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1. Úvod
Koncepce romské integrace na období 2004 – 2008 ve Zlínském kraji byla schválena ZZK
č.usn. 696/Z25/04. Materiál vychází z vládní Koncepce integrace romské komunity.
Vláda přistupuje k řešení romských záležitostí ze tří pohledů – z perspektivy lidských práv, z
perspektivy národnostní a z širší perspektivy sociokulturní. Tyto přístupy nejsou v rozporu,
nýbrž se vzájemně doplňují. Redukce romské problematiky na kterýkoli z nich by byla
nežádoucím zkreslením. Vyváženému pojetí, které bere v úvahu všechna tři hlediska,
odpovídá i struktura poradních orgánů vlády.
První z těchto perspektiv vyplývá z nutnosti zajistit, aby všichni občané České republiky, tedy
i Romové, mohli v plné míře a bez jakékoli diskriminace užívat všech individuálních práv
zaručených jim Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami
o lidských právech, jimiž je Česká republika vázána a také právem Evropské unie. Z hlediska
lidských práv se romskou problematikou zabývá Rada vlády ČR pro lidská práva.
Druhá perspektiva, národnostní, se opírá o specifická práva příslušníků národnostních
menšin, jak jsou definována v Hlavě III. Listiny základních práv a svobod, Rámcové úmluvě o
ochraně národnostních menšin, a to včetně práv kolektivních. Tato specifická práva jsou
konkrétně upravena zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
a o změně některých zákonů.
Třetí perspektiva, sociokulturní, vychází z širšího pojetí „romské komunity“ obsaženého v
důvodové zprávě k usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě o situaci romské
komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě. O tuto perspektivu se
opírá činnost třetího z poradních orgánů vlády, Rada vlády ČR pro záležitosti romské
komunity.
Koncepce Zlínského kraje má napomoci plnohodnotnému začlenění Romů do společnosti při
zachování většiny kulturních specifik a odlišností, které je charakterizují a které si přejí
zachovat, pokud tyto odlišnosti nejsou v rozporu se zákony České republiky.
Jako dílčí cíle byly vytýčeny tyto priority:
- snížení nezaměstnanosti u romské komunity
- zlepšení bytové situace a tím předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách
- odstranění handicapu ve vzdělání a kvalifikaci
- vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků
- snížení kriminality u romské komunity a zajištění bezpečnosti příslušníků romské komunity
- zlepšení zdravotní situace v romské komunitě
Integrace příslušníků romských komunit se stala součástí právního řádu České republiky a
dotýká se činnosti samospráv, tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to § 8 - "Obecní úřad
obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu
práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti"
a činnosti krajů zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a to § 7 - "Krajský úřad řídí a koordinuje ve
svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci
příslušníků romské komunity do společnosti".
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2. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností:
Obec
agendu
funkce
telefon
e-mail
zajišťuje
Zlín
Zdenka
Sociální odbor
577630817 zdenkakonecna@muzlin.cz
Konečná
Otrokovice
Ing.
Alena vedoucí
577680442 havlikova@muotrokovice.cz
Havlíková
oddělení dávek
a služeb
Vsetín
Ing.
Jan vedoucí
odd. 571491 625 tsp@email.cz
Plšek
sociální
prevence
Uherské
kontaktní
Hradiště
osoba
---------------------------------- ---------------------------------------neuvedena
Uherský
Hana
ved. Oddělení 572615360 hana.dolinova@ub.cz
Brod
Dolinová
sociál. věcí
Kroměříž
Libor Jarmar ved.
dddělení 573321415 libor.jarmar@mesto-kromeriz.cz
sociálně právní
ochrany dětí
Valašské
Ludmila
ved.
oddělení 577311133 cmajdalkova@mu-vk..cz
Klobouky
Cmajdálková sociálních věcí
Holešov
Věra
Odbor
sociál. 573521754 vera.salerova@holesov.cz
Šalerová
věcí
Vizovice
Vladimír
Odbor sociální- 577599 157 vladimir.nedbal@mestovizovice.cz
Nedbal
kurátor pro
mládež a
dospělé
Rožnov p. Roman
Odd. sociál.
571661263 krystynik.soc@roznov.cz
Radhoštěm Krystyník
věcí
Valašské
Ing. Miroslav Oddělení
571674598 ildza@muvalmez.cz
Meziříčí
Ildža
sociálně právní
ochrany dětí
Luhačovice kontaktní
osoba
--------------------------------------------------------neuvedena
Bystřice
kontaktní
pod
osoba
--------------------------------------------------------Hostýnem
neuvedena
Většina měst pověřila výkonem zajišťování práv národnostních menšin převážně vedoucí
oddělení z odboru sociální péče, kteří mají částečným úvazkem vykonávat funkci romského
poradce. Taková kumulace funkce není vhodná a neumožňuje zaměstnanci, aby se mohl
této profesi zodpovědně věnovat. Není prostor k návštěvě rodin Romů a zjišťování jejich
problémů.
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3. Terénní práce na obcích a NNO v romských komunitách.
Terénní práce je jedním z významných a účinných nástrojů, jak předcházet sociálnímu
vyloučení jednotlivců, rodin či celých sociálních skupin z obtížných životních situací a špatné
orientaci ve veřejných, především sociálních institucí. Fenomén sociálního vyloučení brání
lidem zapojit se do ekonomických, politických, spotřebních a dalších aktivit společnosti, a ve
svém důsledku jim tedy znemožňuje být plnoprávnými občany. Terénní práce nemůže stavět
na předpokladu, že ji tito jedinci či sociální skupiny sami vyhledají v jejích institucích. Kontakt
s klienty v jejich přirozeném prostředí má v sociální práci hluboké kořeny.
Od r. 2000 mají obce a NNO možnost se ucházet o dotace na terénní práci v romských
komunitách u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.
Této možnosti v r. 2007 využilo pouze město Vsetín, které obdrželo finanční částku 520 tis.
Kč na mzdu tří pracovníků.
Vzhledem k tomu, že pouze jedno město ze Zlínského kraje využilo této nabídky státu,
podpořil Zlínský kraj žádost o dotaci na terénní práci Společnosti dobré vůle ARGO Zlín,
která zajistila terénní práci ve městech Zlín, Holešov, Kroměříž a Staré Město. Celkové
náklady na 5 terénních pracovníků činily 960 340 Kč. Na této částce se finančně podílela
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity částkou 604 000 Kč, částkou 300 000,- Kč
Zlínský kraj, Město Zlín částkou 42 000,- Kč a Barum Continental Otrokovice částkou
30 000,- Kč. Společnost dobré vůle ARGO začala s terénní prací v měsíci dubnu 2007 a
ukončila jí v prosinci 2007.
Závěry a návrhy z pohledu koordinátora pro národnostní menšiny pro další období:
1. Doporučení obcím využívat možnosti dotací na terénní práci v romské komunitě u Rady
vlády ČR pro záležitosti romské komunity.
2. NNO zabývající se integrací romské komunity do společnosti připomenout možnost
žádosti o dotaci na terénní práci v romské komunitě v těch obcích, které nemají zájem na
zřízení takového pracovního místa (Holešov, Uherský Ostroh, Zlín, Uherský Brod,
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Kroměříž) u Rady vlády ČR pro záležitosti
romské komunity.
3. Předcházet terénní prací sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování.
4. Terénní prací pomáhat sociálnímu začleňování, zmírňovat nerovnosti, včetně nerovného
přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení apod.
5. Terénní prací pomoci klientům získávat sociální kompetence a předávat jim informace.

