzývat Romy
k hromadnému odchodu do zahraničí z důvodu ohroţení jejich bezpečnosti. Důvody
migrujících Romů se uvádějí v celkově špatné společenské klima, nárůst extremismu,
diskriminaci v bydlení, pracovní moţnosti. Nejčastěji odcházejí Romové většinou za
příbuznými, kteří odešli v předchozích vlnách. Přesný počet rodin, které odešly nelze blíţe
specifikovat, odhadujeme několik desítek rodin. V roce 2012 nebyl zaznamenán větší odchod
Romů do zahraničí jako v minulých letech, nejčastěji Romové odcházeli do Anglie, Belgie,
Švédska, Švýcarska, Francie a dalších evropských vyspělých zemí. Další informace o migraci
Romů do zahraničí, podávání ţádostí o azyl, návrat zpět do ČR a identifikace základních
bariér, kterým čelí, není znám. Nejvíce Romů odešlo z Č. Budějovic, Č. Krumlova,
Vimperka, Volar a dalších měst a obcí Jihočeského kraje.



Migrace Romů do zahraničí a podávání žádostí o politický azyl (existence problému v kraji;
státy, kam nejčastěji Romové emigrují a příčiny jejich odchodu).
Nejvíce preferovanou cílovou zemí je Velká Británie. Velkou Británii jako nejoblíbenější
destinaci Romů v roce 2012 uváděli i všichni romští pracovníci ve veřejných sluţbách, terénní
pracovníci a aktivisti. Za romskými rodinami, které to této země emigrovaly v předchozích
migračních vlnách, dojíţdějí jejich příbuzní za dočasnými pracovními příleţitostmi, po
získání výdělku se však vrací zpět do ČR. Ve skupině migrujících Romů byly
i rodiny, které se před odchodem zbavily veškerého svého majetku. Po návratu do ČR čelily
problémům s bydlením a se zajištěním základních potřeb. Mezi další země, které byly
v souvislosti s odchodem Romů zmiňovány, patřila Francie, Belgie, Nizozemí, Švýcarsko a
Švédsko.



Popis situace těch Romů, kteří se vrátili zpět do ČR, identifikace problémů, kterým po
návratu čelí);
Z informací od terénních pracovníků máme zjištěno, ţe návrátilci se většinou vracejí
z Kanady a to rodiny z Č. Budějovic, Vimperska a Volar. Některé z těchto rodin si předtím
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zajistili bydlení v ČR, tak aby ho neztratily, ostatní bohuţel ztratily nájemný vztah k obecním
bytům. Jedná se většinou o rodiny z Vimperka, Volar. Samospráva se k těmto občanům chová
nestranně a pokračuje v otázkách bydlení pro tyto Romy dle zákona. Počet těchto rodin se
odhaduje na 50-80 osob. Své další bydlení si rodiny zajistili formou bydlení u blízkých, nebo
v podnájmu. Ostatní to řeší další migrací do Velké Británie.


Postoj veřejných institucí k romským domácnostem, které se vrátily zpět do ČR a jejich
činnost v této oblasti (např. snaha situaci koordinovaně řešit, realizace opatření v této
oblasti, příklady dobré a špatné praxe).
Veřejné instituce jako městské úřady, krajský úřad, NNO se snaţí těmto rodinám pomáhat se
zajištěním dalšího bydlení. Šance těchto rodin sehnat bydlení je velice mizivá u městských a
obecních úřadů, kdyţ uţ předtím uţívali obecní byt a takovou formou přišli o bydlení.
Příkladem dobré praxe je město Písek, kde prostřednictvím občanského sdruţení Naděje
nabízejí prostupné bydlení a operativně pomáhají s ubytováváním těchto rodin, které přijdou o
bydlení i formou migrace.
9. ROZVOJ ROMSKÉ KULTURY A JAZYKA



Zájem Romů o udržení si a rozvoj vlastní kultury a jazyka, (kdo je iniciátorem těchto aktivit
– představitelé Romů, NNO, vzdělávací instituce, místní samospráva); zhodnocení míry
naplnění jejich kulturních potřeb v kraji, identifikace překážek, které jim v tom brání.
V roce 2012 se konali tyto kulturní aktivity nestátních neziskových organizací: Občanské
sdruţení Jagori Český Krumlov (21. 7. 2012) – přehlídky romského folklóru a hudebních
skupin, festival KEREKATE (jiţ 6. ročník) realizovaný o.s. Slunovrat Tábor ve spolupráci
s občanským sdruţením Jekhetane Tábor a o.p.s. Cheiron T. Všechny tyto akce byly
zveřejněny na romských i neromských mediích, propagačních materiálech a následně popsány
v článcích v tisku jako jsou: www.romea.cz, Jihočeský deník, apod.
Doporučení k této oblasti je jednoduché. Organizace zabývající se touto formou nabádat
k dalším aktivitám, získávat finanční prostředky pro udrţení romské kultury v Jihočeském
kraji a zapojit i další subjekty k pořádání různých kulturních, či společenských akcí. Nestátní
neziskové organizace mají moţnosti zajištění financí na pořádání různých aktivit, ale
organizování kulturních akcí je z roka na rok těţší a těţší. Proto je zapotřebí předkládat
ţádosti na MK ČR, tak i na Jihočeský kraj, kde je moţnost získat dostatečné finanční
prostředky k pořádání kulturních, či společenských akcí, kde by se mohla prezentovat romská
kultura a folklór.



