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1. Pojmy

Charakteristika cílové skupiny1 - kdo je to Rom?

V Evrop ije v sou asnosti p ibli est milión  obyvatel, kte í se od ostatních li í barvou pleti,
kulturou a jazykem. Lidé jim íkají r zn  – Cikáni, Zingari, Gitanos, Gypsies. Oni sami sob íkají Kale,
Manu a, Sinti, Lovari, nej ast ji v ak Roma.

Podle zákona . 273/2001 Sb., o právech p íslu ník  národnostních men in a o zm  n kterých
zákon , ve zn ní pozd ích p edpis , je Romem pouze ten, kdo se p ihlásí k romské národnosti.

íslu nost k „romství“ v ak neznamená jen svobodnou v li jedince p ihlásit se k romské národnosti,
ale souvisí úzce i s kulturou, tradicemi minority, se zp sobem ivota, s mírou schopnosti spole enské
flexibility a s mírou mo ností poskytnutých v inovou spole ností pro za len ní minority.

Romem je ten, kdo se hlásí k romství

Romem je ob an eské republiky, který se deklarativn  p ihlásí k romské národnosti. V tomto p ípad
je teoreticky nepodstatné, k jaké etnické skupin  ob an p íslu í, jde o individuální národnostní cít ní
jednotlivce a o projev jeho svobodné v le. K romské národnosti se hlásí také lidé, kte í nevykazují
charakteristické antropologické znaky Rom , m li v ak nap . romské p edky.

Romem je ten, kdo ije jako Rom

Ob ané eské republiky, kte í p íslu ejí k romské etnické skupin ijící u nás, v inou nemají pot ebu
deklarovat své romství p ihlá ením se k romské národnosti p i s ítání lidu, p esto v ak udr ují romskou
kulturu a z generace na generaci si p edávají tradice a mate ský jazyk. Zp sob ivota lidí udr ujících
v romských komunitách tradi ní kulturu je ozna ován romským slovem „romipen“. Za ur itých
okolností to mohou být té  osoby neromského p vodu, které se do romského prost edí za lenily (nap .

atkem) a trvale v n m ijí.

Romem je ten, kdo vypadá jako Rom

Charakteristické antropologické rysy lidí p íslu ejících k romské etnické skupin  ruku v ruce se za itými
edsudky v iny majoritní spole nosti v i této minorit  p sobí jako spole enské stigma, a to

naprosto nezávisle na jejich v li, zp sobu ivota, vý i dosa eného vzd lání, apod. P íslu níky majoritní
spole nosti jsou ozna ovány za Romy („cikány“) nap íklad i romské d ti vyr stající od kojeneckého

ku v adoptivních v inových rodinách, tedy nedot ené romskou kulturou ani zp sobem ivota
„romipen“. Z tohoto pohledu na problém je z ejmé, e cílová skupina osob, kterých se Analýza
romských komunit Libereckého kraje dotkne, zahrnuje mnohem více osob, ne  uvádí oficiální statistika
z posledního s ítání lidu v roce 2001.

1 Zdroj: Analýza sociáln  vylou ených romských lokalit a absorp ní kapacity subjekt  p sobících v této oblasti.
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Graf znázor ující i pojetí „romství“

Cílovou  skupinu  analýzy  tvo í  v echny  t i  vý e  popsané  skupiny  osob,  které  se  áste  vzájemn
ekrývají.

Pro lep í orientaci v problematice uvádím výklad n kterých dal ích pojm  v textu Analýzy romských
komunit v Libereckém kraji (dále jen Analýza RK). S r znými pohledy na „romství“, uvedenými
v p edcházejícím textu, jsou svázány dal í t i ní e uvedené pojmy.

Romská národnostní men ina (lidé hlásící se k romství)

Ozna ení „romská národnostní men ina“ se vztahuje ke skupin  ob an eské republiky, kte í chápou
své romství jako p íslu nost k národu, svou národnost deklarovali p i s ítání lidu a v inou u ívají
rom tinu jako znak této p íslu nosti.
Defini ním znakem p íslu níka romské národnostní men iny je aktivní v le být za p íslu níka men iny
pova ován a spole  s ostatními rozvíjet mate ský jazyk a národní kulturu.

Romská komunita (lidé ijící jako Romové)
Z vý e uvedeného je evidentní, e pojem „romská komunita“ se s pojmem „romská národnostní
men ina“ p ekrývá jen velmi okrajov . Z hlediska formulace opat ení na podporu sociální a
ekonomické integrace Rom  je v praktické rovin  nezbytné p ipustit, e objektivní sociokulturní
charakteristiky „p íslu níka romské komunity“ zahrnují i ob any, kte í se jinak nehlásí k romské
národnosti a neprojevují navenek aktivní v li rozvíjet vlastní jazyk a kulturu.
Romská etnická skupina (lidé vypadající jako Romové)

Romská etnická skupina zahrnuje osoby vyzna ující se charakteristickými antropologickými rysy, bez
ohledu na p íslu nost k národu i subetnickému spole enství. Pojmy „romská komunita“ a „romská
etnická skupina“ se áste  p ekrývají.

IJE JAKO ROM

• nehlásí se k romství
• nevypadá jako Rom

     VYPADÁ JAKO ROM

• nehlásí se
k romství

• ne ije jako Rom

     HLÁSÍ SE K ROMSTVÍ

• ne ije jako Rom
• nevypadá jako

Rom

• ije jako Rom
• hlásí se k romství
• nevypadá jako Rom

• hlásí se k romství
• vypadá jako Rom
• ne ije jako Rom

• nehlásí se k romství
• ije jako Rom
• vypadá jako Rom

• hlásí se k romství
• ije jako Rom
• vypadá jako Rom
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Vylou ená lokalita (prostorová izolace)

Termínem „vylou ená lokalita“ bývají ozna ovány enklávy existující také na mnoha místech
Libereckého kraje, které vznikaly v pr hu n kolika let kombinací r zných zp sob  kumulace
romského obyvatelstva.
Sociální exkluze (vylou ení) – v p ípad  osob pocházejících z romské etnické skupiny není d vodem
sociálního vylou ení ze spole nosti pouze nízký sociální status a chudoba, ale také odmítání a
marginalizace ze strany v inové spole nosti.
Sociální inkluze (za le ování) je proces, který napomáhá osobám sociáln  vylou eným nebo sociálním
vylou ením ohro eným zapojit se do ekonomického, kulturního a sociálního ivota spole nosti a ít
zp sobem, který je v inovou spole ností pova ován za b ný. Sociální inkluze je nový model
integrace uplat ovaný na v ech úrovních majoritní spole ností v i p íslu ník m minorit s cílem jejich
sociálního za len ní p i zachování národnostních specifik (kultury, jazyka a tradic).

Sociální vylou ení

Jako sociální vylou ení ozna ujeme proces, v jeho  rámci je jedinci, skupin  jedinc i komunit
výrazn  znesnad ován i zcela zamezován p ístup ke zdroj m, pozicím a p íle itostem, které umo ují
zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní spole nosti. N které skupiny
obyvatel jsou sociálním vylou ením ohro eny více ne  jiné. Jedná se nap íklad o:

 nedostate  vzd lané osoby,
 dlouhodob  nebo opakovan  nezam stnané,
 osoby s mentálním i fyzickým handicapem,
 osoby trpící n jakým druhem závislosti,
 osam le ijící seniory,
 imigranty,
 p íslu níky r zn  definovaných men in (etnicky, nábo ensky, sexuální orientací aj.),
 lidi, kte í se ocitli v nep íznivé ivotní situaci, z ní  si sami nedoká i pomoci, a dal í.

Sociáln  vylou ená romská lokalita

Jako sociáln  vylou enou romskou lokalitu ozna ujeme prostor obývaný skupinou, její lenové se sami
pova ují za Romy nebo jsou za Romy ozna ováni svým okolím, a jsou sociáln  vylou eni. M e se
jednat o jednotlivý d m, ve kterém ije n kolik jednotlivc i rodin, nebo o celou m stskou tvr
ítající n kolik stovek nebo dokonce tisíc obyvatel. Tento prostor je jak místem, do n ho  jsou

„vylou ení“ odkázáni, tak i místem, které se na jejich vylou ení podílí.
Hranice této lokality mohou být jak symbolické (kdy  je lokalita vnímána jako tzv. „ patná adresa“,
hovo í se o ní jako o „domu hr zy“, „cikánské ulici“, „ghettu“, „Bronxu“ apod.), tak fyzické (je-li
lokalita odd lená od ostatní obytné zástavby pr myslovou zónou, frekventovanou silnicí, vodním
tokem, skládkou apod.). Sociáln  vylou ené romské lokality vznikají p edev ím v d sledku:

„p irozeného“ sest hovávání se chudých romských rodin do lokalit s cenov  dostupn ím
bydlením,

vytla ování romských rodin z lukrativních byt  a p id lování náhradního bydlení v lokalitách s
asto vysokým podílem romského obyvatelstva,

ízeného sest hovávání (p edev ím ze strany obcí) neplati  nájmu a obecn  lidí pova ovaných
za „nep izp sobivé“ i „problémové“ do ubytoven i holobyt .

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Odbor sociálních v cí, bezpe nosti a problematiky men in

Analýza romských komunit 2007

                                                         strana 6 (celkem 45)

K tomu, aby byla lokalita vnímána jako romská, p itom není v bec nutné, aby Romové v dané lokalit
tvo ili statistickou v inu. Existují pochopiteln  také sociáln  vylou ené lokality, v nich  je podíl Rom
malý, i kde Romové v bec ne ijí. Tyto lokality ov em nejsou v této práci zahrnuty. Sou asn  si je t eba
uv domit, e zdaleka ne v ichni sociáln  vylou ení Romové ijí v sociáln  vylou ených lokalitách.
Vzhledem ke skute nosti, e mnozí Romové ijí pln  integrováni do spole nosti, je v neposlední ad

eba zd raznit, e není mo né klást rovnítko mezi pojmy „Rom“ a „sociáln  vylou ený“.

V souvislosti s obyvateli sociáln  vylou ených romských lokalit se asto u ívá pojmu romská komunita.
Na základ  zji ní ady terénních výzkum  se nicmén  ukazuje, e pojem komunita je pro ozna ování
skupin sociáln  vylou ených Rom  neadekvátní. V inou toti  u nich nelze hovo it o sdíleném v domí
skupinové identity spojeném s existencí formalizovaných sociálních vazeb a sdílením stejných vzorc
chování, hodnot a postoj . Jedná se spí e o heterogenní seskupení nukleárních rodin sest hovaných
z r zných ástí m sta i dokonce r zných m st. Pokud se v n kterých p ípadech dá hovo it
o komunit , pak v inou pouze tehdy, je-li daná skupina vzájemn  pospojována p íbuzenskými
vazbami souvisejícími s tradi ní strukturou romské velkorodiny. Jako krajn  nevhodné se dále jeví
ozna ování sociáln  vylou ených a sociálním vylou ením ohro ených (romských) lokalit pojmem
„ghetto“.

Stále ast í u ívání tohoto populárního (lidového) ozna ení s jasn  negativními konotacemi v textech
psaných urnalisty, pracovníky neziskového sektoru i leny akademické obce (bez ohledu na obsah

chto text ) reprodukuje a dále posiluje záporné vnímání t chto lokalit a motivuje s nimi spojené
praktické jednání. Jen málokdo z majoritní spole nosti chce bydlet v ghettu nebo jeho bezprost ední
blízkosti, stejn  jako zde málokdo chce provozovat svoji firmu. Ozna ování n jaké lokality pojmem
ghetto tak p ispívá k prohlubování sociálního vylou ení jejích obyvatel.

Odhlédneme-li od této asto jist  nezamý lené stigmatizace, pak je t eba íct, e správné není ani
pau ální pou ívání pojmu v souvislosti se v emi lokalitami, kde ijí Romové („romská ghetta“), ani
v souvislosti se v emi lokalitami, kde ijí chudí („chudinská ghetta“). Význam „ghetta“ jako to
analytického sociologického termínu s relativn  ustáleným obsahem je tímto u íváním zcela
znehodnocen.
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2. Úvod

Oblastí integrace p íslu ník  romských komunit se Krajský ú ad Libereckého kraje zapo al
systematicky zabývat od 1. 1. 2002, kdy byla ustanovena funkce koordinátora romských poradc
v souladu se zákonem . 273/2001 Sb., o právech p íslu ník  národnostních men in a o zm

kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis . Prvo adým úkolem bylo vytvo ení sít  romských
poradc 2 ( i spí e pracovník  zaji ujících agendu integrace p íslu ník  romských komunit) na
obecních ú adech obcí s roz enou p sobností ve správních obvodech. Dal ím nelehkým úkolem pak
bylo zmapování situace této cílové skupiny v jednotlivých obcích a stávajících aktivit i pot eb v ech
zainteresovaných subjekt  (obce, romské komunity, nestátní neziskové organizace, koly). Výsledky
tohoto sna ení byly shrnuty v materiálu Koncepce práce krajského koordinátora romských poradc
Libereckého kraje k romské men in , který byl v roce 2002 p edlo en Rad  Libereckého kraje a
Zastupitelstvu Libereckého kraje. Cílem koncepce bylo nejen poskytnout informace o institucionálním
zaji ní dané oblasti na v ech úrovních ve ejné správy, vymezení pojmového aparátu, popis
demografického vývoje, podání obrazu o situaci v Libereckém kraji podle jednotlivých správních
obvod , ale také nastín ní základních oblastí problém , se kterými se tato skupina obyvatel potýká. Do
textu byla zahrnuta  kapitola zabývající se historií Rom  a jejich len ním a situa ní analýza romské
men iny v libereckém kraji. Zám rem bylo vzbudit spontánní zájem a diskusi o problematice skupiny
ob an , kte í jsou nesporn  nejvíce ohro eni sociálním vylou ením.
V roce 2002 byl zpracován dokument Analýza situace národnostních men in v Libereckém kraji, kde
v ásti II. je zpracován monitoring romské men iny pod názvem Romská men ina - integrace do
spole nosti. Tato analýza vycházela z revidované Koncepce integrace romských komunit Rady vlády
pro zále itosti romské komunity, dále ze základních dokument  jednotlivých ministerstev. V této dob
byla problémem absence kvalitativních a kvantitativních dat na úrovni R i Libereckého kraje, a to ve

ech oblastech ivota Rom . Chyb la také systematická evaluace proromských program  z hlediska
jejich p isp ní k sociální inkluzi p íslu ník  romských komunit3. K odstran ní t chto obtí í nemalou

rou p isp la „Analýza sociáln  vylou ených romských lokalit a absorp ní kapacity subjekt
sobících v této oblasti“4 (  dále  jen  Analýza  GAC…).  Ministerstvo  práce  a  sociálních  v cí  eské

republiky ( dále jen MPSV R), Odbor ízení pomoci z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF),
vypsalo v ervenci 2005 výb rové ízení na realizaci zmín ného projektu. Analýzou GAC se získaly
relevantní a aktuální informace o stavu sociálního vylou ení v Libereckém kraji. Na sb ru dat se podíleli
rom tí poradci na obcích, terénní pracovníci, nestátní neziskové organizace a krajský koordinátor pro
národnostní men iny. P edpokladem úsp nosti na poli integrace p íslu ník  romských komunit je
odstran ní resortismu a interdisciplinárního (mezioborového) p ístupu. Lze si jen obtí  p edstavit, e
jakákoliv opat ení v jednotlivých oblastech vzd lání, bydlení, zam stnanosti, mohou být ú inná bez
úzké spolupráce v ech zainteresovaných aktér  (obcí, kol, ú ad  práce, neziskových organizací apod.).
Ukazuje se, e izolované ostr vky aktivit jsou málo ú inné a mohou být i kontraproduktivní.