4. Zaměstnanost
Neměnnou skutečností je poměrně vysoká nezaměstnanost Romů, která se pohybuje kolem
70%. Lze konstatovat, že Romové jsou oproti jiným skupinám populace jen málo zasaženi
obecnou vládní politikou zaměstnanosti. Velké procento Romů čelí výrazným obtížím
v získávání přístupu na pracovní trh, což je reálným důvodem pro zavedení cílených a
specializovaných opatření adresovaných romským komunitám. Principem takových opatření
je dát každému šanci v přístupu na trh práce, tj. vyrovnat jeho handicap, než jde na trh
práce, nikoli následně.
Na tuto oblast se v roce 2007 zaměřila opět Společnost dobré vůle ARGO Zlín, která uspěla
se žádostí o podporu projektu Šance II u MPSV ČR. Celkové náklady projektu byly ve výši
422 430 Kč, MPSV poskytlo dotaci ve výši 296 700 Kč a Zlínský kraj poskytl dotaci
z Podprogramu na integraci romské komunity ve Zlínském kraji ve výši 126 730 Kč. Projekt
byl realizován v období duben - listopad 2007 a jednalo se o zvyšování zaměstnanosti
v romské komunitě ve městech Zlín, Holešov, Kroměříž. Na organizaci se obrátilo 71 klientů,
pracovníci organizace navštívili 10 orgánů státní správy a vykonávali také činnosti související
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s propagací Zlínského kraje, představením projektu na školách, úřadech práce, městských
úřadech aj.
Ve Vsetíně působí zaměstnanecká agentura ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a
diakonii, organizační jednotka Vsetín. Podstatou jejich práce je poskytnutí komplexních
služeb zaměřených na podporu příslušníků romské komunity ze Vsetínska, ohrožených
sociálním vyloučením. V roce 2007 realizovali projekt „Ukážu, že umím II“, jehož podstatou
bylo poskytnutí komplexních služeb zaměřených na podporu příslušníků romské komunity ze
Vsetínska, ohrožených sociálním vyloučením. Komplex na sebe navazujících služeb tvořily:
odborná beseda, vzdělávací akce – Motivační klub, pracovní terapie a následné zajišťování
integrace na otevřený trh práce formou metody podporovaného zaměstnávání. Cílem takto
poskytovaných služeb je získání základních pracovních návyků a dovedností, posílení
odpovědnosti a sebevědomí Romů a hlavně povědomí o korektním jednání se
zaměstnavateli a jejich informovanost o svých právech ve vztahu k nim. Výsledkem těchto
aktivit je integrace Romů do společnosti prostřednictvím vzdělávání, pracovně terapeutických
aktivit a následném uplatnění na trhu práce.
Úřad práce ve Vsetíně dlouhodobě podporuje pomocí příspěvků na tzv. společensky účelná
pracovní místa uchazeče, jimž má být podle Zákona o zaměstnanosti věnována zvýšená
péče při zprostředkování zaměstnání. Těmto uchazečům o zaměstnání se pracovní
uplatnění zajišťuje velmi obtížně. Jednou ze skupin uchazečů o zaměstnání uvedených
v Zákoně o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb., v platném znění, v § 33, písm. h), jsou fyzické
osoby, které potřebují zvláštní pomoc. Těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby,
které se ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby
společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a
fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
V roce 2007 byla vyhrazena 4 společensky účelná pracovní místa pro Romy s nástupem
v průběhu ledna 2007. V roce 2007 vynaložil Úřad práce ve Vsetíně na tato místa 87 905,Kč.
Na Úřadu práce ve Vsetíně je od 1. 8. 2006 realizován projekt „Pracovní šance“, který končí
v roce 2008. Jedná se o rekvalifikační kurzy na pracovní činnost „údržba zeleně a veřejných
ploch“ a pracovní činnost „dlaždič“ s následným dotovaným zaměstnáním na období 12
měsíců. Do projektu vstoupilo 20 osob, které prošly bilanční diagnostikou, motivačním
kurzem a individuálním poradenstvím. Z těchto 20 osob se jich 15 zúčastnilo výše
uvedených rekvalifikačních kurzů a následně 3 osoby ještě absolvovaly další rekvalifikaci
„Obsluha přenosné řetězové pily, křovinořezu a benzínové sekačky.
Úřad práce ve Vsetíně a Město Vsetín dále realizovali podporu obtížně umístitelných
uchazečů o zaměstnání pro zařazení do pracovního procesu formou veřejně prospěšných
prací. Partnerem v projektu byla příspěvková organizace Technické služby Vsetín, s.r.o.
Cílovou skupinou byli obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání, zejména Romové. Tento
projekt s názvem „Na pomoc integraci 2006“ probíhal v období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
Další formou podpory jsou veřejně prospěšné práce (VPP). Na VPP bylo zařazeno celkem
14 Romů, z toho 12 uchazečů u Technických služeb Vsetín a Valašské Meziříčí, 1 uchazeč
je zaměstnán na VPP u Obecního úřadu Branky a 1 uchazeč je zaměstnán na VPP u
Obecního úřadu Růžďka.
Úřady práce v České republice nezjišťují národnost občana při jeho vstupu do evidence,