Existence podpory Romů v této oblasti ze strany veřejných institucí, kraje a obcí - včlenění
tématu do strategií rozvoje kraje a obcí, míra zapojení příspěvkových organizací jako jsou
muzea či jiné kulturní instituce do této oblasti, dotační podpora romské kultury a jazyka ze
strany kraje a obcí.
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Tabulka č. 10 Financování a přehled projektů na podporu romské kultury a jazyka v kraji za rok 2012

Kraj

Jihočeský



Výše dotační podpory ze
strany kraje

Přehled realizovaných projektů v roce 2012

MěÚ Tábor 50.000,MK ČR 55.000,-

V roce 2012 uskutečnilo Občanské sdruţení Jagori přehlídky
romského folklóru a hudebních skupin. Proběhl festival
KEREKATE realizovaný o. s. Slunovrat Tábor.

MK ČR 85.000,MK ČR 25.000,-

Sluţba pro rodiny s dětmi – Oblastní charita Vimperk
Roma Star

0

Dostupnost výuky romského jazyka, dostupnost výuky oboru romistika v kraji, identifikace
úspěšných projektů a příkladů dobré praxe v této oblasti.
Výuka romského jazyka, historie aţ po současnost je přednášena na Zdravotní sociální fakultě
Jihočeské univerzity prostřednictvím nepovinného předmětu o národnostních menšinách.
10. HLAVNÍ DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ SITUACE ROMSKÉ MENŠINY
A DALŠÍ DOPLNĚNÍ


Další postřehy k situaci Romů v kraji
Komplexní řešení romské problematiky by vedlo k zlepšení ţivotní úrovně
marginalizovaných romských skupin i ke sníţení napětí ve společnosti. Mělo by také pozitivní
ekonomické dopady v důsledku jejich zapojení se do pracovního procesu. Sociálně vyloučené
komunity se musí na řešení své situace aktivně podílet. Pouhá nabídka programů sociální
inkluze v rámci fundovaně zpracovaných projektů sama o sobě nestačí. Je třeba, aby po nich
byla také poptávka mezi sociálně vyloučenými lidmi. Politika sociálního začleňování musí
motivovat sociálně vyloučené k hledání východiska z jejich situace a stimulovat tak jejich
poptávku po sluţbách, které programy sociální inkluze nabízejí. Úspěch můţe přinést pouze
individuální pomoc poskytovaná těm, kdo o ni stojí na základě dohody o právech a
povinnostech příjemců i poskytovatelů.
Okruhy nejzávaţnějších problémů zůstávají stejné - bydlení, vzdělávání, zaměstnání. Je třeba
sledovat dopad změn v legislativě (státní sociální podpora, navrhované další změny zákona o
hmotné nouzi, občanského zákoníku a dalších) na osoby ohroţené sociálním vyloučením. Je
zcela zřejmé, ţe poskytovaní sociálních sluţeb zaměřených na příslušníky romských komunit
bez moţnosti ovlivnění či vytvoření nástrojů podpory zejména v oblasti zaměstnanosti, ale i
bydlení, jsou málo účinné. Potřebné se ukazuje zřizování azylových domů pro rodiny s dětmi,
případně alternativní formy této sluţby v rámci běţné zástavby se zajištěním intenzivní
sociální práce (podporované bydlení).



Náměty pro systémové změny na národní úrovni v krátkodobém, střednědobém
a dlouhodobém časovém horizontu.
o podporovat terénní sociální práci ve vyloučených romských lokalitách v rámci regionu
o sledovat a analyzovat situaci romských komunit v regionu a to v oblasti
zaměstnanosti, bydlení, školství, diskriminace, sociální, společenského a kulturního
ţivota
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o zlepšovat profesionální úroveň romských organizací v regionu
o aktivně spolupracovat s městskými i obecními samosprávami, orgány st. správy při
řešení problémů příslušníků romských komunit
o spolupracovat s NNO při řešení romské problematiky
o spolupracovat s Radou vlády ČR pro zál. romské menšiny i Vládní agenturou pro
sociální začleňování v romských lokalitách
o spolupracovat na projektech sociální prevence, prevence kriminality a protidrogové
prevence
o vytvářet romskou reprezentaci na úrovni kraje
o Podpora programů sociálního bydlení a podpora aktivit zvyšující nabídku vhodného
bydlení mimo sociálně vyloučené lokality.
o Evaluace finančních prostředků vyuţívaných v rámci finanční podpory projektů
z prostředků ES.
o Iniciace legislativních úprav týkajících se provozu heren na území jednotlivých
samospráv.

Bc. Roman Slivka
koordinátor pro romské záleţitosti
Krajského úřadu Jihočeského kraje
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