2 Romský poradce, asistent – názvosloví p evzaté ze Zprávy o situaci nár. men in v R  2002 , v dal ím textu analýzy bude
tento název  pracovník  pou íván
3 MPSV, koncem roku 2006  p ipravovalo  podklady v ech resort  k vyhodnocení v ech dota ních titul  a program
v rámci celé R
4 Viz. interaktivní mapa - http://www.esfcr.cz/mapa/int_lib7_2.html
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3. Identifikace podkladových materiál

Koncepce romské integrace zpracované RVPZRK,
Zprávy o situaci p íslu ník  romských komunit,
Usnesení vlády, která se týkají integrace p íslu ník  romských komunit,

  Výzkumné práce zam ené na integraci romských d tí ve kolství (uvedeny v textu),
      výzkumných prací zam ených na socioekonomické podmínky p íslu ník
      romských komunit (uvedeny v textu),

Analýza situace národnostních men in v Libereckém kraji5,
Dotazníky vypln né obecními ú ady obcí s roz enou p sobností6,
Podklady z jednání pracovní skupiny rozvoje lidských zdroj  v rámci p ípravy Národního
rozvojového plánu na léta 2007 – 2013.

3.1  Základní východiska a sou asný p ístup k integraci romských komunit

Vláda p istupuje k ení romských zále itostí ze t í pohled i p ístup , které se vzájemn  dopl ují a
musí být vyvá ené:

perspektiva lidských práv vychází z nutnosti zajistit, aby v ichni ob ané R mohli v plné mí e a
bez diskriminace u ívat v ech individuálních práv zaru ených jim Ústavou, Listinou základních
práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, jimi  je eská republika vázána
a také právem Evropské unie.

perspektiva národnostní se opírá o specifická práva p íslu ník  národnostních men in, jak jsou
definována v Hlav  III. Listiny základních práv a svobod, Rámcové úmluv  o ochran
národnostních men in, a to v etn  práv kolektivních. Tato specifická práva jsou konkrétn
upravena zákonem . 273/2001 Sb., o právech p íslu ník  národnostních men in a o zm

kterých zákon .

ir í perspektiva sociokulturní vychází z ir ího pojetí „romské komunity“ obsa eného
v  d vodové  zpráv  k  usnesení  vlády  ze  dne  29.  íjna  1997  .  686  ke  Zpráv  o  situaci  romské
komunity v eské republice a k sou asné situaci v romské komunit .

Mnozí Romové se vzhledem ke své tí ivé sociální situaci otázkou p íslu nosti k národnostní men in
nezabývají.

4. Potenciál analýzy
4.1. Úkol analýzy

Úkolem p edlo ené analýzy je podání reálného pohledu na romskou men inu v Libereckém kraji a
vytvo it podkladový materiál pro tvorbu st edn dobého krajského koncep ního dokumentu na období
2007 – 20137, (Programu rozvoje LK a St edn dobého plánu rozvoje sociálních slu eb, kde budou tyto
výstupy za azeny. Analýza není podmín na ádnou pro kraj závaznou legislativní normou. P edkládaný
dokument byl zpracován na základ  vypracované Analýzy sociáln  vylou ených romských lokalit a
absorp ní kapacity subjekt  p sobících v této oblasti, která p edev ím doplnila chyb jící data a poskytla
institucionální zast ení. Strukturou obsahu se dokument opírá o revidovanou vládní „Koncepci
romské integrace 2005“ a n které dal í koncep ní dokumenty.

5 Zpracovaná v roce 2002 OSV LK,
6 Odevzdáno ke dni  30.3.2006,
7 Nezahrnuje informace o integrované ásti romské men iny,
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4.2 Metodologie a tvorba analýzy

V dokumentu bylo vyu ito informací z praxe zam stnanc  obecních ú ad  obcí s roz enou
sobností, v souladu s § 6 odst. 8) zákona . 273/2001 Sb., o právech p íslu ník  národnostních

men in a o zm  n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis , informací zástupc  neziskových
organizací, které poskytují specifické sociální slu by v rámci Libereckého kraje a dal ích odborník ,
zabývajících se danou problematikou. Dále to byl podkladový materiál Analýza GAC. V poslední ad
obsah dokumentu reflektuje informace k problematice z odborné literatury a také informace
k problematice zpracovávané ji  v p edcházejícím období odborem sociálních v cí, bezpe nosti a
problematiky men in.

4.3 Sb r vstupních kvalitativních a kvantitativních dat

i sb ru dat zpracovatel postupoval s ohledem na jednotlivé lokality Libereckého kraje. Obce
s roz enou p sobností obdr ely dotazníky, které byly ú elov  zam eny. Prob hla diskuse
s neziskovými organizacemi, romskými poradci a sb r dat od neziskových organizací, které se zabývají
terénní prací. Kvalitativní data byla získána zpracovatelem analýzy prost ednictvím osobních rozhovor
ve vylou ených komunitách, rodinách, skupinách, p ípadn  prost ednictvím telefonického a
e-mailového dotazování zástupc  poskytovatel  slu eb, pracovník  orgán  ve ejné správy.
Kvantitativní informace byly erpány z dostupných písemných dokument  a informací v elektronické
podob  na webu zejména statistického charakteru – záv  z celostátních výzkum , zpráv Libereckého
kraje, pr zkum , statistických p ehled  z celostátní, krajské a místní úrovn , z podklad  poskytovatel
terénních slu eb (viz seznam pou ité literatury) a z tisku.

4.4 Zaji ní relevantnosti údaj

Pou ité dokumenty

Vybrané dokumenty zam ené primárn i sekundárn  na informace o stavu romských lokalit na území
R (p edev ím Analýza GAC, studie Západo eské university v Plzni, IOM, studie Socioklubu, apod.)

Monitoring tisku z podklad  Rady vlády pro zále itosti romské komunity a dal ích periodik
orientovaných na romskou problematiku i na sociální oblast – s cílem identifikace nových lokalit a
získání jakýchkoliv informací o stavu známých i nov  identifikovaných lokalit.

 Spolupráce s neziskovým sektorem

Databáze GAC,
lov k v tísni – spole nost p i T, o.p.s.

NROS – seznam projekt  podpo ených v rámci Phare,
Webové stránky r zných NNO p sobících v dané oblasti a databáze www.neziskovky.cz a dále
www.nipos.cz – získání pracovních informací
Oslovení vybraných základních kol (p ípadn  speciálních kol) v obcích, kde byly
identifikovány potencionální sociáln  vylou ené romské lokality ( editelé, zástupci editele,
asistenti pedagog ) s cílem podchycení informací o dané romské lokalit  primárn  z hlediska
vzd lání a kolství, identifikace nových nebo neznámých lokalit,
Oslovení vybraných subjekt  (p edev ím NNO), které p sobí v oblasti vzd lávání romských

tí a dosp lých.
Liberecké romské sdru ení, které je nejv ím poskytovatelem terénních slu eb, v Libereckém
kraji, podkladová zpráva.
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5. Souhrn hlavních zji ní
5.1 Bydlení

Bydlení p íslu ník  romských komunit se v posledních letech nev noval ádný systematický výzkum,
který by usiloval o celkové zmapování situace. Jediný pokus tohoto druhu uskute nila prost ednictvím
pracovník  vykonávající tuto agendu u okresních ú ad  kancelá  Rady vlády R pro zále itosti romské
komunity ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ve druhé polovin  roku 20008. et ení,
zalo ené pouze na znalostech „romských poradc “, bylo poznamenáno subjektivním pohledem
ka dého jednotlivého poradce, který  na základ  vlastních zku eností a znalostí vyhodnocoval, která
komunita odpovídá zadanému et ení9. Celorepublikové et ení potvrdilo zku enost, e bytové
problémy romských rodin se vzájemn  propojují s ostatními negativními jevy. V letech 2000 a 2002
vydal Socioklub dva sborníky v nované bydlení romských rodin.10 Výzkum se mimo jiné zabývá také
mechanismy vyt ování romských rodin z dosud obývaných byt , právními p edpisy, které toto
vyt ování umo ují, i omezenými právními mo nostmi, jak mohou tomuto vyt ování nájemníci a

ípadn  i obecní ú ady p edcházet.

Romské rodiny v Libereckém kraji p icházejí nej ast ji o bydlení z následujících d vod 11:

neexistence nájemní smlouvy; romské rodiny asto obsadily volný byt (d m) a n kdej í národní
výbory je zde ponechaly, ale jejich právní vztah k bytu nijak neupravily. N které byty byly
romským rodinám p id leny jako p íst í, n které romské rodiny byty p enechaly svým

íbuzným, ale ti se zde nikdy nep ihlásili
enechání celého bytu (nebo jeho ásti) do podnájmu dal ím osobám bez písemného souhlasu

pronajímatele bytu,
bydlení na základ  ubytovací smlouvy, které zaniká zru ením ubytovacího za ízení,
neplacení nájemného a úhrad za pln ní poskytovaná s u íváním bytu za del í dobu ne  t i m síce,
po kozování za ízení dom  a byt ,
obtí e v sou ití se sousedy.

Existují v ak dal í postupy, jak vyt snit nepohodlné nájemníky z bytu, které sice ji  hrani í
s nelegálností nebo jsou p ímo v rozporu se zákony, p esto byly v mnoha p ípadech pou ity:

 „odkoupení“ práva u ívat byt od nájemník , kte í jsou ve finan ní tísni a jsou p esv eni, na
základ  minulých zku eností, e od „ú ad “ po ase dostanou jiný byt (nájemníci dobrovoln
opustí byt a podepí í, e se nap . st hují zp t na Slovensko, z kraje do kraje12),

provedení fiktivní „vým ny bytu“, kdy za ú asti realitní kancelá e je papírov  provedena vým na
bytu, ve kterém romská rodina bydlí, za fakticky neexistující byt a finan ní doplatek,

vým na bytu za rodinný domek do osobního vlastnictví, který je ov em v takovém stavu, e
vy aduje rozsáhlou rekonstrukci, na kterou rodina nemá peníze,

vyhro ování a fyzické napadání nájemník  ze strany pravicových extremist , iniciované majitelem
domu.

8 Pr zkum byl zam en pouze na vyhledání takových romských komunit, kde se vyskytovaly kumulované problémy, kde
vedle problém  s bydlením m li obyvatelé je  mnoho dal ích.
9 Vlastním cílem pr zkum  nebylo zji ovat, jak p íslu níci romských komunit bydlí, ale identifikovat romské komunity,
kterým by mohla pomoci intenzivní práce terénního pracovníka. Byli písemn  osloveni rom tí poradci, 73 tehdej ích
okresních ú ad  se ádostí, aby na základ  svých znalostí vyplnili dotazníky o jednotlivých komunitách, které dle jejich
úsudku odpovídají zadání. Odpov  zaslalo 67 z nich.
10 Ví ek a kol.: Romové, bydlení, sou ití, Socioklub 2000, Romové ve m st , Socioklub 2002.
11 Zdroj: záznamové archy obcí s roz enou p sobností
12  Z M. Boleslavi na eskolipsko ( registrujeme pohyb rodin od roku 2004 )

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Odbor sociálních v cí, bezpe nosti a problematiky men in

Analýza romských komunit 2007

                                                         strana 11 (celkem 45)

íslu níci romských komunit ov em v mnoha p ípadech opustili své byty (bydlení) i „dobrovoln “ p i
pokusech o emigraci do ciziny ( zejména 2003) nebo p i snaze uniknout p ed lichvá i i jinými
pronásledovateli (kvalifikovaný odhad romských poradc  Libereckého kraje je asi 92 rodin). V ina
takto vyt sn ných p íslu ník  romských komunit kon í v p epln ných bytech vlastních p íbuzných
nebo po ase v tzv. holobytech, které n které obce pro tyto lidi z izují, p ípadn  v komer ních
ubytovnách, jejich  majitelé zneu ívají tísnivé situace romských rodin a za bydlení velice nízké kvality si
nechávají platit neúm rn  vysoké ástky. Na trhu s byty zcela chybí nabídka levného nájemního
bydlení.
Obce a m sta postupem doby vytvo ila fungující systém „vyt ovacích“ mechanism , který umo uje
zbavit se „nep izp sobivých“ a „nepohodlných“ osob. D sledkem pou ití vyt ovacích mechanism
je vylou ení sociáln  znevýhodn ných skupin osob mimo dosah obvyklých podp rných nástroj  a
prohlubování jejich sociální a prostorové segregace. e do této skupiny pat í velmi asto p íslu níci
romského etnika, není t eba zd raz ovat.  V materiálech Evropské unie je obecn  reflektováno, e
bydlení Rom  je tém  v celé Evrop  nízkostandardní a nachází se pod úrovní bydlení v inové
populace.13 Bydlení je ale jednou z oblastí, kde Unie nemá p ímé kompetence, a bydlení tak ani nem e
být p ímo financováno z unijních prost edk , nap . z Evropského fondu regionálního rozvoje.14 ení
tí ivé situace je tak p edev ím úkolem státu a obcí. Velký tlak a odpov dnost je p enesena na obce
v jejich  výhradní kompetenci se problémy spojené s bydlením Rom  nachází. N která m sta vyu ívají
tuto svoji kompetenci k jakémusi druhu segrega ního tlaku, v jeho  rámci st hují jednotlivé rodiny
neplati  nájemného a rodiny tzv. problémové (v em  se implicitn  ozývá romské) do ji  d íve
„vylou ených“15 lokalit. Problém vylou ených lokalit byl zejména v 90. letech propojen s roz enou
politikou stavby i vytvá ení tzv. obecních holobyt .

5.2 Vzd lávání a kvalifikace

Romské d ti a mláde  dnes dosahují vy ího vzd lání ne  jejich rodi e a prarodi e. Bohu el dosud
mnoho z nich chodí do speciálních kol a po jejich ukon ení nezískávají ádnou dal í kvalifikaci. Toto
konstatování nelze dolo it p esnými statistickými daty. P esn í indikátory jsou k dispozici pouze
ohledn  po tu romských ák  st edních kol (na základ  dota ního programu Podpora romských ák
st edních kol, administrovaného Ministerstvem kolství, mláde e a t lovýchovy) a o po tu ák

ípravných t íd, kte í za ínají svou kolní dráhu v základních kolách. I z t chto díl ích dat v ak
eme erpat jistý optimismus: „Na konci osmdesátých let po plo  uplatn ných opat eních

nav vovalo  st ední  koly  v  tehdej í  SR  cca  t icet  romských  d tí.  Nyní  jen  v  rámci  státní  podpory
figuruje p es tisíc st edo kolák  a u  z romských komunit.16

13 Zprávu pro Evropskou komisi zpracovaly Focus Consultancy, ERRC a ERIO.
14 Výjimkou je rekonstrukce panelových sídli , která je financovatelná z prost edk  Spole ného regionálního opera ního
programu.
15 „Vylou ených“ ve smyslu sociálního vylou ení (exkluze). Tyto lokality si v inou v rámci daného m sta nesou nálepku
tzv. „ patné adresy“. Jde o adresu, kde bydlí lidé vylou ení z hlediska své nep izp sobivosti, problémovosti a v neposlední
ad  hlavn  své etnicity.

16 Hana Fri tenská, Petr Ví ek: Záv ry a doporu ení, in Analýza sociáln  ekonomické situace romské populace v eské
republice s návrhy na opat ení, Socioklub 2003.

et ením znalostí pracovník  obcí s roz enou p sobností bylo zji no, e mezi 3 812 dosp lými
Romy v Libereckém kraji nedokon ilo základní kolu 2 539, tj. 66,6 %, základní kolu ukon ilo 928,
tj. 24,3%, vyu eno 298, tj. 7,8% a st ední nebo vy í kolu má ukon enu 42, tj. 1,1 % osob, .
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 Vzd lanostní struktura dosp lých Rom  v Libereckém kraji17

V nejstar í generaci najdeme dosud n které negramotné, st ední generace má v inou základní vzd lání
ze zvlá tní koly nebo neukon ené základní vzd lání ze základní koly. Pokud jsou p íslu níci romských
komunit vyu eni, jedná se v inou o profese, na které se bylo mo né vyu it po ukon ení zvlá tní koly,
respektive i po nedokon ené základní kole i kole dokon ené se patným prosp chem. Tyto profese
jsou dnes na trhu práce málo ádané, pracovníci jsou v inou nahrazováni mechanizací nebo levn í
pracovní sílou.
Jednou z hlavních p in nezam stnanosti Rom , je vedle p edsudk  majoritní spole nosti jejich
nedostate né formální vzd lání a nízká i ádná kvalifikace v profesích uplatnitelných na trhu práce.