zjišťují pouze státní příslušnost. Z tohoto hlediska úřady práce v současné době neevidují
žádného romského občana. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti se žádné samostatné
programy pro romské občany nerealizují. Všichni uchazeči o zaměstnání jsou zařazováni dle
zákona o zaměstnanosti a kritérií úřadu práce průběžně do programů finanční politiky úřadů
práce a zvýšená péče je směřována na všechny fyzické osoby, které jsou definovány
v paragrafu 33, zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Na Městském úřadě ve Vsetíně pracuje jeden romský občan jako terénní pracovník v romské
komunitě, 5 romských občanů je zaměstnaných jako asistent pedagoga na Základní a
Mateřské škole Vsetín, dva romští pracovníci jsou zaměstnáni pod Diakonií ČCE Vsetín.
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Vysoká nezaměstnanost Romů pramení z :
a) nedostatečného vzdělání
b) nedostatečná kvalifikace
c) žádné nebo malé praxe v oboru
d) špatné pracovní morálky
e) špatného zdravotního stavu
f) špatné předchozí zkušenosti se zaměstnáváním Romů
g) předsudků zaměstnavatelů nebo skryté diskriminace ze strany zaměstnavatelů
Závěry a návrhy z pohledu koordinátora pro národnostní menšiny pro další období:
1. Města by měla zvýšit zaměstnanost u Romů formou vzájemné spolupráce mezi úřady
práce, samosprávou a jimi zřízených organizací, např. technickými službami.
2. Komplexnost řešení problému uplatnění romské pracovní síly na trhu práce vyžaduje
také komplexní řešení. Prostředkem k budování takového provázaného přístupu je
podpora vytváření lokálních programů spolupráce mezi pracovníky pracovně profesního
poradenství a vedení pracovní kariéry v organizacích služeb zaměstnanosti (úřady
práce, specializované nestátní neziskové organizace) a pracovníky široce pojaté sociální
práce ( individuální, skupinové, komunitní, terénní).
3. Sociální pracovníci působící v romských komunitách mohou přispět k řešení problémů
nezaměstnanosti a uplatnění na pracovním trhu několika způsoby. Jednak jsou jejich
služby nezbytné při zvládání důsledků nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé.
Z hlediska zvýšení provázanosti a komplexnosti intervencí na trhu práce mají sociální
pracovníci velký význam dále v tom, že mohou efektivně napomáhat při zapojení
nezaměstnaných na pracovním trhu formou poradenské pomoci, asistencí a podporou při
vytváření rodinných, sociálních a vzdělávacích předpokladů uplatnění na pracovním trhu.
Zde je také prostor pro rozvoj neziskových organizací zabezpečující sociální služby.
Jejich současná kapacita napomáhat v programech podporovaného zaměstnávání Romů
je velmi malá.
4. Dalšími nástroji jsou usnesení Vlády ČR ze dne 23.6.1999 č. 640 o opatřeních na
podporu zaměstnanosti osob obtížně umistitelných na trhu práce (se zřetelem na
romskou komunitu) a vyhláška MPSV č. 35 ze dne 19.02.1997, kterou se stanoví
podrobnosti zřizování společensky účelových pracovních míst a vytváření veřejně
prospěšných prací. Také zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 33, písm. h), což
představuje fyzické osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných poměrech, nebo v nich
žijí. Je však třeba konstatovat, že uvedená zákonná ustanovení sice existují, ale v praxi
se téměř nevyužívají.
5. Je žádoucí, aby vyjmenovaná opatření, důsledně zohledňovala specifické potřeby
vyplývající z postavení romských žen. Zejména sociální pracovníci v roli poradců pro
zaměstnatelnost a další subjekty přispívající k realizaci strategie zaměstnanosti, musí
zároveň reflektovat nutná opatření potřebná ke snižování rozdílů mezi muži a ženami
v uplatnění na trhu práce, vyplývající z požadavků eliminace genderové diskriminace.
6. Bylo by vhodné, aby úřady práce soustředily svoji pozornost na podporu a rozvoj
nezávislého drobného podnikání mezi Romy. Nezávislá ekonomická činnost Romů
odpovídá kulturní tradici některých společenských vrstev této skupiny. Rozvoji
nezávislému drobnému podnikání stojí v cestě obtížná adaptace začínajících podnikatelů
na legislativní a administrativní rámec podnikatelských aktivit v České republice.
Současně existují významné příležitosti pro osoby samostatně výdělečně činné
v sociálně vyloučených lokalitách a chudinských čtvrtích měst. Je tedy nutné, aby úřady
práce vytvořily takové nástroje podpory drobného podnikání mezi Romy a posílí existenci
malých a středních romských podnikatelů.
7. Nezaměstnaní by měli být na účasti i úspěšném završení kurzů finančně zainteresováni
např. formou bonusů připsaných k podpoře v nezaměstnanosti.
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5. Bytová situace
Otázka bydlení do jisté míry určuje charakter a standard sociálně vyloučených romských
lokalit. Velká část těchto lokalit totiž existuje v místech, která byla z různých důvodů
považována za málo atraktivní. Některé lokality dokonce vznikly jako nouzová forma
ubytování viz. Vsetín – Poschla. Obyvatelé lokalit mají obecně velmi malé šance odstěhovat
se mimo lokalitu. V relativně nejhorší situaci se pak nalézají rodiny s malými dětmi, které
často žijí v domácnosti svých rodičů, bez reálné šance získat vlastní byt. K pronájmu bytu
nemají dostatek prostředků. Navíc jsou pro většinovou společnost minimalizováni tím, že
pocházejí z prostředí ghetta nebo vyhlášené lokality. Získat obecní byt je pro ně prakticky
nemožné. Narážejí na systém neprůhledného a často i diskriminačního systému přidělování
bytů (např. je podmínkou pro přijetí žádosti o obecní byt čistý trestní rejstřík osoby žadatele a
v některých případech i všech budoucích zletilých uživatelů bytu, kteří žili v bytě s
neplatičem). V rámci pokračujícího procesu sídelní segregace jsou mnozí Romové často
vytěsňováni do okrajových částech měst s nízkou nebo žádnou dostupností služeb.
Dokazování rasové diskriminace v takových případech je však velmi obtížné, neboť jde často
o rodiny vyznačující se kromě odlišné etnické příslušnosti i různými sociálními problémy,
nebo rodiny narušující občanské soužití. Vytěsňováním Romů tak dochází k vytváření
novodobých ghett, v nichž se koncentruje sociálně nejslabší vrstva obyvatelstva, což vede ke
vzniku zdravotnických, hygienických a bezpečnostních rizik a k rozvoji sociálněpatologických jevů v těchto oblastech. Řešení uvedených problémů si v budoucnu vyžádá
mnohem větší náklady, než jaké by vyžadoval aktivní a preventivní přístup předcházející
sociálnímu vyloučení v současnosti. Obce tak ve skutečnosti jen oddalují řešení problémů
nebo jej přesunují na stát.
Ve městě Vsetíně jsou dvě lokality obývané výhradně Romy, které je možné považovat za
sociálně vyloučené a to: Poschla 2082 a 2083 – celkem 36 bytů, 211 obyvatel, byty
plastového typu a ulice Jiráskova 409 – 14 bytů, 90 obyvatel, byty I. kategorie. V lokalitě
Poschla došlo v roce 2007 ke snížení nájemného z 80 Kč/m2 na 60 Kč/m2 z důvodu výskytu
vlhkosti a následných plísní v bytech z plastu. Z této lokality byly zatím vystěhovány 2
romské rodiny, které obdržely byt ve městě. Obyvatele Poschly zatěžují především dluhy za
elektřinu a vymáhání pohledávek souvisejících s bydlením na Smetanové ul. 1336 –
pavlačový dům (nedoplatky za vodu). Pracovní skupina na integraci romské problematiky při
městě Vsetíně připomínkovala, že v přístupu k lokalitě nevede chodník a měl by se
vybudovat retardér, který by snížil rychlost automobilů, které tudy projíždí směrem na
Valašské Meziříčí a ohrožují tak bezpečnost obyvatel Poschly. Nic z toho nebylo zatím
zrealizováno. Argumentem města je, že obyvatelé mohou docházet do města podjezdem
pod tratí. Toto lze pouze za suchého počasí. Jestliže je prudký či dlouhotrvající déšť, pak se
v podjezdu (myší díře) stále hromadí voda a průchod i průjezd je nemožný. Neprojedou tudy
ani automobily. Bylo zde dokončeno dětské hřiště na Poschle a jeho oplocení.
Ve městě Holešově se nachází lokalita Školní ulice, kde jsou obecní byty nižší kategorie a
kde bydlí i většina romského obyvatelstva. Z celkového počtu 53 obsazených bytů, kde
bydlelo 123 občanů Holešova, obývali Romové 14 bytů, cca 68 osob. Záměrem města je tuto
lokalitu přebudovat, zmodernizovat, vystěhovat stávající obyvatele a zajistit pro ně
odpovídající bydlení. Podařilo se 6 romským rodinám přidělit ve městě nové byty lepší
kategorie. Většina romských rodin se potýkala se zadlužením na nájemném, místních
poplatcích za svoz domovního odpadu, za plyn, elektřinu a další. Pohledávky u města byly
umožněny splácet prostřednictvím splátkových kalendářů a možností úhrady nájemného
přímo ze sociálních dávek. V roce 2007 zde zajišťovala terénní práci Společnost dobré vůle
ARGO Zlín.
Město Rožnov pod Radhoštěm zahájilo výstavbu obytného Domu na půl cesty. Finanční
prostředky na výstavbu poskytlo MMR ČR z Národního programu - Program podpory
bydlení, Podprogram: Podpora výstavby podporovaných bytů. Celá stavba stála 12 500 000,Kč. Po dokončení stavby město zjistilo, že vybraná lokalita na stavbu je nevhodná pro rodiny
s dětmi či starší občany z důvodu špatné dopravní dostupnosti, což údajně potvrdily i
neziskové organizace působící ve městě o.s. Pod křídly a o.s. Kamarád. Navíc doba
udržitelnosti je více jak 20 let a provozní náklady domu jsou vypočítány na 300 000 až
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400 000,- Kč ročně. V domě je prádelna a jedním z dalších problémů je to, že je zde pouze
jedna přípojka na pračku a v domě by mělo bydlet 10 rodin. Dalším problémem jsou jedny
elektrické hodiny a jeden měřič na vodu pro celý dům. Rodiny by se mohly hádat, kdo kolik