Znesnadn ná orientace na pracovním trhu a obtí ná mo nost uplatn ní na n m jsou jen jednou
z mnoha p in. V ina p íslu ník  romských komunit nemotivuje své d ti ke vzd lávání, pokud si

bec p ejí, aby jejich d ti získaly vy í vzd lání, nedovedou jim s u ením pomoci. P etrvávajícím
problémem z stává p azování romských d tí do speciálních kol i t íd.18

Za azení dít te do speciální koly má d sledky pro celý jeho dal í ivot. I kdy  se ák teoreticky m e
po absolvování speciální koly hlásit na jakoukoliv st ední kolu, nad ji na úsp ch má pouze ve velmi
omezeném po tu u ebních obor . Podobn  teoretická je i mo nost zp tného p azení áka speciální
koly do koly základní. Bez dlouhodobé odborn  vedené p ípravy nemá romské dít  nad ji na úsp ch

v základní kole.
Proto je p edev ím t eba p edcházet za azení dít te do speciální koly. D vodem p azení romského
dít te ze základní do speciální koly nebývá jeho romská národnost, ale jazykový handicap, odli ná
dynamika osobnostního vývoje, jiná hierarchie hodnot a sociokulturní odli nost jeho rodiny,
které jsou záva nou p eká kou pro jeho dal í vzd lávání. K p ekonání sociokulturního handicapu
pot ebují tyto d ti cílenou asistenci. Jednou z forem této cílené asistence je vytvá ení p ípravných t íd
pro d ti ze sociokulturn  znevýhodn ného prost edí a vyu ívání asistent  pedagoga.

17 Uvedená data jsou odhadována pracovníky, kte í se zabývají agendou romské men iny, nezahrnují asimilované rodiny.
18 O  situaci  pojednává  podrobn  Pátá  periodická  zpráva  eské  republiky  o  pln ní  závazk  plynoucích  z  Úmluvy
o  odstran ní  v ech  forem  rasové  diskriminace,  schválená  usnesením  vlády  ze  dne  28.  srpna  2002  .  823.  ,  T etí  zpráva
Evropské komise proti rasismu a intoleranci o situaci v eské republice, zve ejn na ve trasburku 8. ervence 2004.

Odhaduje se, e v eské republice a  90 % romských d tí je p azováno i p ímo zapsáno do
speciálních kol.

Dosp lý; 3812

 neuk.;2539

 ukon. 9 t íd; 928

vyu eno; 298
St ední a vy í; 42

Vysoko kolské; 5
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ípravné t ídy

Cílem práce u itel  v p ípravných t ídách je p ipravit d ti ze sociokulturn  znevýhod ujícího prost edí
k bezproblémovému za len ní do vzd lávacího procesu od prvního ro níku základní koly a

edcházet tak u nich p ípadným neúsp ným za átk m ve kolní docházce, které by mohly ohrozit
pr h jejich dal ího vzd lávání a tím i jejich perspektivy v dal ím ivot . Cíle se dosahuje
uplat ováním nejr zn ích výchovn  vzd lávacích prost edk . Základem je organizovaná innost d tí
- r zné hry, rozhovory, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné innosti i výuka podobná té
kolní. T  práce je v jazykové a komunikativní výchov , rozvoji matematických p edstav a v rozvoji

poznání. V p ípravné t íd  se rovn  procvi ují zru nosti a praktické dovedností d tí. Motivující je pro
tyto d ti výtvarná, t lesná a hudební a výchova. P ípravnou t ídu je mo no z ídit p i základní, mate ské
i speciální kole, pokud se p ihlásí nejmén  deset d tí.

ehled p ípravných t íd s romskými áky v Libereckém kraji v roce 200619

Za ízení izovatel - m sto ulice ídy áci
Základní kola Nový Bor nám stí Míru

128
1 10

Základní kola Jablonec nad Nisou Liberecká 31 1 14
Základní kola Frýdlant Husova 344 1 13
Základní kola eská Lípa 28. íjna 2733 2 23
Základní kola Liberec eská 50 1 15
Celkem 5 60

ípravná t ída z ízená nestátní neziskovou organizací

Za ízení o.s Romipen20 ulice ídy áci
Základní kola Liberec - Vesec eská 50 1 15

Do p ípravných ro ník  p i mate ských kolách chodilo ve sledovaném období 60 d tí, z nich
postoupilo do prvního ro níku základní koly 48 a do prvního ro níku speciální koly 12 d tí.
Pova ujeme-li za úsp ch to, e d ti po p ípravné t íd  pokra ují v první t íd  základní koly, pak

eme shrnout, e ípravné t ídy p i základních kolách byly úsp né v 80 %, p ípravné t ídy
i speciálních a praktických kolách byly úsp né jen v 7%. Úsp nost mate ských kol mo no p ipsat

tomu, e u itelky mate ských kol jsou nejlépe p ipraveny na práci s d tmi této v kové kategorie (ale je
eba vzít v úvahu, e po et d tí byl malý). Neúsp nost speciálních kol pak jist  souvisí i s tím, e

rodi e projevili p ání, aby dít  nav vovalo nadále kolu, kde si ji  zvyklo.

Záv ry monitoringu efektivity p ípravných ro ník  jsou jednozna né:

romské d ti mají specifické problémy ve kole,
  p ípravné ro níky jsou efektivní,
  absolvent m p ípravných ro ník  se ve kole da í lépe,
  z izování p ípravných ro ník  p i speciálních kolách je nevhodné,
  nelze tvrdit, e rom tí rodi e up ednost ují speciální koly pro své d ti dobrovoln , ale

v n kterých p ípadech ano
ípravné ro níky nejsou z izovány v dostate ném mno ství.

19 Zdroj O MT Libereckého kraje – do lo ke zm  názv  a slou ení kol
20 Financováno M MT- projekt D ti poj te do koly
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Asistent pedagoga

Dal í formou pomoci romským d tem p i p ekonávání kolních problém  je umis ování asistent
pedagoga do kolských za ízení s v ím zastoupením romských ák .

V roce 2006 pracovalo ve kolských za ízeních Libereckého kraje – p edev ím v p ípravných a prvních
ídách  základních  a  speciálních  kol  celkem  23  asistent  (3  mu i  a  20  en)21. Asistenti jsou vybíráni

z úsp ných absolvent  základních kol, star ích osmnácti let, netrestaných. Po absolvování
osmdesátihodinového kursu pedagogického minima mohou nastoupit do kol. Praxí se jejich výkon ve

íd  zlep uje a je pot itelné, e 5 z nich ve kole p sobí ji estým rokem a 10 tvrtým rokem.

21 Z toho pracovalo 9 v základních kolách, 11 ve speciálních kolách, 3 v mate ských kolách 1 v u ovských st edních
kolách a 0 v d tských domovech.
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ehled stávajících asistent  pedagoga v Libereckém kraji
Nejvy í dosa ené

AP: AP vzd lání AP: V , VO , S
jméno + p íjmení pracuje p i: (ukon ené matur. zk.,

iz
. Název právnické osoby Adresa právnické osoby

, Z *, S výu ním listem,
Kraj Zvl. kola Nové M sto pod Smrkem Textilanská 661, 463 65 Nové M sto p.S. Dana Karalová  praktická  ukon ená výu ním listem

Jana Cinová -p ípravná t .
St ední odborné s výu ním
listem

Kraj Základní kola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou Renáta Mikulová -p ípravná t . St ední odborné
ra Pe tová  praktická  s maturitou

Kraj Základní kola a Mate ská kola
Jugoslávská 2360/4, 466 01 Jablonec nad
Nisou Andrea Cínová  praktická Základní

Kraj Základní kola Tanvald Údolí Kamenice 238, 468 41 Tanvald Anna Horváthová  - praktická SO  (výu ní list, maturita)
Kraj St ední odborná kola Jablonecká 999, Liberec Ida traitrová  - praktická SO
Obec Mate ská kola Mánesova 952, 463 65Nové M sto pod S. ra Jelínková mate ská kola  s maturitou
Obec Základní kola a Mate ská kola Mírová 81, 471 24 Mimo Renata Heráková -b ná t . Vyu ená
Obec Základní kola a Mate ská kola Fu íkova 430, 463 61 Raspenava Ilona Da ová  - spec. Základní-studuje S
Obec Základní kola Dr.F.L.Riegra Jizerská 564, 513 01 Semily Helena Tomí ková  b ná t .  ukon ené výu ním listem
Obec Základní kola Lidická kolní 325, 463 34 Hrádek nad Nisou Pavel Nývlt -b ná t .  s maturitou
ObecZákl. kola, ZU  a Mate ská kola elezná 824, 464 01Frýdlant Milena Fiedlerová -p ípravná t . SOU - výu ní list

Obec Základní kola Chrastava nám stí 1.máje 228, 463 31 Chrastava Gabriela Balá ová  - praktická
 ukon ené maturitní

zkou kou

Obec  praktická a Z  speciální, Liberec Orlí 140/7, 460 01 Liberec Du an Kotlár
 prak.a Z

spec.  ukon ené výu ním listem
Obec Základní kola praktická Letná 236, 471 24 Mimo Monika Horváthová  - praktická OU-výu ní list
Obec Základní kola a Mate ská kola Moskevská 679, 470 01 eská Lípa Monika erve áková  praktická základní
Obec Základní , praktická a Mate ská kola Letná 220, 463 34 Hrádek nad Nisou Jitka ebelíková P a M  s maturitou
Obec Základní kola a Praktická kola kolní 2213, 470 01 eská Lípa Marek Pohlodko Pr a Pr základní
Obec Základní kola a Mate ská kola Sobotecká 242, Turnov Eva De iová  spec.  (ukon ené maturitní zk.)
NN
O Základní kola eská 50, Vesec Nata a Tonková  – p íp. t .  s maturitou
Zdroj: O MT Libereckého kraje
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5.3 Zam stnanost

Vysoká nezam stnanost p íslu ník  romských komunit má více p in. V ina z nich má nízkou nebo
dokonce ádnou kvalifikaci. astý je patný zdravotní stav a z n ho vyplývající zm ná pracovní
schopnost (3,8 % áste  invalidních tj. 122 osob)22. N kte í p íslu níci romských komunit mají
patnou pracovní morálku a zam stnavatel, který s nimi má tuto zku enost, nechce nap

zam stnávat ani jiné romské pracovníky. P íslu níci romských komunit se chovají ekonomicky a
odmítají pracovat za plat ni í nebo jen málo p evy ující sociální dávky. Navíc nikdo neuhlídá, zda
si k sociálním dávkám na erno nep ivyd lávají. Zam stnavatelé v ak nemají zájem o romské pracovníky
i proto, e mohou (nelegáln ) najímat levn í zam stnance z ad cizinc  bez pracovního povolení,
nebo (legáln ) ze  zam stnanc  zprost edkovatelských firem. Mnozí zam stnavatelé v ak nezam stnají

íslu níka romské komunity pro vlastní p edsudky v i Rom m (anticikánismus, romofóbie) a
z rasov  diskrimina ních d vod .

 Autorský kolektiv terénních pracovník  pana Miroslava Kotlára zpracoval studii ehled o Romech
na trhu práce.23 V p ehledu auto i postihují specifický charakter nezam stnanosti Rom . Je to

edev ím vysoká míra jejich nezam stnanosti. Pouze 44 z 3 812 odhadovaných dosp lých Rom  (1,1
%) ekonomicky aktivních a nemá dosud s nezam stnaností zku enost. Opakovan  nezam stnaných
registrují 1105 (29 %),  ale celých 1710 (45 % ) je dlouhodob  nezam stnaných. P ibli  953 (25 %) je
bez zam stnání déle ne  10 let a více.

ehled trhu práce  u dosp lých Rom  v Libereckém kraji

Kdy  uvá íme, e p ibli  70 % Rom  je nezam stnaných (dlouhodob  a více ne  10 let),  m eme
konstatovat, e pro v inu Rom  v produktivním v ku je nezam stnanost dominantní sociální
problém, p i n  ztrácejí zbytky kvalifikace, a tím vzniká a upev uje se kultura chudoby. Podle
zmín ného „P ehledu“ je nezam stnanost Rom  výrazn  vy í v n kterých lokalitách nap íklad

22 Zdroj NNO Gypsy handicap, který tento po et udává jen na Frýdlantsku, kde p sobí, odhadují, e v Libereckém kraji je
toto procento daleko vy í
23 Zdroj  Liberecké  romské  sdru ení  zabývající  se  terénní  prací  -  P ehled  o  Romech  na  trhu  práce  2006. Studie vychází
z n kolika základních informa ních zdroj . P edev ím vychází z vlastních zku eností práce v terénu. Tyto zku enosti
vznikaly jako sou ást práce terénních pracovník . Dal ím zdrojem informací byly specifické expertní rozhovory
s p edstaviteli státní správy, reprezentanty neziskových organizací a nezávislými experty na p edm tnou oblast zájmu. T etím
zdrojem informací, i kdy  ne systematicky vyu ívaným a vyu itelným pro pot eby této analýzy, byly administrativní statistiky
ve ejných slu eb (statistické výkazy Ú ad  práce ).
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eskolipska, Frýdlantska, Tanvaldska, Jablonecka, (odhad a  90%). Práv  zde vznikají vylou ené
enklávy a ghetta s vysokou koncentrací romského obyvatelstva posti ené pr myslovým úpadkem.

ehled  dosp lých Rom  podle dosa eného vzd lání v Libereckém kraji

Neúplné
st ední,

Celkov Neúplné
základní a bez

vzd lání

Základní

bez maturity

St ední a vy íSamosprávní
celky

Celkový
po et

dosp lý po et % po et % po et % po et %

eská Lípa a
spádové obce

2 500 620 424 68% 114 18% 70 11% 12 2%

Frýdlant a
spádové obce

1 500 375 224 60% 88 23% 54 14% 9 2%

Jablonec
n./N. a
spádové obce

3 000 1200 314 26% 147 12% 110 9% 29 2%

Jilemnice a
spádové obce

90 25 14 56% 5 20% 4 16% 2 8%

Liberec a
spádové obce

3 300 850 405 48% 192 23% 186 22% 47 6%

Nový Bor a
spádové obce

800 200 147 74% 37 19% 12 6% 4 2%

Semily a
spádové obce

650 172 106 62% 43 25% 16 9% 7 4%

Tanvald a
spádové obce

800 220 164 75% 38 17% 13 6% 5 2%

Turnov a
spádové obce

400 90 35 39% 24 27% 25 28% 6 7%

elezný Brod
a spádové
obce

150 60 27 45% 16 27% 14 23% 3 5%

Liberecký kraj 13 190 3 812 1 860 49% 704 18% 504 13% 124 3%

evzato: Liberecké romské sdru ení, poradci na obcích s roz enou p sobností

iny marginálního postavení Rom  na pracovním trhu auto i nacházejí:

v jejich nízké kvalifikaci,
v úpadku pr myslu, který vyu íval tuto nízce kvalifikovanou pracovní sílu,
nep ehlédnutelným faktorem zhor ujícím pracovní pozice Rom  na trhu práce jsou projevy
diskriminace, které se opírají o p edsudky a stereotypy o odli ných zp sobech pracovního a
sociálního chování romského etnika jako celku.

Romové tvo í podle autor  na trhu práce skupinu s nízkými vyhlídkami na získání zam stnání. Nízká
úrove  kvalifikace Rom , z nich  n kte í nemají ani dokon ené základní kolní vzd lání,24 z stává jejich
základním handicapem na trhu práce. Ani v nejmlad í generaci Rom , která vstoupila na trhy práce u
v prost edí tr ní ekonomiky, nedo lo zatím k pozitivnímu posunu v jejich vzd lanostní úrovni a
kvalifika ní struktu e v porovnání s p edchozími generacemi.

24 Handicap kolního vzd lání se mimo jiné projevuje patnou znalostí jazyka majority.
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Jaké jsou podle Rom  hlavní d vody jejich potí í p i hledání zam stnání?

Celková ekonomická recese v zemi 50,3%
Mé pohlaví/rod 18,1%
Moje etnická p íslu nost 79,4%

j patný zdravotní stav 9,1%
j v k 19,8%

Nedostate ná kvalifikace 59,9%
Nedostatek stí 39,2%
Zdroj: Socioklub

V eské republice jsou v oblasti profesních rekvalifikací preferovány p edev ím cílené rekvalifikace,
tedy takové, kde je ú astník m p edem dán p íslib zam stnavatele na zam stnání.25 Sami Romové
nemají p íli  zájem o programy rekvalifikací v p ípad , e nemají jasnou perspektivu zam stnání.