vyčerpal či vypotřeboval. Rozhodnutí města v současné době zní, že zde budou ubytovány
mladé rodiny bez dětí, které čekají na přidělení bytu. To ovšem nedovolují podmínky pro
poskytnutí dotace z MMR ČR a tak se domlouvají představitelé města s MMR ČR o
možnostech řešení.
Statutární město Zlín má také svoji lokalitu Obeciny, kde je větší koncentrace romského
obyvatelstva. Bydlí ve starších, ale zrekonstruovaných bytech I. kategorie. Díky stáří domů i
díky tomu, že někteří z těchto nájemníků málo větrají, v bytech kouří a shromažďují se ve
větším počtu, objevují se v některých bytech plísně. Romské rodiny bydlely dříve
v městských bytech I. kategorie v jiných částech města. Byty však buď zadlužily a za úhradu
vyměnily a sestěhovaly se do této lokality proto, že chtěly být pospolu (jedná se příbuzné
rodiny). Rodiny nejsou extrémně zadluženy. Institut zvláštního příjemce se využívá jen ve
zvláštních případech (u Roma pouze jednou). Již mnoho let dokládají, že náklady na bydlení
byly v předchozím měsíci řádně uhrazeny.
Ve městě Kroměříž žijí Romové v běžných panelových domech (16 romských rodin, cca 60
osob), v jednopatrovém domě, který byl podle potřeby rekonstruován (cca 10 osob), nízká
zástavba rodinných domů pro sociálně slabé, společensky nepřizpůsobivé a osoby ohrožené
sociálním vyloučením (cca 20 osob).
V obci Bezměrov (okres Kroměříž) bydlí romská rodina (cca 20 osob) ve vlastním domě
určený k demolici. Jedná se o velmi nevyhovující prostory. Řešení je průběžně
projednáváno, ale zatím nedošlo k výsledku.
Město Otrokovice sociálně vyloučené lokality nemá. Bydlení Romů je standardní jako u
většinové společnosti, využívání institutu náhradního příjemce nemusí zatím využívat, pokud
to bude nutné, jsou ochotni toho využít
Ve městě Valašské Meziříčí není žádná sociálně vyloučená lokalita bydlení. Romové jsou
rozptýleni do nájemních domů na celém území města (neshoduje se s Gabalovou analýzou
sociálně vyloučených lokalit v ČR)
Ve městě Vizovice bydlí cca 4 romské rodiny, které mají zajištěno bydlení ve svém vlastnictví
(cca 10 osob).
V roce 2007 většina měst zahájila zpracování komunitních plánů, ve kterých se tato
problematika objevuje.
Závěry a návrhy z pohledu koordinátora pro národnostní menšiny pro další období:
1. Bytovou politiku řady obcí ve vztahu k příslušníkům romské komunity však lze označit
přinejmenším za krátkozrakou a necitlivou. Obce nezřídka preferují represivní postupy
přinášející okamžitý efekt bez ohledu na to, že tak dochází k ještě většímu sociálnímu
propadu a beznaději lidí vůči nímž jsou tato opatření uplatňována. Rezignují tak na svojí
sociální roli, např. poskytování obecních bytů sociálně potřebným rodinám, a
upřednostňují svojí roli ekonomickou, např. upřednostňováním lukrativních pronájmů
obecních bytů tzv. obálkovou metodou.
2. Vytvoření systému sociálního bydlení v obcích a městech pro řešení uvedených
problémů je jednou z nezbytných podmínek. Je nutné obsahově vymezit a stanovit kdo a
za jakých podmínek má na sociální bydlení nárok. Program podporovaného bydlení
z Ministerstva pro místní rozvoj představuje pouze dílčí řešení. Jeho realizace je zcela
závislá na aktivním přístupu obcí, což vyžaduje širokou politickou shodu a podporu. Jako
vzor mohou posloužit města Otrokovice, Holešov a Kroměříž.
3. Vznik a nárůst dluhů na nájemném jsou často důvodem pro vystěhovávání romských
rodin. Přímou úhradu nájemného nebo služeb spojených s bydlením v současné době
řeší nová právní úprava (od 1. 1. 2007 z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 42 odst. 3), a to ze systému dávek sociální
péče, doplatkem na bydlení. Plátce doplatku může doplatek na bydlení poukazovat přímo
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pronajímateli nebo poskytovateli služeb. (bez institutu zvláštního příjemce, bez souhlasu
příjemce).
4. Ke zlepšení nebo odstranění problémů s bydlením, jež sužují velké množství příslušníků
romských komunit, je nezbytné směřovat k zastavení negativních trendů vedoucích u
mnoha příslušníků romských komunit k jejich sociálnímu vyloučení nebo k dalšímu
prohlubování vyloučení. Tento cíl lze dosáhnout intenzivnějším využíváním terénní
sociální práce s rodinou, v rámci níž je analyzována sociální situace rodiny. Terénní
sociální práce vhodnými prostředky a s využitím metod sociální práce směřuje
k odstranění nežádoucích faktorů - různých sociálních problémů, např. neplacení
nájemného, narušování občanského soužití, atd. Je rovněž nezbytné využívat dostupné
nástroje umožňující předcházení vzniku nebo eliminaci již existujících dluhů na
nájemném a službách spojených s bydlením.
5. Využívat možnost oddlužení bydlení v majetku města či obce. Jednou z cest je vyhlášení
amnestie z úhrady penále k dlužné částce na nájemném.

6. Školství
Základním cílem aktivit vlády je řešit vzdělávání Romů variantními strategiemi vzhledem
k jejich specifickým potřebám s upřednostněním standardních vzdělávacích možností
a institucí, v nezbytných případech s individuálními či skupinovými vzdělávacími programy.
Ve srovnání s ostatním obyvatelstvem dosahují Romové výrazně nižšího vzdělání,
zastoupení jedinců se středoškolským a zejména vysokoškolským vzděláním je mizivé. Za
hlavní příčiny nízké vzdělanostní úrovně a kvalifikace Romů jsou považovány:
a) podceňování vzdělání a kvalifikace
b) nedostatečná znalost jazyka majority při nástupu do školy
c) malá adaptace na pravidelnou činnost spojenou se školní docházkou
d) horší podmínky ke studiu v mnohočetných rodinách v kombinaci se špatnou bytovou
situací (přeplněné byty)
Zvyšování vzdělanostní úrovně Romů je dlouhodobý proces, který však vyžaduje nejen úsilí
ze strany majoritní společnosti, ale i Romů. Jednotlivá současná opatření jsou orientována
na jednoduchá a časově méně náročná řešení, jako je např. podpora romských žáků na
středních školách (poskytovatelem je MŠMT), která částečně ovlivní momentální situaci
konkrétní rodiny, bývá však často i předmětem kritiky zejména ze strany pedagogů. Ve
Zlínském kraji bylo z MŠMT v roce 2006 podpořeno 14 školských zařízení, které
navštěvovalo 48 žáků a to v souhrnné částce 265 500,- Kč.
Jako nejdůležitější se jeví zřízení funkce asistenta pedagoga na základních školách. Jejich
práce přispívá ke snižování absence školní docházky dětí a žáků, zlepšuje komunikaci mezi
učiteli a rodiči dětí a žáků a přispívá ke zvyšování školní úspěšnosti znevýhodněné cílové
skupiny. Vzhledem k pozitivním výsledkům výše zmíněných opatření je zřizování přípravných
tříd a funkce asistenta pedagoga zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, jsou asistenti
pedagoga zařazeni mezi pedagogické pracovníky (§ 2 odst. 2 zákona) a stanoveny
podmínky jejich kvalifikace (§ 20 zákona). Přípravné třídy pro převážně romské děti jsou
zřízeny při Základní a mateřské škole Vsetín a v Základní škole Rožnov pod Radhoštěm.
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Ve Zlínském kraji je funkce asistenta pedagoga zřízena na školách:
Název školy