5.4 Kultura a rozvoj jazyka

ina p íslu ník  romských komunit ji  v d sledku minulých zásah  státu do vývoje t chto komunit
(p ed rokem 1990) romský jazyk neovládá dob e, nejmlad í generace pak asto skoro v bec. Tuto
situaci potvrdili i pracovníci pov ených obcí.

V kvalifikovaných odhadech se uvádí, e v domácnosti u ívá rom tinu asi jen 30-40% (asi 5 000
osob).

Romský jazyk v eské republice se u í jen na dvou st edních kolách a na t ech vysokých kolách.
Odborn  se romským jazykem zabývá ústav romistiky katedry jazyk  Asie a Afriky Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy. Je sice vydána u ebnice romského jazyka a romsko – eský slovník, oboje ur eno
pro dosp lé zájemce, není v ak dosud vypracována metodika výuky a nejsou zpracovány u ebnice pro

ti (s výjimkou slabiká e a matematiky pro nejmen í).

5.5 Sociální situace

Podle rozhovor  s terénními pracovníky a pracovníky státní správy polovina romských respondent  na
otázku, jak vychází se svými sou asnými p íjmy, odpov la, e s obtí emi, 51 % dokonce s velkými
obtí emi. Toto je pova ováno za subjektivní znak chudoby (odpovídalo 250 rodin,
asi 1 300 osob26).

ehled o Romech na trhu práce rovn  sledoval zadlu enost romských domácností. Naprosto bez
dluh  bylo 35 % (88 rodin) domácností, jejich ivitel byl zam stnaný. Velké dluhy m lo jen 4 % (10
rodin)  zam stnaných,  zato  více  jak  15  %  (  36  rodin)  nezam stnaných27. Tí ivá zadlu enost je v ak

edev ím u nezam stnaných p íslu ník  romských komunit. Výzkum bohu el nesledoval, od koho si

25 Zam enost rekvalifikací ÚP jsou neefektivní, pouze ÚP v Jablonci nad Nisou provedl pro 12 rodin romské men iny kurz
jak se správn  orientovat na dne ním trhu práce
26 Rozhovory nebyly vedeny cílen , uvedené hodnoty jsou post ehy a zku enosti z terénu ( lokalit ).
27 Zdroj – P ehled o Romech na trhu práce, 250 rodin respondent   iní asi 1 300 osob
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respondenti peníze p ují a za jakých podmínek dluhy splácejí. Bylo by jist  zajímavé zjistit, zda n kte í
z respondent  nejsou ob tí lichvy.

Výzkum dále sledoval závislost respondent  na sociálních dávkách. Tuto závislost p iznalo 50 % (125
rodin) romských respondent . V romské populaci pak ani zam stnanost neznamená nezávislost na
sociálních dávkách. Tém  25 % (63 rodin) romských zam stnaných p iznalo, e pobírají k platu
sociální dávky a dal ích 10 % (25 rodin) na tuto otázku neodpov lo. Z nezam stnaných romských
respondent  81 % (203 rodin) p iznalo pobírání sociálních dávek a tém  7 % (18 rodin) neodpov lo.
Na pocit chudoby nem lo vliv pohlaví respondenta a p ítomnost d tí v domácnosti, vy í pocit
chudoby byl zaznamenán pouze u rodin se ty mi a více d tmi.

Z m st, ve kterých byl výzkum realizován, byla nejvy í závislost romských respondent  na p íjmu
sociálních dávek zji na na Frýdlantsku (tém  70 %), dále na eskolipsku a okolí Jablonecka. Na
Liberecku je nejmen í závislost. Znovu se tedy ukazuje, e závislost p íslu ník  romských komunit na
sociálních dávkách je vysoká p edev ím tam, kde je obecn  vysoká nezam stnanost (hospodá sky slabé
oblasti).

Uvedená fakta by mohla svád t k interpretaci, e p íslu níci romských komunit jsou majoritou odmítáni
práv  v místech, kde jsou astými konzumenty sociálních dávek. Proti tomu p ekvapiv  sv í situace
na Jablonecku, kde jsou p íslu níci romských komunit p ijímáni relativn  pozitivn , p itom jsou zde
zna  závislí na sociálních dávkách. K objasn ní t chto rozpor  by bylo t eba provést výzkum
zasahující hloub ji do sociáln  psychologických vztah .

Sociální situaci p íslu ník  romských komunit je v nována i Analýza sociáln  ekonomické situace
romské populace v eské republice s návrhy na opat ení (Socioklub 2003).28 Analýza je zam ena

edev ím na problém geneze (p vodu) sou asné sociální situace a na hledání metod zm ny této situace
v ádoucím sm ru, tedy nikoli na deskripci (popis), kterou zpracovatelé pova ovali za dostate nou
v jiných dokumentech. Pro ení chudoby a sociálního vylou ení je ení problematiky sociálního
vylou ení romských komunit velmi významné.29

5.6 Terénní práce ve vylou ených romských komunitách30

Cílem terénní sociální práce (dále jen TSP) je p isp t k p echodu od poskytování sociálních dávek
k sociální pomoci s d razem na práci s klienty p ímo v romské komunit . Program je realizován
vy kolenými terénními sociálními pracovníky a terénními pracovníky (dále jen TP). Cílem práce
terénního sociálního pracovníka je analyzovat sociální situaci romské rodiny a vhodnými prost edky s
vyu itím metod sociální práce p isp t k odstran ní ne ádoucích faktor  bránících jejich integraci
do spole nosti. Program je financován ze státního rozpo tu, dále z rozpo tu m st a nestátních
neziskových organizací. S podporou Ministerstva práce a sociálních v cí a Rady vlády R pro zále itosti
romské komunity v roce 2006 pracovalo celkem 184 terénních sociálních pracovník  a 66 terénních
pracovník .

28 Analýza sociáln  ekonomické situace romské populace v eské republice s návrhy na opat ení, Socioklub 2003,
publikováno formou CD. Pro tuto analýzu bylo zpracováno 21 monotematických studií autor , kte í se romskou tématikou
dlouhodob  zabývají, byly provedeny 2 koresponden ní ankety, uskute n jeden výzkum formou polostandardizovaných
rozhovor , a 3 terénní výzkumy.
29 p evzato z Hana Fri tenská, Petr Ví ek: Záv ry a doporu ení, in Analýza sociáln  ekonomické situace romské populace
v eské republice s návrhy na opat ení, Socioklub 2003, Národní plán boje proti chudob  a sociálnímu vylou ení
30 TSP vy kolený sociální pracovník – pracuje samostatn , TP – pou ený pracovník, pracuje pod odborným dohledem.
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ehled p sobících TSP a TP v Libereckém kraji

izovatel Místo p sobení Terénní pracovník
sto Liberec Liberec 5 ( 2,5 úvazku )

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Kate inky 2
Tanvaldsko 1
Frýdlantsko 2

NNO – Liberecké romské sdru ení

Jablonecko 1
Liberec 2

sto Jablonec nad Nisou Zelené údolí 2
Ulice Revolu ní a
Dlouhá

0,5

sto eská Lípa 1
lov k v tísni – spole nost p i T,

o.p.s.
Mimo , Pertoltice,
Plou nice

1

Liberec – Centrum,
Kate inky, Franti kov

2

Chrastava + Kovák,
Nová Ves

2

V sou asnosti probíhá odborná diskuse na MPSV o dal ím zam ení terénní práce v R, nap íklad
o nezbytné mí e profesionalizace a standardizace poskytovaných slu eb.31 P ipravuje se také
jednotná metodika pro obce.

5.7  Zdravotní stav romské populace

Záva né zdravotní problémy v rozsahu epidemie se vyskytly v roce 2003 ve ty ech vylou ených
lokalitách. Jednalo se o epidemii úplavice v lokalit  „N-centrum eská Lípa, Strá  pod Ralskem,
ubytovna Kovák“, a dále o epidemii loutenky v lokalit  „ubytovna Zákupy“. Terénní pracovníci a
rom tí poradci se asto setkávají se zvý eným výskytem chronických onemocn ní dýchacích cest,
ko ních onemocn ní, vrozených vývojových vad i s ojedin lým výskem TBC mezi obyvateli prostorov
izolovaných lokalit. Mezi Romy ijícími v izolovaných enklávách a v ghettech se velmi zvy uje riziko
výskytu tuberkulózy. Socioekonomické podmínky mohou mít vliv na rizikové faktory týkající se
sexuáln  p enosných chorob a HIV/AIDS.

31 Nap . Pavel Navrátil: innost terénní sociální práce musí být profesionální, in Mo nosti sociální práce v romských
komunitách, Sociální práce 4, 2003, s. 59-64 a dal í p ísp vky v tomto ísle Sociální práce ( pán Moravec, La ka

ková).
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6. Situa ní analýza v Libereckém kraji

Liberecký kraj se rozprostírá na severu eské republiky a zahrnuje území o celkové vým e 3163 km2,
co  p edstavuje 4% z celkové rozlohy eské republiky. Trvalé bydli  zde má cca 429 tisíc obyvatel.
Na území Libereckého kraje se nachází 216 obcí, z toho 36 se statutem m sta. Podle výsledk  s ítání
k 1.3.2001 pouze 621 osob se p ihlásilo k romské národnosti. P edpokládaný po et Rom  v kraji podle
kvalifikovaných odhad  romských poradc  je asi 13 190 osob. Nejv í hustota zalidn ní romskou
men inou je na eskolipsku a Liberecku. V Libereckém kraji registrujeme 24 ob anských sdru ení,
které se zabývají romskou problematikou.

6.1 Situace a problematika Rom  na eskolipsku

6.1.1 Popis lokalit, jejich vznik a vývoj (viz. p íloha .1)
6.1.2 Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích - Mimo , Strá  pod Ralskem, Náhlov,
Ralsko, Zákupy
Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na
nájemném a energiích, dlouhodobá nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení,
patné hygienické podmínky, spole enské sou ití (ve vlastní komunit  k v inové spole nosti),

nevy ízené ob anství, existen ní závislost rodin na sociálních dávkách. Vlivem t chto problém
dochází k ad  negativních sociálních a patologických jev  – zá koláctví, trestná innost, ekonomická
prostituce, drogy, gamblerství a lichva.
Institucionální okolí a kapacita:
Romský poradce: ano
Asistenti pedagoga: v eské Líp  2, v Mimoni 2
Terénní pracovník: v  Líp  1, v Mimoni - 1 NNO
Neziskový sektor: Farní charita . Lípa, Ob ansko Romské sdru ení ,,Bachtale“, eská spole nost
pomoci d tem Tilia, Ob anské sdru ení „Romane Khamoro“, lov k v tísni, o.p.s.

ad práce - rekvalifika ní kurzy
Dle sd lení Ú adu práce v eské Líp  v roce 2006 nebyly vytvo eny ádné speciální programy pro
Romy. Obecn  lze v ak íci, e vyu ívají mo nosti VPP a program  rekvalifikace. Pracovní ú ad
realizuje projekt Job klub „Krok“ zam ený na mladistvé do 25 let se základním vzd láním. Organizují
motiva ní kurs k rekvalifikacím, dal ímu vzd lávání. Z n j jsou pak vybíráni zájemci o rekvalifikaci
(r zné u ební obory) v rámci navazujícího programu „Krok p es most“. Financování: z ESF, APZ
(aktivní politika zam stnanosti).

V sou asné dob ije na eskolipsku podle kvalifikovaného odhadu romského poradce a aktivist  asi
do 2500 Rom . Z toho v eské Líp  asi 400, v Novém Boru asi 200, v Mimoni asi 350 osob,
v Náhlov  asi 160. Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou v sou asnosti nemá
vytvo en ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením problematiky v komunitních plánech.

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 pouze 98 osob se p ihlásilo k romské národnosti32.

32 SÚ- http://www.liberec.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/spravni_obvody_mesta_a_obce_sldb_2001
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6.2 Situace a problematika Rom  na Frýdlantsku

6.2.1 Popis lokalit, jejich vznik a vývoj (viz. p íloha .2)
6.2.2 Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích – Nové M sto pod Smrkem, Bulovka
Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na
nájemném a energiích, nejvy í nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení,
patné hygienické podmínky, spole enské sou ití (ve vlastní komunit  k v inové spole nosti),

nevy ízené ob anství, existen ní závislost rodin na sociálních dávkách. Vlivem t chto problém
dochází k ad  negativních sociálních a patologických jev  – zá koláctví, trestná innost, ekonomická
prostituce, gamblerství a lichva.
Institucionální okolí a kapacita:
Romský poradce: ne
Asistenti pedagoga: ve Frýdlant  1, v Raspenav  1, Nové M sto pod Smrkem 2 (1 pedagog)
Terénní pracovník: v Raspenav  1, v Bulovce 1 (oba pod NNO), 1 sociální pracovník
( Nové M sto pod Smrkem), 1 pracovník m stské policie (Frýdlant)
Neziskový sektor: Sdru ení ob an  romské národnosti Frýdlant, Sdru ení ob an  romské národnosti
Frýdlant, Ob anské sdru ení kunratických Rom , Ob anské sdru ení Bez rozdílu, Posec

ad práce - rekvalifika ní kurzy

V sou asné dob ije na Frýdlantsku podle kvalifikovaného odhadu terénní pracovnice asi 1500 Rom .
Z toho ve Frýdlant  asi 700, v Novém M st  pod Smrkem asi 900. V Novém M st  pod Smrkem byl

ízen Výbor pro romskou men inu jako pracovní skupina pro zastupitelstvo m sta. Na území
Frýdlantu pracují 2 terénní pracovníci pro romskou men inu. Garanci odbornosti a metodického
vedení zaji uje Liberecké romské sdru ení. V rámci Programu odstra ování havarijních situací
v sociáln  vylou ených romských lokalitách“ z Rady vlády pro zále itosti romské komunity, obec
získala finan ní podporu na zlep ení podmínek bydlení. M sto Frýdlant podporuje aktivity
národnostních men in i nep ímou podporou nap íklad bezplatným pronájmem nebytových prostor pro
NNO. Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou v sou asnosti obec Frýdlant
vytvo en nemá a ani ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením problematiky
v komunitních plánech.

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 pouze 53 osob se p ihlásilo k romské národnosti.
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6.3 Situace a problematika Rom  na Jablonecku

6.3.1 Popis lokalit, jejich vznik a vývoj (viz. p íloha .3)
6.3.2 Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích – lokalita Zelené údolí
Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na nájemném
a energiích, dlouhodobá nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení, nedostatek
sociálních byt , patné hygienické podmínky, spole enské sou ití (ve vlastní komunit  k v inové
spole nosti), nevy ízené ob anství, existen ní závislost rodin na sociálních dávkách. Vlivem t chto
problém  dochází k ad  negativních sociálních a patologických jev  – zá koláctví, trestná innost,
ekonomická prostituce, gamblerství a lichva.
Institucionální okolí a kapacita:
Romský poradce: ano, na ½ úvazku
Asistenti pedagoga: v Jablonci n./Nisou 4
Terénní pracovník: v Jablonci n./Nisou 1+3x na ½ úvazku
Neziskový sektor:
Komunitní centrum pro národnostní men iny, Prostory o.s., Ob anské sdru ení pro podporu a rozvoj
romské mláde e, TJ Roma Jablonec nad Nisou, Fara církve ímskokatolické v Jablonci nad Nisou,
Romská ob anská iniciativa, Salem o.s., Ob anské sdru ení- Nevo drom,

ad práce - rekvalifika ní kurzy
Velmi úzká spolupráce s Ú adem práce a vytipovanými podnikatelskými subjekty zejména v souvislosti
se z izováním dotovaných pracovních míst pro dlouhodob  nezam stnané romské ob any. V roce
2006 bylo v Jablonci nad Nisou vytvo eno 77 pracovních míst formou ve ejn  prosp ných prací.
Podstatnou ást t chto státem dotovaných pracovních míst bylo obsazeno romskými uchaze i
o zprost edkování zam stnání. V rámci  realizovaného projektu Ú adem práce „Cílený regionální
program pro dlouhodob  nezam stnané“ bylo z ízeno 36 dotovaných pracovních míst. V roce 2006 byl
jabloneckým Ú adem práce realizován poradenský program „ ance“, který absolvovalo 24 romských
uchaze  o zprost edkování zam stnání.