počet asistentů finanční prostředky
pedagoga
celkem

Základní škola, Družby 329, Holešov

1

153 002

Základní škola praktická a speciální, 1. máje
209, Kroměříž

1

92 623

Základní škola praktická, Tyršovo nábř. 649,
Rožnov pod Radhoštěm

1

116 286

Základní a Mateřská škola, Palackého nám.
238, Uherské Hradiště

1

147 960

Základní a Mateřská škola, Turkmenská 1612,
Vsetín

6

887 760

Základní škola, Masarykova 291, Valašské
Meziříčí

1

124 986

Základní
Kroměříž

440,

1

104 010

Základní a Mateřská škola, Komenského 1720,
Staré Město

1

77 268

Celkem

13

1 703 894

škola,

Komenského

nám.

Závěry a návrhy z pohledu koordinátora pro národnostní menšiny pro další období:
1. Zásadní změny jsou žádoucí zejména v předškolní výchově, neboť mateřskou školu
dosud navštěvuje nedostatečný počet romských dětí. V důsledku toho pak mnohé
nastupují školní docházku nepřipraveny, což má negativní vliv na jejich další úspěšnost.
Sociální pracovníci, terénní pracovníci a všichni, kdo se integrací Romů zabývají, by se
na tuto možnost měli soustředit a přesvědčovat rodiče, že to jejich dětem velmi pomůže
při nástupu do základní školy.
2. Základní školy praktické a základní školy speciální, ve kterých podle individuálních
vzdělávacích plánů, umožňujících snížení počtu žáků ve třídě i navýšení finančních
prostředků, s využitím asistentů pedagoga mohou být vzdělávány děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí. Vyrovnávání příležitostí ale podpoří i změna současné
základní školy a posílení její schopnosti udržet v hlavním proudu vzdělávání i děti ze
sociálně a kulturně handicapujícího prostředí. Cestou k tomuto cíli je diferencovaný a
individualizovaný přístup k dětem v základní škole – a zejména zohlednění tohoto úkolu
školy jak v pregraduální přípravě učitelů, tak v jejich dalším vzdělávání
3. Zřídit na základní škole funkci asistenta pedagoga, pokud jsou ve třídě děti se
speciálními vzdělávacími potřebami. Tito asistenti pracují ve všech typech škol a
školských zařízení. Asistent pedagoga v souladu s pokyny pedagoga pomáhá žákům
s aklimatizací a usnadňuje komunikaci pedagoga s žáky, jejich rodiči a případně celou
romskou komunitou. Asistenti pedagoga pracují v mateřských školách, přípravných
třídách, základních školách, speciálních a zvláštní školách, na středních odborných
učilištích a v institucích ústavní a ochranné výchovy, pokud v těchto zařízeních je vyšší
procento žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a všude tam, kde špatné
výsledky romských dětí na potřebu této asistence ukazují.
4. Případné zřizování přípravných tříd základními školami se souhlasem krajského úřadu
pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně
znevýhodněné, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj. Plnění vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
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náležitostech plnění povinné školní docházky. Podle ní by měla být zpětná vazba o
úrovni dětí v předškolním vzdělání v přípravné třídě.
Mělo by být trendem, aby romské děti navštěvovaly klasickou základní školu a nebyly
soustřeďovány do speciálních škol. Podceňování kvalifikace je zapříčiněno mimo jiné i
tím, že romské děti i se středoškolským vzděláním nenajdou často uplatnění.
Učitelé romských dětí by měli spolupracovat s rodiči těchto dětí. S těmi by měli předem
prodiskutovávat všechny záležitosti týkající se dětí (školní stravování, pobyt v družině či
školním klubu, zdraví dítěte, výlety, prázdninové tábory apod.), zdůrazňovat jim důležitost
pravidelné školní docházky i domácí přípravy. Vztah rodičů ke škole by měl být co
nejlepší, měli by se sem chodit poradit ve věcech, které se týkají jejich dětí, škola pro ně
musí být stále otevřená.
Pro vytvoření dobrých vztahů mezi romskými žáky a jejich spolužáky je nutné, aby
všichni žáci byli vedeni k toleranci a multikulturní výchově. Je nutné aby se multikulturní
výchova prolínala do všech předmětů školních vzdělávacích programů i ve školách, kde
žádní romští žáci nebudou.
Více využívat programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní
působností jsou realizovány v souladu s Nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se
stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity
příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.