V sou asné dob ije na Jablonecku podle kvalifikovaného odhadu romské poradkyn  asi
3000 Rom . Z toho v Jablonci nad Nisou asi do 2 500 obyvatel. P ijaté materiály RM, ZM v oblasti
integrace romské men iny: usnesení ZM . XV. z 9.12.2004, poslední aktualizace 27.11.2006 –
Koncepce sociální práce m sta, usnesení ZM . 217/2006 - Program podpory terénní sociální pé e,
usnesení RM . 47/2006 - Ve ejn  prosp né práce, usnesení RM
. 125/2006 – Vznik komunitního centra pro národnostní men iny v objektu  Zelené údolí 3/3820,

usnesení RM . 155/2006 – Z ízení Komunitního centra pro národnostní men iny od 15.10.2006.
Romové jsou zastoupeni v komisích m sta: Komise humanitní pé e, Komise prevence kriminality,
Komise pro výchovu a vzd lávání. Na území Jablonec nad Nisou pracuje 1 terénní pracovník pro
romskou men inu. Garanci odbornosti a metodického vedení zaji uje Liberecké romské sdru ení
v rámci Programu odstra ování havarijních situací. Problém sou ití s majoritou a Romy se jeví v ulicích
Dlouhá a Revolu ní (asi 120 Rom ), kde se zatím neda í systémov  pracovat s nájemníky.

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 pouze 179 osob se p ihlásilo k romské národnosti.
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6.4 Situace a problematika Rom  na Liberecku

6.4.1 Popis lokalit, jejich vznik a vývoj (viz. p íloha .4)
6.4.2 Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích – Rochlice, Vesec, Doubí, Chrastava,
Hamr tejn – Machnín, Franti kov
Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na
nájemném a energiích, dlouhodobá nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení,
nedostatek sociálních byt , patné hygienické podmínky, spole enské sou ití , nevy ízené ob anství,
existen ní závislost rodin na sociálních dávkách. Vlivem t chto problém  dochází k ad  negativních
sociálních a patologických jev  – zá koláctví, trestná innost, ekonomická prostituce, gamblerství a
lichva.
Institucionální okolí a kapacita:
Romský poradce: ne
Asistenti pedagoga: v Liberci 2, v Hrádku nad Nisou 1, Chrastava 1,
Terénní pracovník: 2
Neziskový sektor: Liberecké romské sdru ení, Romipen o.s., Kulturní tradice o.s., Sdru ení
Chrastavských Rom , Bach ariben o.s., Bibachtale o.s., lov k v tísni, o.p.s.

ad práce – rekvalifikované kurzy:

V roce 2006 vznikla obecn  prosp ná spole nost Ve ejné práce, která zaji uje v Liberci ve ejn
prosp né práce. Ve spolupráci s touto spole ností jsou zam stnáváni klienti terénních pracovník .
Tímto zp sobem bylo zam stnáno 7 klient  terénních pracovník . Rekvalifika ní kurz realizovaný
ob anským sdru ením Aisis 2004, pod názvem Romové Rom m 2005.

V sou asné dob ije na Liberecku podle kvalifikovaného odhadu bývalého romského poradce asi do
3300 Rom . Obec s roz enou p sobností Liberec nemá romského poradce (od 1.3. 2007 je funkce
zru ena). K 10/06 byla té  zru ena Komise pro zále itosti národnostních men in. Koncep ní
dokument pro práci p ímo s romskou men inou m sto Liberec v sou asnosti vytvo en nemá a ani
ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením problematiky v komunitních plánech.

Zastupitelstvo m sta Liberec na svém jednání dne 30. 11. 2004 usnesením . 192/04 schválilo realizaci
Komunitního plánu sociálních slu eb v Liberci na období 2005 – 2007. V komunitní plánu m sta
Liberec se po ítá se z ízením 5 terénních pracovník  na 0.5 úvazku. Tento zám r byl prosazen pracovní
skupinou komunitního plánování „Cizinci, etnika a národnostní men iny“ vedle vytvo ení 40 sociálních
byt .

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 pouze 139 osob se p ihlásilo k romské národnosti.
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6.5 Situace a problematika Rom  na Novoborsku

6.5.1 Popis lokalit, jejich vznik a vývoj (viz. p íloha .5)
6.5.2 Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích – Nový Bor
Shrnutí hlavních problém :
Situace v Novém Boru je charakteristická agresivními výpady dvou velkorodin. Ze strany základních
kol je zájem o z ízení p ípravné t ídy i místa asistenta pedagoga. Funkci terénního pracovníka se obci

nepoda ilo obsadit. Ze strany romských rodin nebyl zájem o tyto nabídky. D vodem je strach z
napadání a nerespektování se navzájem. Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny
následující problémy: dluhy na nájemném a energiích, nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká
kultura bydlení, nedostatek sociálních byt , patné hygienické podmínky, spole enské sou ití (ve
vlastní komunit  i ve vztahu k v inové spole nosti), nevy ízené ob anství, existen ní závislost rodin
na sociálních dávkách. Vlivem t chto problém  dochází k ad  negativních sociálních a patologických
jev  – zá koláctví, trestná innost, ekonomická prostituce, drogy, gamblerství a lichva. Kumulace
vý e uvedených problém  se objevují v ulicích Nemocni ní, K ikova, Dobrovodského, Wolkerova.
V okolních obcích Cvikov, Krompach jsou p edev ím problémy se sou itím a dlouhodobou
nezam stnaností.
Institucionální okolí a kapacita:
Romský poradce: ano
Asistenti pedagoga: 0
Terénní pracovník:  0
Neziskový sektor: esko – Romské ob anské sdru ení, Kulturní svaz ob an  romské národnosti,

ad práce - rekvalifika ní kurzy
sto Nový Bor ve spolupráci s ÚP Nový Bor zam stnává 7 zam stnanc  z ad romské men iny,

Mladí  lidé  z  romské  men iny  jsou  zapojeni  do  projekt  KROK,  MOST.  Jedná  se  o  projekty
realizované Ú adem práce v eské Líp . Projekty jsou specifickou formou „Job club “, které
napomáhají úsp nému zapojení mladých lidí do p ípravy na budoucí povolání nebo nástupu ke studiu
na st edních odborných u ili tích. Od roku 2003 ukon ilo program dev t mladistvých z ad romské
men iny v Novém Boru

V sou asné dob ije na Novoborsku podle kvalifikovaného odhadu bývalé romské poradkyn  do 800
Rom . Toto íslo je nadhodnocené a neodpovídá realit . Z toho v Novém Boru asi 180 a
v Kamenickém enov  asi 25. Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou m sto Nový
Bor v sou asnosti vytvo en nemá a ani ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením
problematiky v komunitních plánech. Jako velký problém sou ití se jeví vzájemné napadání mezi Romy.

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 pouze 54 osob se p ihlásilo k romské národnosti.
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6.6 Situace a problematika Rom  na Semilsku

6.6.1 Popis lokalit, jejich vznik a vývoj (viz. p íloha .6)
6.6.2 Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích – Kolonka
Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na energiích,
dlouhodobá nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení, nedostatek sociálních
byt , patné hygienické podmínky, spole enské sou ití , nevy ízené ob anství, existen ní závislost rodin
na sociálních dávkách. Vlivem t chto problém  dochází k ad  negativních sociálních a patologických
jev .
Institucionální okolí a kapacita:
Romský poradce: ne
Asistenti pedagoga: 1
Terénní pracovník: 0
Neziskový sektor:
Sdru ení ob an  romské národnosti, Romsong Semily

ad práce - rekvalifika ní kurzy
Nebyla poskytnuta ádná informace.

V sou asné dob ije na Semilsku podle kvalifikovaného odhadu vedoucí sociálního odd lení asi 650
Rom . Z toho v Semilech asi 180 osob v lokalit  Kolonka. Toto íslo je nadhodnocené a neodpovídá
realit . Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou v sou asnosti vytvo en nemá ádná
ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením problematiky v komunitních plánech. P i tvorb
komunitního plánu se uva uje o propojení problematiky men in s m stem Jilemnice.

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 pouze 18 osob se p ihlásilo k romské národnosti.
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6.7 Situace a problematika Rom  na Tanvaldsku

6.7.1 Popis lokalit, jejich vznik a vývoj (viz. p íloha .7)
6.7.2 Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích – Velké Hamry
Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na nájemném
a energiích, dlouhodobá nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení, nedostatek
sociálních byt , patné hygienické podmínky, spole enské sou ití , nevy ízené ob anství, existen ní
závislost rodin na sociálních dávkách. Vlivem t chto problém  dochází k ad  negativních sociálních a
patologických jev  – zá koláctví, trestná innost, gamblerství a lichva.
Institucionální okolí a kapacita:
Romský poradce: ne
Asistenti pedagoga: 1
Terénní pracovník:  1 (NNO)
Neziskový sektor:

ad práce - rekvalifika ní kurzy

V sou asné dob ije na Tanvaldsku podle kvalifikovaného odhadu vedoucího sociálního odd lení asi
800 Rom . Z toho v Tanvaldu asi 300. Vylou enou lokalitu registrujeme ve Velkých Hamrech, kde ije
asi 180 osob a sou ití místních Rom  s majoritou je zde velmi problémové. V í koncentraci romské
men iny registrujeme té  v obci Plavy, kde v ak je sou ití bezproblémové. Jedná se o starousedlíky. Na
území m sta Tanvald pracuje 1 terénní pracovník. Garanci odbornosti a metodického vedení zaji uje
Liberecké romské sdru ení. Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou v sou asnosti

sto Tanvald vytvo en nemá a ani ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením
problematiky v komunitních plánech.

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 pouze 43 osob se p ihlásilo k romské národnosti.
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6.8 Situace a problematika Rom  na Turnovsku

6.8.1 Popis lokalit, jejich vznik a vývoj (viz. p íloha .8)
6.8.2 Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích
Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dlouhodobá
nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení, nedostatek sociálních byt , patné
hygienické podmínky, existen ní závislost rodin na sociálních dávkách. Vlivem t chto problém
dochází k ad  negativních sociálních a patologických jev  – zá koláctví, trestná innost, gamblerství a
lichva.
Institucionální okolí a kapacita:
Romský poradce: ano
Asistenti pedagoga: 2
Terénní pracovník: 0
Neziskový sektor: Sdru ení pro lidská práva R

ad práce - rekvalifika ní kurzy

V sou asné dob ije na Turnovsku podle kvalifikovaného odhadu romské poradkyn  asi 400 Rom . Z
toho v Turnov  asi 100. Vylou enou lokalitu zde neregistrujeme. Koncep ní dokument pro práci p ímo
s romskou men inou m sto Turnov v sou asnosti vytvo en nemá a ani ádná ze spádových obcí.
Postupn  se po ítá s ením problematiky v komunitních plánech.

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 pouze 23 osob se p ihlásilo k romské národnosti.
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6.9 Situace a problematika Rom  na Jilemnicku

6.9.1 Popis lokalit, jejich vznik a vývoj ( viz. p íloha .9)
6.9.2 Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích
Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na nájemném
a energiích, dlouhodobá nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení, nedostatek
sociálních byt , patné hygienické podmínky, nevy ízené ob anství, existen ní závislost rodin na
sociálních dávkách. Vlivem t chto problém  dochází k ad  negativních sociálních a patologických jev
– zá koláctví, trestná innost, gamblerství a lichva.
Institucionální okolí a kapacita:
Romský poradce: ano
Asistenti pedagoga: 0
Terénní pracovník: 0
Neziskový sektor:

ad práce - rekvalifika ní kurzy

V sou asné dob ije na Jilemnicku podle kvalifikovaného odhadu romské poradkyn  asi 114 Rom .
Romské komunity jsou v Rokytnici nad Jizerou, v Jablonci nad Jizerou – ást Hradsko a Jilemnici - ást
Hraba ov. Vylou enou lokalitu zde neregistrujeme. Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou
men inou v sou asnosti m sto Jilemnice vytvo en nemá a ani ádná ze spádových obcí. Postupn  se
po ítá s ením problematiky v komunitních plánech. P i tvorb  komunitního plánu se uva uje
o propojení problematiky men in s m stem Semily.

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 pouze 6 osob se p ihlásilo k romské národnosti.

6.10 Situace a problematika Rom  na eleznobrodsku

6.10.1 Popis lokalit, jejich vznik a vývoj (viz. p íloha .10)
6.10.2 Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích
Shrnutí hlavních problém :
V této obci s roz enou p sobností neregistrujeme ádné problémy romské men iny a ani ve
spádových obcích.
Institucionální okolí a kapacita:
Romský poradce: ano; Asistenti pedagoga: 0;Terénní pracovník: 0
Neziskový sektor:

ad práce - rekvalifika ní kurzy

Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou m sto . Brod v sou asnosti vytvo en
nemá a ani ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením problematiky v komunitních
plánech.

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 pouze 3 osoby se p ihlásily k romské národnosti.
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7.  Shrnutí

Následující kapitola p edstavuje koncept zm ny, která je shodná s Analýzou GAC. Navrhuje základní
mantinely nutné pro nastartování za le ování sociáln  vylou ených romských obyvatel do majoritní
spole nosti. V dal ích díl ích podkapitolách se v nuji jednak:

 shrnutí hlavních moment  dosavadního vývoje v procesu sociálního vylou ení v Libereckém
kraji v návaznosti na to, jak jsem tyto momenty identifikoval v jednotlivých tématických
kapitolách vý e,

 klí ovým princip m, je  musí konkrétní politika zm ny reflektovat, p i zm nách, má-li být
úsp ná,

 hlavním bariérám, které je t eba p ekonat, aby mohla být politika zm ny spu na,
a na záv r sumarizuji postup tvorby politiky zm ny, kapitola je ur ena zástupc m subjekt  státní

správy, do jejich  gesce spadá provedení celé ady systémových zm n, které pomohou vytvo it
prost edí umo ující nastartování tvorby politiky zm ny, a dále zaji ní nutné podpory
samotným aktér m zm ny – tedy obcím a m st m.

Návrhy zm n v dal ím textu, které v dosavadní politice a praxi chybí, nezpochyb ují dosud existující
a probíhající aktivity, programy a projekty. Cílem zde p edkládané analýzy je dopln ní a rozvinutí
víceúrov ového systému. Lze p edpokládat, e systémové ení problému by vytvo ilo kumulaci
zku eností pot ebných k zahájení postupného sociálního za le ování, ke kterému v sou asnosti v ádné
lokalit , respektive obci nedochází. ádné velké zm ny, ale obtí ný proces, postupného odstra ování
vylou ených lokalit33 . Zdroje ESF musíme brát jako potenciál p idané hodnoty k aktivitám, které
jsou dnes diferencovan  uplat ovány.

7.1  Dosavadní vývoj a dynamika stavu lokalit sociálního vylou ení v Libereckém kraji

Z pohledu posledních deseti let je evidentní, e se sociální vylou ení a koncentrace Rom  do více i
mén  segregovaných lokalit prohlubují, a to jak co do po tu lokalit, tak p ílivem dal ích sociáln
vylou ených rodin a jednotlivc . V tomto smyslu lze hovo it o tom, e se míra sociálního vylou ení
Rom  v Libereckém kraji zvy uje.

Etnická homogenizace lokalit

echny vylou ené lokality absorbují dal í rodiny a jednotlivce (migrace). Posilují koncentraci a celkový
podíl sociáln  vylou ených Rom  v kraji. Etnická homogenizace zejména velkých lokalit se m ní, mezi
Romy se objevují i nerom tí obyvatelé a stávají se postupn  stejnou men inou (viz. graf znázor ující
ir í pojetí romství). Popis jednotlivých lokalit v map  GAC i statistická a typologická analýza ukazují,
e ím v í lokalita, tím vy í má gravita ní sílu v i dal ím sociáln  vylou eným Rom m, ale také tím

í pravd podobnost výskytu kriminálních a jinak problémových jev . Hrozí tak, e se tyto jevy
budou stále více it do jejich okolí. Sociáln  vylou ené lokality se vyskytují s vy í pravd podobností
v regionech nadpr rn  zatí ených sociálními (nezam stnanost) a strukturálními problémy (deficit ve
vzd lání, hor í struktura pracovních sil i p íle itostí). Proto po etné a problémové lokality nezhor ují
jen situaci m st, v nich  se p ímo vyskytují, ale svými problémy ohro ují celý mikroregion. Lokality ijí
s vlastními pravidly zp sobu ivota, sociálním a ekonomickým chováním, které je opakem pracovn -
profesní výstavby sociální struktury a zp sobu ivota majoritní populace. Lokality p edstavují pomyslné
sociální dno eské spole nosti. D ti kopírují své rodi e a vzd lanostní dráhy v iny sociáln
vylou ených romských ák  kopírují osud svých rodi .

33 Analýza GAC srpen 2006
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7.2  P ispívání obcí ke vzniku sociáln  vylou ených lokalit

Existence t chto lokalit není jen d sledkem transforma ních a privatiza ních proces . Sociáln
vylou ené lokality jsou rovn  výsledkem specifických politik a politických zájm  na komunální úrovni,
stejn  jako synergie hospodá ských a obchodních praktik. Skute ná sociální podpora vylou ených rodin
se významn  sni uje a její podstatná ást je odvedena mimo p vodní ur ení. V dne ních podmínkách je
i sociální vylou ení p edm tem „byznysu“, který bude aktivn  i svými dopady bránit sociálnímu
za le ování.
Sní ená schopnost sociáln  vylou ených romských rodin a domácností dosáhnout na trvalý pracovní
pom r, mzdu a pravidelný p íjem s adekvátním hospoda ením a ekonomikou domácností, generuje
závislost na dávkách. Ta ústí v kulturu ivota na dluh, vedoucí asto a  k faktickému bankrotu
domácnosti v podob  vyst hování z bytu pro neplati ství, s následnou migrací a propadem do hor ích
podmínek. Tato kultura, spolu s nízkým a vesm s neúplným vzd láním, iní z romských rodin snadné
ob ti spekulací i podvodných praktik, a  ji  schopn ích rodin z vlastního prost edí nebo jednotlivc
i obchodních firem p icházejících v inou z majoritního prost edí. Ochrana a podpora vzd lanostn

i právn  nevybavených obyvatel sociáln  vylou ených lokalit je a  na výjimky blokována spí e
alibistickým chováním ve ejné správy, která „nesmí“ nebo „nedoká e“ rozli ovat, kdo je a není Rom.

ístup ú edník  v i kumulujícím se problém m v lokalitách pom rn  solidn  odrá í postoj a p ístup
zvolených samospráv i starost  a starostek obcí. V ina ú ad  takto nep ímo i p ímo sociálnímu
vylou ení a segregaci jen asistuje. P i absenci adekvátních nástroj  na komunální úrovni a p i jistém
tlaku na vylou ení a udr ení Rom  mimo pracovní trh, volí obce a jejich samosprávy ur itou míru
prostorové izolace a koncentrace sociáln  vylou ených Rom  jako relativn  ú inné a st edn dob
(volební období) udr itelné ení problému. N které obce up ednost ují podporu a stabilizaci sociáln
vylou ených lokalit. Primárním motivem a argumentem na úrovni obcí a m st, které se alespo
v díl ích oblastech o n co pokou ejí, je p edev ím pot eba brzdit dal í degradaci situace a p elévání
problém  z lokalit do dal ích ástí obcí.

Odpov dnost musí být p enesena z centrální úrovn  MPSV na obce a m sta.

7.3 Principy zm n34

Protikladem sociálního vylou ení je sociální inkluze, tedy za azení vylou ených jedinc  a rodin do
spole nosti v sociálním a ekonomickém smyslu, do sociální struktury. Podstatou sociální inkluze je
pohyb do sociální struktury eské spole nosti. Podstatou zm ny a procesu sociálního za le ování
sociální mobilita jednotlivc  a rodin.

Princip sociální a prostorové mobility

Z fungování spole nosti i obsahu sociální mobility vyplývá, e klí ovým i strategickým segmentem
mobility je pracovn  profesní pohyb, respektive získání pracovn  profesní pozice (zam stnání), která
generuje p íjem a odli ný zp sob ivota, ne  je ivot v dlouhodobém sociálním vylou ení. Pracovn
profesní pozice i mobilita dávají smysl vzd laní, zejména v generaci d tí. Hovo íme o mezigenera ní
vzd lanostní mobilit , jejím  obsahem je odpoutání se od rodiny s nízkým nebo ádným vzd láním s
cílem získání vy ího vzd lání.

Jde sou asn  o mobilitu sm rem k lep í profesi. Vzd lanostní mobilita je p edpokladem pracovn -
profesní mobility ( profesní mobilita jako ir í problém sociologie).

34 P evzato z Analýzy GAC
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Princip dvousm rného pohybu

Základní a obecný koncept mobilitního p ekonání sociálního vylou ení je pohyb z lokality ven sm rem
k integraci na pracovní trh a do ivota v nesegregovaném prost edí majoritní spole nosti. V p ípad
velkých lokalit, t ko m eme o ekávat vyvedení v ech obyvatel mimo lokalitu a o ekávat její zánik.
Naopak musí nastat také mobilita majoritního sociáln  ekonomického systému do t chto lokalit
(mikroekonomika, podniky a slu by a s nimi spjatých pracovních p íle itostí zp t do lokality). Zm na
tedy musí být konstituována dvousm rným pohybem, a to jednak jednotlivc  a rodin ven z lokality
a za druhé modernizace a revitalizace velkých lokalit zevnit , zejména v sociáln  ekonomickém smyslu.

Princip mobility zalo ené na zam stnanosti

Pracovn  profesní základ mobility jako strategický nástroj za len ní na trh práce je patrn  nejobtí í
a v jistém smyslu i nejsporn í, vzhledem k dlouhodob  nevýznamným výsledk m program  podpory
zam stnanosti a zam stnatelnosti sociáln  vylou ených Rom . Vzhledem k tomu, e celý proces
mobility a modernizace nelze redukovat na zlep ení ivotních podmínek, jeví se jako klí ové

ekonání ekonomického základu sociálního vylou ení, kterým je koncentrace dlouhodob
nezam stnaných v sociáln  a etnicky homogenní lokalit .

Nelze o ekávat, e eská spole nost a ekonomika opustí vývoj sm rem ke vzd lanostn  a kvalifika
zalo enému hospodá ství. V sou asnosti podíl nekvalifikované a manuální práce klesá a je pokrýván
tém  na 90% imigrací.

7.4 Klí ový princip zalo ený na aktivit  obcí a m st

Romské lokality sociálního vylou ení jsou ovliv ovány fungováním m st a obcí, na jejich  území se
nacházejí. Strategie zm ny musí vycházet ze systémové logiky, kde hlavním aktérem zm ny je obec a její
samospráva. Z toho nevyplývá, e proces zm ny je ponechán jen na obcích a m stech. Komunální
politika v této v ci musí dostat podporu centrální (sociální a kolská politika, financování ESF,
koordina ní orgán MPSV). Výzkum Analýzy GAC jasn  ukázal, e zatím praktická aplikace nemá
charakter systémové zm ny.

Jako jeden z mnoha mo ných p ípad  lze uvést situaci na ú adech práce, které mají na jednu stranu
provád t státní politiku zam stnanosti, její  cílovou skupinou jsou i Romové, na druhou stranu z

vodu ochrany osobních údaj  „nesmí“ zaznamenávat, kdo je „Rom“, tak e není mo né hodnotit
dopady jakýchkoli integra ních opat ení.

Bariéry politiky zm ny - absence politické v le ke zm

Sociální vylou ení Rom  je realitou komunální politiky, která nedisponuje systémovými nástroji
k jinému ení problému. Navíc se musí vyrovnávat s d sledky systémov  zalo eného sociálního
vylu ování Rom  z majoritního sociáln  ekonomického systému a sociální struktury eské spole nosti.
Mezi centrální a lokální politikou existuje pom rn  evidentní rozpor zájm ve vztahu k existenci
romských lokalit sociálního vylou ení. Centrální politika se sna í situaci rozpohybovat, obce a m sta se
sna í situaci stabilizovat, konzervovat a existující sociální vylou ení spí e optimalizovat, tlumit a
zmír ovat, ale ve své podstat  nem nit.
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Demotivující systém výplaty sociálních dávek

Fungování sociálního systému v oblasti sociálních dávek je zna  demotivující,  ivot ze sociálních
dávek je v porovnání s nekvalifikovanou i nízko kvalifikovanou prací (málo placenou) výhodný. Tlak
rodin na to, aby d ti nepokra ovaly ve studiu na st ední kole, ale neprodlen  za aly erpat nejr zn í
sociální dávky, je dostate  výmluvnou univerzální praxí, proti které se d ti sotva doká í vzep ít.
Krom  toho, e sou asný sociální systém p edstavuje p eká ku pro vstup na trh práce, sni uje motivaci
ke vzd lání a práci, ím  posiluje mezigenera ní p enos sociálního vylou ení z rodi  na d ti. Od
1.1.2007 platí nový systém výplaty dávek, as uká e jak byl správn  nastaven.

Neschopnost vzd lávacího systému utlumovat a p edcházet sociálnímu vylou ení

Vzd lávací systém zejména v úrovni základního kolství nedoká e utlumit nebo zablokovat
mezigenera ní p enos strategií a hodnot, jimi  se obyvatelé lokalit adaptují na sociální vylou ení.
Nedoká e jej nahradit vzd láním, pracovn  profesní p ípravou a zájmem o profesi. A  na ojedin lé
výjimky fungují základní koly jako nástroj p enosu a legitimizace nekvalifikovanosti a
nezam stnatelnosti na d ti ze sociáln  vylou ených rodin a lokalit. Základní kolství je v sou asnosti
spí e systémovou bariérou ne  aktivním nástrojem nastartování mezigenera ní mobility a
moderniza ního tlaku na lokality prost ednictvím edukace a pracovní motivace d tí.

Nízká efektivita aktivní politiky zam stnanosti

V podmínkách kombinace sociálního vylou ení, nekvalifikovanosti a p íslu nosti k romské men in
prakticky selhává stávající politika zam stnanosti a v rámci ní nejr zn í dosud vyu ívané rekvalifika ní
nástroje. P i vý e uvedené kombinaci znevýhodn ní nedosahují pou ívané „standardní“ nástroje
výsledk . Vzhledem ke strategickému významu zvy ování zam stnatelnosti dlouhodob  vylou ených je
i v této oblasti t eba projektovat jak dopady reforem sociálních dávek na zvý ení tlaku a motivace
k práci, tak studovat zahrani ní programy a jejich výsledky. V oblasti politiky zam stnanosti je t eba
zevrubn  analyzovat výsledky dosud realizovaných projekt  a umo nit pou ení se ze zku eností. Zatím
je patrné, e se dosud neobjevil úsp ný model (ú ad pro zam stnanost).

Nedostate ná nabídka bydlení

Obce v t ké situaci z hlediska své schopnosti poskytnout nízko nákladové bydlení mimo lokality pro
rodiny, které se rozhodnou pro mobilitu a vstup na trh práce. Schopnost nabídnout bydlení t m, kte í
cht jí pracovat a ít mimo lokalitu, vykazuje zna ný motiva ní potenciál. Navíc p ípady úsp né
mobility do sociální struktury a prost edí majoritní spole nosti fungují jako pozitivní mobilitní p íklady
pro druhé. Bydlení není samospasitelné, ale je d le itou sou ástí sociální inkluze.

ipravenost kraj  podílet se na sociální inkluzi

Kraje p edstavují d le itý podp rný územní lánek mezi státem a obcí. Ukazuje se, e z hlediska
znalostí situace v regionu a obcích a ve schopnosti, resp. ochot  dosáhnout udr itelných zm n, je

ipraveno na zm nu a podporu ESF pouze minimum kraj . Obce a m sta budou ve svých
mo nostech závislé na p ipravenosti krajských ú ad . Liberecký kraj teprve eká zpracování pot ebných
analýz a dokument , které mu umo ní aktivní participaci na projektech podpory v sociální oblasti s
vyu itím prost edk  ESF. V sou asnosti nedisponujeme pot ebnou odbornou a mana erskou
kapacitou k praktické spolupráci se zastupitelstvy obcí a m st.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Odbor sociálních v cí, bezpe nosti a problematiky men in

Analýza romských komunit 2007

                                                         strana 34 (celkem 45)

Pokud nemají obce odbornou, koncep ní a projektovou podporu na úrovni regionu, pak od nich
nelze o ekávat, e ji doká í pln  suplovat. Jde p itom o systémový parametr, jeho  zvládnutí v kraji
bude mít velký diferencia ní vliv na podmínky a absorp ní kapacitu obcí z hlediska dostupnosti
projekt  pro ESF. P inejmen ím odborná podpora k p íprav , zpracování strategie zm ny a k zaji ní
kapacit nutných pro tuto zm nu bude muset být poskytována centráln .

Chyb jící podpora ve ejného mín ní

Komunální politici v obcích a m stech pracují v podmínkách lokálního ve ejného mín ní, které z ejm
existenci lokalit vesm s akceptuje, i p ímo podporuje. Jde o silný stabiliza ní faktor, který udr uje
pasivitu a opatrnost komunálních politik  v hledání ení ve prosp ch sociálního za le ování a
integrace Rom . Komunální politici men ích a st edních m st nemají k dispozici ani výzkumy, ani
analýzy, poznatky a doporu ení, jak získat podporu ve ejného mín ní pro zm nu. Je p itom z ejmé, e
takový projekt nedoká í realizovat ani kraje.

Jde jednozna  o systémovou otázku, kterou je t eba také it na centrální úrovni.

Bez podpory obyvatel na lokální úrovni nebudou samosprávy ochotné masivn í a nákladn í
integra ní projekty zahajovat, proto e projekty nebudou vnímány jako projekty skute  ve ejného
zájmu. Politický dopad ve ejného mín ní je na komunální úrovni velice významný a p edstavuje
strategickou bariéru. Zastupitelé jsou v p ímém a ka dodenním styku s voli i a s jejich problémy,
prioritami a postoji. Centrální investice do této oblasti by m la být sou ástí programu ESF jako p ímá
podpora lokální politiky a politické v le.

Význam terénní sociální práce

Jakýsi minimální p edpoklad pro rozb hnutí procesu sociálního za le ování v eských podmínkách
edstavuje terénní sociální práce (TSP). Ta m e být poskytována bu to samotnou obcí, nebo

neziskovou organizací. Smyslem TSP je aktivní vyhledávání lidí, kte í jsou z n jakého d vodu v nouzi
(celé spektrum problém ), a individuální pomoc t mto lidem, respektive jejich rodinám (komplexní
sanace rodiny). P sobení terénní sociální práce na jedné stran  brání i brzdí hlub í sociální devastaci a
propadu lokalit sociálního vylou ení, na stran  druhé p edchází p íchodu rodin ijících dosud
v majoritním prost edí do takovýchto lokalit. Díky dobré obeznámenosti s prost edím TSP dále

edstavuje jeden ze základních p edpoklad  efektivního vyu ívání dal ích nástroj  sociálního
za le ování. Má-li tento nástroj fungovat dostate  efektivn , je v prvé ad  pot eba, aby TSP byla
dostate  profesionální, tzn. e ji budou poskytovat standardn  odborn  i prakticky vybavení
pracovníci s dobrým zázemím v organizacích, respektive na ú adech, je  je zam stnávají. Ukazuje se, e
se do sociáln  vylou ených lokalit v mnoha p ípadech propadají i rodiny, jejich lenové mají práci
nebo cht jí pracovat a ít podle b ných standard  majority. TSP jsou schopni tyto p ípady
identifikovat a pomoci jim v p ekonání podmínek k opu ní lokalit, p ípadn  zabrání jejich odchodu
do lokality. Kvalitní sociální práce v lokalitách by se proto m la stát základním pilí em nastartování
jakékoliv zm ny.

Etnický aspekt problematiky

Po celou dobu pr hu své práce nará ím na nejistotu a rozpaky nad etnickým aspektem sociáln
vylou ených lokalit, na bezradnost, jak uchopit a vysv tlit fakt, e v lokalitách jsou p edev ím Romové.
Nará íme na skute nost, e ádný sektor „neumí“ rozeznat kdo je a není Rom a i proto se s obtí emi
formulují specifické podp rné programy.
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 Z Analýzy GAC je patrné, e jakkoli jsou lokality konstituovány p edev ím sociáln  ekonomickým
vylou ením z trhu práce a sociální struktury, je v jejich vývoji obsa en i podstatný etnický prvek.

íslu né subjekty je oficiáln i navenek „neumí“ rozeznat (p itom je nesporné, e k nim stále na
základ  p ipsaného etnického statusu p istupují). Proces vylou ení evidentn  zasahuje p ednostn

íslu níky romské men iny. Fakt, e sociální vylou ení p ednostn  postihuje Romy, musí Liberecký
kraj a jeho následná strategie vzít v úvahu. Lokality jsou etnicky identifikovány ze strany ve ejné správy,
médií, ve ejnosti i n kterých organizací, které s Romy pracují35.

Nekoordinovanost aktivit

Aktivity provád né na místní úrovni spí e vycházejí z individuálních p edstav organizací a jejich aktér ,
ne  z hloub ji propracovaného konceptu zm ny zalo eného na detailním poznání stavu lokalit. Na

ení sou asných problém  ve skute nosti vynakládáme pom rn  zna né úsilí a nemalé finan ní
prost edky (od sociální politiky a  po grantové programy). Neda í se v ak jejich koordinace a
harmonizace do efektivních a zhodnotitelných proces . Strategické cíle a zám ry nejsou zpracovány z

zných p in, ale z ejm  nejvá ím d vodem je, e p evládá pocit ne itelnosti situace
(p edev ím na stran  obcí). Pozoruji snahu obcí a výrazn í p ipravenost na p íliv prost edk  z ESF.

Postup tvorby politiky zm ny

Formulace  cíl  a  strategií  musí  být  nutn specifická pro ka dou lokalitu a nelze p edpokládat
univerzální model nebo vzorec. Variance rozdíl  mezi lokalitami je zna ná (viz. p íloha
- analytická kapitola v novaná bydlení). Zpracovaná politika musí reflektovat specifickou situaci a
dynamiku lokality a na jejím základ  navrhovat kvalifikovaný postup.
Na v c nelze pohlí et tak, e m sta a obce mají od základu p ehodnotit sv j dosavadní systém. Je nutné
dál rozvíjet konkrétní aktivity, provázat je, dopl ovat o chyb jící dostupné slo ky. Paraleln  a postupn

ak mohou vybrané obce a m sta spl ující minimální nutné p edpoklady p istoupit k dlouhodobému
strategickému ení, jeho  úsp ch je do ur ité míry závislý i na systémových zm nách.

Cílené informování

Nutným p edpokladem rozb hu politiky zm ny je v asné a podrobné informování obcí, coby nositel ,
a ve ejnosti, coby lánku, na jeho  podpo e systém do jisté míry závisí. V domí obcí, e zainteresované
subjekty na centrální úrovni poskytují plánu nutnou koordinovanou podporu, bude pro obce p i
rozhodování a získávání politické podpory d le ité.

Na centrální úrovni je nedílnou sou ástí cílená informa ní kampa  o tom, jaké nástroje integrace
existují, jak fungují, ení pov domí o p íkladech dobré praxe apod. Dnes je v této oblasti mo né
pozorovat výrazné nedostatky.

Sou asn  je t eba klást d raz na kontinuální vzd lávání subjekt , které p icházejí do kontaktu se
sociáln  vylou enými nebo touto problematikou v bec, tedy p íslu nými ú edníky státní správy
i samosprávy, policisty, u iteli apod.

35 Tohoto problému se dotýká Rámcová úmluva Rady Evropy o ochran  národnostních men in, ve které se íká, e je
mo né  pracovat  s  údaji  o  etnickém  p vodu,  pokud  jsou  tyto  informace  pou ívány  s  cílem  zrovnoprávn ní  men iny  s

inou. V takovém p ípad  toto po ínání nemá být pova ováno za diskriminaci.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Odbor sociálních v cí, bezpe nosti a problematiky men in

Analýza romských komunit 2007

                                                         strana 36 (celkem 45)

Diferencovaný p ístup

Prokazatelná a legitimizovaná v le obce/m sta postupovat sm rem k inkluzi lokality a jejích obyvatel,
edstavuje zásadní podmínku pro sm rování ke komplexní zm . Z této podmínky pak vyplývá, e

celkový proces zm ny bude v rámci R diferencovaný, bude se týkat práv  t ch, kte í se
k programu jasn  p ihlásí a nebude se týkat t ch, kte í neprojeví zájem a formalizovanou politickou

li.  V  mno in  cca  170  obcí  a  m st  tak  dojde  k  vnit ní  diferenciaci  podle  stupn ,  rozsahu,  zacílení,
komplexnosti a typu nasazených politik, program  a konkrétních projekt .

Obce, které se rozhodnout p istoupit na strategii zm ny, by m ly mít podporu ve v ech úrovních
(centrální, regionální, odborná). P jde o program a strategii, která bude vytvá et idanou hodnotu
k existujícím program m a projekt m, program pro aktivní a iniciativní obce a m sta. Principem
diferenciace bude: „vá ný zájem“. Relativn  men í po et obcí, jejich  zájem o komplexní program
zm ny lze p edpokládat, umo ní soust ed ní kapacit, pozornosti a zdroj  na men í po et lokalit
i výhodn í podmínky pro p ípravu a spu ní celého procesu. Postupn  tak budou vznikat poznatky a
informace pro potenciální následovníky, jejich  politická v le a rozhodnutí se budou moci op ít
o existující poznatky a zku enosti.

Analýza a kvalifikovaná znalost prost edí

Politickou iniciaci procesu zm ny musí následovat p íprava plánu zalo ená na podrobném
prozkoumání ka dé lokality, její specifické analýze, na kvalifikovaném návrhu nástroj , program  a
kalkulaci kapacit a zdroj . To v e rozvr eno do reálného asu se stanovením díl ích cíl  a indikátor
vývoje procesu. Ji  pro zpracování takovéto analýzy a plánu musí politika zm ny vytvo it zdroje,
proto e obce/m sta budou muset vyu ít externích expertních kapacit. Ve spolupráci s nimi pak

ipraví realistický a ivotaschopný projekt/plán.

Politický mandát pro „plán“

Takto vzniklý plán musí znovu získat politický mandát projednáním v zastupitelstvu, v etn  plánování
zdroj , personální podpory i rozvr ení v ase (vysoce pravd podobn  bude sm ovat za hranice
volebního období). Teprve s takovým mandátem lze hovo it o závazné politické strategii, která má
anci na udr itelný b h.

Podpora a zájem ve ejnosti v i plánu obce

Politická strategie musí usilovat o ve ejnou podporu obyvatel celé obce a o v eobecnou známost.
Podpora je klí ová p inejmen ím proto, e celá realizace bude erpat nemalé prost edky jak z
evropských, tak z domácích zdroj . Plán bude v rohodný a politicky seriózní, pokud získá d ru
obyvatel ve svou schopnost dosáhnout cílového stavu inkluze. Jen tehdy bude vnímán jako ve ejn
prosp ný, nikoli jako privilegovaná pozornost Rom m. Podstatou strategie je mobilita do majoritního
prost edí, p edpokladem úsp chu mobility je otev enost tohoto prost edí v i p íchozím a integrujícím
se Rom m. I zde budou muset obce postupovat na základ  specifické analýzy místních pom ,
posilovat p ímou i nep ímou komunikaci, zainteresovávat lokální koly, organizovat politické debaty
apod.
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íprava kapacit a aktér

Nejen z d vodu irokého spektra nutných nástroj  a aktér , ale zejména pro jejich p ípravu bude
projekt vy adovat finance na p ípravu svých kapacit. Kvalita analýzy, p íprava a rozvoj lidských zdroj
jsou podstatným p edpokladem implementace a udr itelnosti projektu. V této souvislosti je na míst
zd raznit zcela zásadní roli NNO v celém procesu. Vzhledem k jejich p evá  pozitivnímu dopadu na
vývoj v lokalitách doporu ujeme pamatovat na podporu budování kapacit NNO, vzd lávání jejich
pracovník , prevenci syndromu vyho ení, posilování udr itelnosti neziskového sektoru prost ednictvím
informa ních aktivit, vzniku poradenského subjektu, spolupráce partnerství NNO a vým ny zku eností
mezi nimi apod.

Zp tná vazba a hodnocení

Existence postupných cíl  je p edpokladem toho, aby projekt byl neustále monitorován a konzultován
z hlediska toho, jak se mu da í postupné cíle plnit. Lze právem o ekávat nemalé obtí e, problémy a díl í
neúsp chy. Pokud v ak bude existovat dlouhodob í asový plán a zám r, nem l by projekt na tyto
problémy doplatit. Naopak by m l být zdrojem kumulovaných zku eností a informací. Projekt musí být
kontinuáln  sledován, a to jak pro mo nost korekce, monitorování výsledk , tak pro dal í vyu ití
zku eností a poznatk  o postupech, metodách a politikách ze strany jiných zájemc  o zapojení se.

íklady táhnou a informace také

Nelze doufat, e by bylo mo né nastartovat strategii zm ny plo  a ve v in  lokalit. Proto e politická
le  ke  spu ní  opravdu  hlub ích  zm n  je  na  úrovni  obcí  spí e  minimální  a  p evládají  obavy  z

destabilizace relativn  k ehkých pom . Proto sou ástí politiky zm ny musí být p ijetí pravidla, e na
po átku je mén  obcí/zájemc  výhodn í, a uvolnit prostor jen pro ty, kde zastupitelstva
samostatn  nebo po poskytnutí informací projeví silnou v li projekt spustit.

Peníze jsou nutné, ale nikoli posta ující

Perspektiva financování programu z prost edk  ESF je sice d vodem k pozornosti a potenciální
atraktivnosti, ale je t eba otev en  deklarovat, e pro politiku zm ny jsou nefinan ní p edpoklady
významn í ne  zdroje finan ní. Teprve tehdy a  bude existovat plán jak a kam sm ovat zm nu, lze
uva ovat o pot ebných zdrojích lidí, asu, znalostí a pen z.

Synergie r zných úrovní ve ejné správy

le na stran  obcí je podmínka nutná, nikoliv v ak posta ující. Je nesporné, e podpora ze strany kraj
a ministerstev bude zvy ovat výkonnost program  i posilovat jejich zp tný vliv pro ty, kte í si rad ji
po kají na výsledky.

ení, nikoli experimenty

edpokladem výsledk  a výkonnosti projektu je, e bude mín n vá , bude postupovat cílev dom  a
s tahem na ení, nikoli „vyu ití“ pen z. Období experiment  ji  patrn  máme za sebou, a to s velice
problematickými výsledky. Nyní je as na postupné a diferencované ení. Centrální politika, expertní
kapacity i zdroje se musí p ibli ovat k lokální situaci a podmínkám se v í vá ností, s respektem pro
místní pom ry. Uplynulá léta se vyzna ovala rétorikou brojící proti diskriminaci, v praxi se ale
k integraci nep istoupilo, liknavý p ístup naopak vyústil v existenci n kolika set romských lokalit. Tento
vývoj je t eba zvrátit.
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Spojené nádoby inkluze a exkluze

Pokud se v n kolika málo lokalitách poda í mobilitní procesy zm ny spustit obousm rn  (tedy migrace
ven z lokality i modernizace dovnit ), bude zlep ování ivotních podmínek pravd podobn  vyvolávat
dal í migraci. Proto je d le ité, aby do programu vstupovaly stále dal í a dal í obce a graduáln  rostl
po et lokalit, v kterých se budou otevírat nové ivotní ance a podmínky, a které budou p itahovat
migraci z lokalit, kde budou trvat dosavadní pom ry. Zp sob informování o strategii v prost edí
romských lokalit bude vy adovat specifickou pozornost nejen v lokalitách, které budou p ímou sou ástí
projektu, ale i v dal ích.

Dlouhodobost a udr itelnost

S ohledem na p edpokládané vy í kapacitní nároky a náklady by byl úsp ch, kdyby se do procesu
azovalo 3 – 5 obcí ro , s p edpokládanou jedno- a  dvouletou periodou p ípravy. Ji  tato kalkulace

nazna uje, e máme p ed sebou dlouhou cestu. K jejímu zkrácení v ak m e p isp t jak nár st zájmu
Rom  o mobilitu a úsp ch, tak d slednost a udr itelnost programu pro del í asový horizont.

Nutnost systémových zm n

Problematika sociálního vylou ení je tématem procházejícím nap  jednotlivými resorty. Sebeaktivn í
obec nemá anci dosáhnout skute né zm ny, pokud spolu nebudou zainteresované resorty velmi úzce
spolupracovat a usilovat o spole nou v c.

8. Legislativní rámec

8.1 Role krajských ú ad  a stávající legislativa

Koncep ními návrhy v oblasti integrace romských komunit se v první ad  zabývá Výbor pro
národnostní men iny,  bezpe nosti a problematiky men in Libereckého (dále jen „výbor“), který je dále
doporu uje k projednání v samostatné p sobnosti v kompetentních orgánech kraje. Výbor byl z ízen
na základ  § 76 a následn  zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd ích

edpis . Výkon p sobnosti Krajského ú adu Libereckého kraje ve vý e uvedené oblasti je realizován
edev ím innostmi obsa enými v náplni práce koordinátora pro národnostní men iny. Pracovní

místo koordinátora vzniklo na krajském ú adu na základ  § 67 odst. 1 písm f) zákona . 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd ích p edpis , a bylo systémov  za azeno od 1. 1. 2002 do
odboru sociálních v cí, bezpe nosti a problematiky men in. Obce s roz enou p sobností nemají

ímo zákonem stanovenou povinnost vytvá et pracovní místo „romského poradce“. Zabývat se
innostmi napomáhajícími integraci romských komunit do spole nosti ukládá obecním ú ad m § 6

odst. 8 zákona . 273/2001 Sb., o právech p íslu ník  národnostních men in a o zm  n kterých
zákon , ve zn ní pozd ích p edpis . innost zam stnanc  obecních ú ad  obcí s roz enou

sobností zaji ujících agendu vztahující se k vý e uvedenému ustanovení zákona je vykonávána na
ech obecních ú adech obcí z roz enou p sobností Libereckého kraje. Dva z deseti jsou etni tí

Romové. Funkce romského poradce jsou na obcích okrajové a asto kumulované.

8.2 Romové a Evropská unie

Vstupem 10 zemí zejména z východní Evropy do EU p ibylo do po tu obyvatel tohoto spole enství
kolem  1.200  000  Rom .  V  sou asné  EU  ije  cca  3.2  milion  Rom .  Odhaduje  se,  e  na  území  celé
Evropy ije kolem 6,5 – 8 milion  Rom . Uvádí se, e se jedná o nejpo etn í národnostní men inu.
V dokumentech Evropské komise jsou prezentovány následující odhady po tu Rom  v jednotlivých
zemích:
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   Pramen : Evropská komise

Od roku 1993 byla p ijata ada doporu ení a dokument  týkajících se Rom  v Evrop . Za p elomové
ve vnímání Rom  evropskými institucemi pova ujeme vyjád ení v záv re né zpráv  výzkumného
projektu Ministerstva zahrani ní R „právní postavení Rom  v jednotlivých lenských zemích
Evropské unie“ Doporu ení 1203 (1993) o Cikánech v Evrop , které p ijalo Parlamentní shromá ní
Rady Evropy na zasedání dne 2. 2. 1993. Podle tohoto dokumentu zaujímají Romové zvlá tní místo,
jako men ina bez vlastní zem , a koliv jsou „pravou evropskou men inou“, nejsou dosud
pova ováni za národnostní nebo jazykovou minoritu. Romové jsou zna eni jako „neteritoriální
men ina“, která pot ebuje zvlá tní ochranu. Ve stejném roce byla konstituována Evropská komise
proti rasismu a intoleranci (ECRI), která zapo ala monitorovat situaci v jednotlivých zemích, a byly
podávány zprávy a doporu ení, kde byl kladen d raz na odstran ní diskriminace ve vzd lávání,
zam stnávání, bydlení a p ístupu policie a dal ích státních orgán  ke len m romské komunity. Posun
v mezinárodních dokumentech v novaných Rom m je patrný od konce 90 let, kdy se evropské
instituce za ínají orientovat na problém sociálního vylou ení. Podle Doporu ení rady Evropy . 1557
(2002) o právním postavení Rom  v Evrop  jsou Romové stále ob tí diskriminace, marginalizace a
segregace, která vede k etnické diskriminaci. Na jedné stran  jsou etnickou komunitou a na stran  druhé
mnozí z nich nále í k sociáln  znevýhodn né skupin  ve spole nosti. Spole ná zpráva o sociální
ochran  a  sociálním  za len ní  upozor uje,  e  dostupné  statistické  údaje  na  úrovni  EU  týkající  se
chudoby a sociálního vylou ení stále je  nezahrnují n které nejvíce ohro ené skupiny. Národní
aloka ní plány (NAP) týkající se za len ní zd raz ují skute nost, e p ist hovalci, etnické men iny a
Romové, lidé s posti ením, bezdomovci, ob ti obchodu s lidmi, lidé v pe ovatelských ústavech v etn
osob, které takové ústavy opou jí, elí v dané souvislosti velmi konkrétnímu riziku. Významnou roli
hraje také koncentrace nep íznivých podmínek v ur itých komunitách a zem pisných oblastech, a  u
ve m stech i na venkov , kde se lidé potýkají s ji  zako en nými faktory vylou ení, které mají tendenci
se p ená et z generace na generaci.

Za jednu ze sedmi klí ových politických priorit v EU je pova ováno vy ení problému diskriminace a
zaji ní v í integrace posti ených, etnických men in a p ist hovalc . Boj proti vysoké mí e vylou ení,
se kterou se takové skupiny, zejména Romové, potýkají, zahrnuje kombinaci lep í dostupnosti
základních slu eb a p íle itostí, posílení právních p edpis  k vy ení problému diskriminace a rozvoje
cílených koncept . Problémy, jim elí Romové, vy adují zvlá tní pozornost.

Jedním z posledních dokument  je Zpráva o situaci lidských práv Rom , Sint  a ko ovník
v Evrop  komisa e pro lidská práva Rady Evropy dokumentující poru ování základních lidských práv a
prezentující doporu ení na odstra ování diskriminace v oblasti bydlení, vzd lávání, zam stnanosti a
zdravotní pé e.

Zem Odhadovaný po et Rom
Rumunsko 1.800 000 - 2 500 000
Bulharsko   700 000 -  800 000
Ma arsko   550 000 -  600 000
Slovensko   480 000 -  520 000

eská republika   250 000 -  300 000
Polsko    50 000 -   60 000
Slovinsko     6 500 -   10 000
Loty sko     8 200
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V Návrhu na ízení Evropského parlamentu o Evropském sociálním fondu mají být mimo jiné
podpo eny tyto priority:

zvý ení dostupnosti zam stnání pro uchaze e o práci a ne inné osoby, prevence
nezam stnanosti, prodlu ování pracovního ivota a zvy ování ú asti en a p ist hovalc  na trhu
práce, zejména podporováním: modernizace a posilování institucí na trhu práce, zejména slu eb
zam stnanosti; provád ní aktivních a preventivních opat ení pro zaji ní v asné identifikace
pot eb a osobní podporu, hledání práce a mobilitu, samostatnou výd le nou innost,

posílení sociálního za len ní znevýhodn ných osob a boj s diskriminací, zejména
podporováním: za le ování znevýhodn ných osob, osob vy len ných ze spole nosti, osob s
nedokon eným vzd láním, p íslu ník  men in a posti ených osob do zam stnání
prost ednictvím opat ení na zlep ení jejich zam stnavatelnosti, v etn  socioekonomických
opat ení, dopl ující innosti o p íslu nou sociální podporu a pé i; rozmanitosti na pracovi ti a
boje proti diskriminaci v p ístupu na trh práce prost ednictvím zvy ování pov domí a zapojení
místních spole enství a podnik ,

mobilizace pro reformy v oblasti zam stnanosti a za len ní, zejména podporováním rozvoje
partnerství a pakt  prost ednictvím sítí relevantních ú astník  na národní, regionální a místní
úrovni.

Národní rozvojový plán na léta 2007 - 2013 obsahuje i oblast integrace p íslu ník  romských komunit.
Romové nadále za ívají zvlá  tvrdé formy vylou ení a diskriminaci ve vzd lávání, zam stnání, bydlení,
zdravotní pé i a jiných oblastech.

8.3 Integrace romských komunit na národní úrovni

První Souhrnná zpráva o situaci romských komunit v eské republice byla vlád  naposledy p edlo ena
29. íjna 1997 (tzv. Bratinkova zpráva). Vláda ji vzala na v domí usnesením . 686. Zpráva vycházela
z podklad  jednotlivých resort , zku eností nevládních organizací a také z obsáhlého pr zkumu
v terénu, který iniciovala tehdej í kancelá  ministra vlády odpov dného za národností men iny.
Kancelá  rady vlády pro zále itosti romské komunity ka doro  zpracovává Informaci o pln ní
usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy p i
uskute ování opat ení p ijatých t mito usneseními. V t chto dokumentech lze sledovat vývoj
v jednotlivých resortech (www.vlada.cz).

Na integraci p íslu ník  romských komunit se podílejí dva poradní orgány vlády - Rada vlády R pro
zále itosti romské komunity a Rada vlády R pro národnostní men iny. Ob  rady jsou iniciativními a
poradními orgány vlády, nemají p ímé výkonné kompetence. Nicmén  i ostatní rady se danou
problematikou zabývají. Pro p ehlednost je nastín na role a aktivity jednotlivých iniciativních a
poradních orgán  a ministerstev, které jsou do jisté míry i vodítkem pro strategii kraje.

8.4 Rada vlády pro národnostní men iny

Rada vlády R pro národnostní men iny byla z ízena v souladu s § 6 odst. 3 zákona . 273/2001 Sb.,
o právech p íslu ník  národnostních men in. leny této Rady jsou vedle zástupc  orgán  ve ejné
správy zástupci jedenácti národnostních men in. Romové mají v této Rad  t i  zástupce.  Jedná  se
o poradní a iniciativní orgán vlády pro otázky národnostních men in a jejich p íslu ník .

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.vlada.cz).
http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Odbor sociálních v cí, bezpe nosti a problematiky men in

Analýza romských komunit 2007

                                                         strana 41 (celkem 45)

Rada vlády R pro národnostní men iny iniciovala p ijetí „Na ízení vlády . 98/2002 Sb., kterým se
stanoví podmínky a zp sob poskytování dotací ze státního rozpo tu na aktivity p íslu ník
národnostních men in a na podporu integrace p íslu ník  romské komunity“ (novelizováno na ízením
vlády . 262/2005 Sb.). Toto na ízení se týká podpory uchování, rozvoje a prezentace kultur
národnostních men in, roz ování a p ijímání informací v jazycích národnostních men in (mj. vydávání
národnostního tisku), vzd lávání v jazycích národnostních men in, multikulturní výchovy a podpory
integrace romských komunit.

Ve vztahu k Rom m jde i o podporu programu vyrovnávání podmínek romských komunit v oblasti
vzd lávací a sociální, s d razem na zamezování spole enského vylu ování p íslu ník  romských
komunit a zaji ní spoluú asti Rom  p i zavád ní integra ních program , vytvá ení d ry,
porozum ní a tolerance ve spole nosti prost ednictvím poznávání historie a tradic romské kultury a
zlep ování komunikace mezi p íslu níky romských komunit a majoritní spole ností. Od roku 2001 je
ka doro  zve ej ována Zpráva o situaci národnostních men in v eské republice.

8.5 Rada vlády pro zále itosti romských komunit

Rada vlády R pro zále itosti romské komunity, z ízená usnesením vlády ze dne 17. zá í 1997 . 581,
o z ízení Meziresortní komise pro zále itosti romské komunity (p vodní název), je poradní, iniciativní a
koordina ní orgán vlády pro otázky spojené s postavením Rom  v eské spole nosti. P edsedou Rady
je  len  vlády,  leny  jsou:  zmocn nec  vlády  R  pro  lidská  práva,  nám stci  dvanácti  ministr  a  trnáct
zástupc  romských komunit, z ka dého kraje jeden. Rada byla z ízena p i Ú adu vlády R v roce 1997
jako stálý poradní a inicia ní orgán vlády pro otázky romské komunity. Rada má 28 len , jejím

edsedou je len vlády. Polovinu len  tvo í zástupci romské komunity (po jednom z ka dého kraje).
lenem t lesa za Liberecký kraj je pan Miroslav Kotlár, p edseda o.s. Liberecké romské sdru ení. Cílem

Rady je napomáhat integraci romské komunity do spole nosti. Rada zabezpe uje sou innost resort
odpov dných za realizaci díl ích opat ení a pln ní úkol , vyplývajících z usnesení vlády a
mezinárodních smluv, jimi  je R vázána. Soust uje, projednává a p edkládá vlád  informace,
podklady a návrhy pro tvorbu a uplat ování politiky vlády v oblasti integrace romské komunity.
Zpracovává Koncepci romské integrace a vyhodnocuje pln ní p íslu ných usnesení vlády. Dále má
právo navrhovat rozd lení finan ních prost edk  vy len ných na dopl kové programy na podporu
integrace romské komunity. Ve své innosti spolupracuje s krajskými a obecními samosprávami, s
nestátními neziskovými organizacemi i s mezinárodními organizacemi, které svou inností p ispívají
k integraci romských komunit.

8.6 Rada vlády pro lidská práva

Rada vlády eské republiky pro lidská práva je poradním orgánem vlády eské republiky pro otázky
ochrany lidských práv a základních svobod osob v jurisdikci eské republiky, který byl z ízen
usnesením  vlády  R  .  809  ze  dne  9.  prosince  1998.  Sleduje  dodr ování  a  napl ování  Ústavy  eské
republiky, Listiny základních práv a svobod a dal ích právních norem upravujících ochranu a
dodr ování lidských práv a základních svobod. Rada dále sleduje vnitrostátní pln ní mezinárodních
závazk eské republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod. Zabývá se mimo jiné
o romskou problematikou, a to zejména v kontextu dodr ování mezinárodních závazk R plynoucích
z Úmluvy o ochran základních lidských práv a základních svobod, Mezinárodní úmluvy o odstran ní

ech forem rasové diskriminace. Rámcové úmluvy o ochran  národnostních men in. Lidskoprávní
perspektiva nazírání a p ístupu k ení romských zále itostí zárove  neopomíjí aspekt násobené
diskriminace romských en, které jsou vystavované dvojí diskriminaci, a to jako eny i v d sledku svého
etnického p vodu. Ka doro  je publikována Zpráva o stavu lidských práv, kde se objevují témata
týkající se vzd lávání romských d tí, diskriminace Rom  p i p ijímání do zam stnání a oblast bytové
politiky obcí.
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8.7  Ve ejný ochránce lidských práv

Ve ejný ochránce lidských práv byl z ízen zákonem . 349/1999 Sb., o ve ejném ochránci práv. Zákon
ukládá této instituci nejen p ispívat k náprav  pochybení ú ad i institucí v i konkrétnímu ob anu,
ale také získané poznatky zobec ovat a navrhovat systémová opat ení. Podle stanoviska ve ejného
ochránce práv nemohou obce a m sta situaci zhor ovat svým tvrdým, nekompromisním a mnohdy na
hran  zákona se pohybujícím jednáním. Namísto tvorby obecných kritérií s vylu ovacími tendencemi
by obce a m sta m ly dát v í prostor pro individuální posuzování ádostí o byt v kombinaci s

sledným vyu íváním nástroj , které umo uje sociální systém pro p ekonávání nep íznivé sociální
situace jednotlivc  (terénní sociální práce, vyu ívání institutu zvlá tního p íjemce dávek). Zvlá tní
pozornost v noval ve ejný ochránce práv problematice sterilizace romských en. V pr hu roku 2004
se na n j obrátilo 62 en se stí nostmi na zdravotnická za ízení. Podle dostupných informací nebyl
et en ádný p ípad z Libereckého kraje.

8.8  Ministerstvo práce a sociálních v cí R

V gesci Ministerstva práce a sociálních v cí (dále jen MPSV) je ada oblastí, které se bezprost edn
dotýkají skupiny jedinc  ohro ených sociálním vylou ením, mezi které p íslu níci romských komunit
bezesporu ve velké mí e pat í. V daném kontextu není bez zajímavosti, e zve ejn ní návrhu zákona
o hmotné nouzi a existen ním minimu v roce 2005 vyvolalo významnou reakci u romských sdru ení,
která vyústila v realizaci konference Romové v sociálních zm nách, kterou uspo ádalo sdru ení D eno
20. kv tna 2005 v prostorách Poslanecké sn movny Parlamentu R. Záv ry diskuse lze zjednodu en
shrnout z pohledu romských iniciativ takto: Motivace lidí k aktivnímu hledání práce a p ijetí i mén
placeného místa je podle romských sdru ení krok správným sm rem, vyno ují se v ak obavy, e trh
práce není na tuto zm nu p ipraven (www.dzeno.cz). V sou asné dob  MPSV metodicky vede krajské
koordinátory, romské poradce a p ipravuje sjednocení a standardizaci terénní práce.

Mezi základní dokumenty resortu, které explicitn  zmi ují romské komunity jsou:
Národní ak ní plány za le ování, zam stnanosti,
Koncepce rodinné politiky,
Program podpory sociálních slu eb na celostátní úrovni,
Program podpory sociálních slu eb na místní a regionální úrovni,
Program podpory za ízení slu eb prevence sociálního vylou ení,
Národní zpráva o rodin .

Romské rodin  je v dokumentu Národní zpráva o rodin  v nována samostatná rozsáhlá kapitola, je
konstatováno, e se jedná o skupinu nejvíce ohro enou diskriminací a sociálním vylou ením, ve které se
snoubí ada handicap . Zpráva upozor uje na zvy ující se podíl romských d tí v d tských domovech.
Za hlavní p iny umis ování do ústavních za ízení je pova ován nedostate ný p íjem pro zaji ní
základních pot eb d tí, neschopnost zajistit základní pé i o n , neuspokojivá bytová situace rodin i
ztráta bytu nebo jiné problémy vznikající z obtí í p i integraci romských rodin do b né spole nosti.
Roli hraje také vzr stající po et romských matek, které mají samy osobní zku enost s pobytem
v d tském domov .

Podíl romských d tí v ústavních za ízeních je odborníky odhadován na 50 – 60 %. Do d tských
domov  je umis ováno 15-krát více romských ne  neromských d tí. V Libereckém kraji
registrujeme 13 za ízení náhradní rodinné pé e.
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9. Záv r
edkládaný dokument byl zpracován na základ  vypracované Analýzy sociáln  vylou ených romských

lokalit a absorp ní kapacity subjekt  p sobících v této oblasti GAC, která p edev ím doplnila chyb jící
data a poskytla institucionální zast ení. Tento dokument bude slou it jako podkladový materiál pro
tvorbu st edn dobého krajského koncep ního dokumentu na období 2007 – 2013, kde budou tyto
výstupy za azeny. Jak ji  bylo uvedeno tato analýza není podmín na ádnou pro kraj závaznou
legislativní normou. Sou asný stav romské men iny v Libereckém kraji je v ak kritický  ve v ech
oblastech ivota romské men iny a je pot ebné tuto situaci it v as a systémov .
Romové jsou pro sociální politiku i dal í instituce t ko uchopitelní. Prov ování reálných nárok  a
cílená sociální práce je zvlá  v prost edí koncentrovaných romských komunit ztí ená. V d sledku
etnizace chudoby jsou Romové v R nej ast ím ter em pohrdání i rasov  motivovaných útok , jsou
nejh e p ijímanou minoritou a jsou pova ováni za „b emeno“ spole nosti36.

Ministryn  bez portfeje D amila Stehlíková informovala o vzniku vládní Agentury k p edcházení
sociálního vylou ení v romských lokalitách. Ta by m la bránit vzniku nových chudinských ghett a
zárove  p ispívat k odstra ování t ch stávajících. Start pilotního dvouletého provozu je naplánován na
polovinu leto ního roku. MPSV chce získat finance na vznik Agentury z ESF a men í podporu by
poskytl stát. Garantem projektu je RVPZRK a projekt bude p edlo en do konce b ezna 2007. V R
existuje p es 300 chudinských tvrtí ve kterých ijí p evá  Romové.

36 Odkud p icházíme,  co  jsme,  kam jdeme (Martin  Pot ek  a  kol.,  2003) - za azuje Romy jako jedinou etnickou skupinu
mezi skupiny lidí chudých a sociáln  vylou ených, nebo  pro tuto skupinu je typický efekt „etnizace chudoby“.
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10. P ílohy
10.1 Tabulky identifikovaných sociáln  vylou ených lokalit – viz samostatný
soubor
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