7. Charakteristika a problémy soužití
Názory veřejnosti na původ problémů v soužití s Romy i její pohled na existenci sociálně
vyloučených romských lokalit představují východiska pro utváření představ o tom, jak tíživou
sociální situaci jejich obyvatel řešit. V české společnosti stále dominují odmítavá stanoviska,
podle kterých příčina spočívá na straně Romů. Veřejnost převážně považuje Romy za ty,
kteří zneužívají sociální systém a odmítají se začlenit na pracovní trh. Nahlížení na obyvatele
lokalit jako na osoby, které si pomoc nezaslouží a za svou situaci si mohou sami, snižuje
ochotu veřejnosti vynakládat veřejné prostředky na integrační politiku. Podle průzkumu
Otevřené společnosti o.p.s. Praha více než 90% dotázaných se domnívá, že Romům se
nechce pracovat a zneužívají sociální podporu. Názor, že kořeny problému neleží v systému
nebo v pracovním trhu ale na straně Romů, nadále převažuje. Představuje tak důležitou
okolnost, s níž musí integrační programy počítat, pokud potřebují získat veřejnou podporu.
Ze strany majority totiž lze očekávat otázku, proč pomáhat někomu, kdo jednak není obětí
systému, ale dokonce z něj podle ní profituje.
Za posledních více než deset let se nezměnil ani podíl těch, kteří volí etnizující až rasový
výklad problému. Slovo rasový není v tomto případě nadneseným výrazem. Vychází
z odpovědí respondentů, kteří Romy explicitně hodnotí jako diametrálně odlišnou skupinu.
Dokazují to výroky „Romové jsou jiná rasa, nepřizpůsobí se, nezmění se.“ Podíl těch, kteří
souhlasí s takovým výkladem situace, se dlouhodobě pohybuje kolem 80%. Podíl těch, kteří
se kloní k nacionálním tónům „Romové se nechovají jako odpovědní občané, protože nejsou
Češi“, v porovnání se stavem před deseti lety dokonce vzrostl. Pouze mírně stouplo
zastoupení těch, kteří reflektují to, že Romové čelí diskriminaci při získávání vzdělání a při
vstupu na trh práce. Jedná se jen o třetinu české populace.
Zlínský kraj podpořil v rámci vyhlášeného podprogramu malého rozsahu na integraci romské
komunity občanské sdružení Cyrillos Vsetín, které zrealizovalo projekt „United Colours
oFsetín 07 aneb Kampaň proti rasismu“ částkou 35 000,- Kč. Projekt trval 4 měsíce a
probíhal formou besed a workshopů na téma rasismus konaných na ZŠ, SŠ a OU s Romy a
o Romech a pravidelným sportováním ve městě Vsetíně.
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Závěry a návrhy z pohledu koordinátora pro národnostní menšiny pro další období:
1. Politika na všech úrovních musí překonat zakořeněné mínění, že sociálně vyloučené
postavení a život v ghettu je něčím, co Romům vyhovuje a v jistém smyslu odpovídá
jejich kulturnímu či etnickému naturelu. Prolomení této bariéry je podmínkou ke změně
etnického klimatu v otázce překonatelnosti sociální vyloučení a v otázce kolektivních
respektive individuálních řešení.
2. Zkušenost s lokalitami zvyšuje pocit naléhavosti řešení, ale omezuje pocit řešitelnosti
v důsledku kolektivistického, rasového či etnického vidění. To je základní politický rébus
pro kultivaci a uskutečnění integračních programů.
3. Mezigenerační zlepšování situace a zvyšování otevřenosti vůči možnosti změny
vyžaduje, aby mladší vrstvy obyvatel nejen získávaly vzdělání, ale také nadále bydlely a
žily v regionu.
4. Sociálně vyloučené lokality vyžadují nepoměrně komplexnější, dlouhodobější a
propracovanější integrační strategii, při níž je nutná spolupráce místní a krajské
samosprávy se státní správou.
5. Na pověřených obcích s rozšířenou působností by měla být založena pracovní skupina
na integraci romské komunity, kde by měli být zastoupeni také Romové.

8. Lichva a kriminalita
Lichva mezi Romy se ve Zlínském kraji rozmáhá. Skutečnost, že lichvou trpí až polovina
romských obyvatel způsobuje nemožnost vyžít ze sociálních dávek. Při vymáhání úroků
není „zatím“ používáno násilí. Klienti splácející úroky nejsou schopni řešit své základní
povinnosti (placení nájemného a služeb spojených s bydlením, dostatečná péče o děti
atd.), čímž se z nich stávají dlužníci.
Závěry a návrhy z pohledu koordinátora pro národnostní menšiny pro další období:
1. Intenzivní spolupráce s PČR, městskou policií, terénními pracovníky, romskými poradci
především v oblasti preventivního působení.
2. Přijetí strážníka z romské komunity k městské policii.
3. Osvěta v romské komunitě k zadluženosti by měla být úkolem pro NNO působící v této
oblasti.

9. Zdravotní péče
Odborníci, zabývající se studiem zdravotních problému populace poukazují na přetrvávající
rozdíly v ukazatelích zdravotního stavu mezi jednotlivými sociálními vrstvami a sociálními
skupinami, a to i přes zvyšující se životní úroveň a ekonomickou prosperitu jednotlivých
zemí. V oblasti zdravotní politiky patří úsilí o redukci sociálních rozdílu ve zdraví k prioritám,
které jsou mezi prvními cíli programu Zdraví pro 21. století. Od státu, který se k plnění tohoto
programu přihlásil, se očekává, že bude systematicky monitorovat socioekonomické
diference ve zdravotním stavu různých sociálních skupin obyvatelstva, identifikovat rizikové
faktory a příčiny zjištěných rozdílu a hledat možnosti intervence, které by zabránily
předčasným úmrtím a nemocnosti u těch skupin obyvatelstva, jejichž zdravotní stav je
ovlivňován nižší socioekonomickou úrovní a s ní spojenou nižší vzdělaností, která je hlavním
důsledkem méně příznivého, rizikového životního stylu.
Této problematice věnovalo pozornost i Ministerstvo zdravotnictví České republiky. V rámci
grantových projektu Ministerstva zdravotnictví byla v létech 1999-2001 prováděna Studie
zdravotního stavu romské populace, která upozornila na některé specifické zdravotní
problémy, které mohou mít souvislost s životním stylem, se vztahem k vlastnímu zdraví jako
hodnotě i se sociálním postavením a stupněm vzdělání.
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Na základě těchto výsledků bylo schváleno usnesení vlády ČR ze dne 23. února 2005 č. 219
na pomoc romské komunitě prostřednictvím zdravotně sociálních pracovníků. V celé ČR má
působit 20 zdravotně sociálních pracovníků.
V roce 2007působili tito pracovníci pouze na 7 krajích a Zlínský kraj mezi ně také patřil.
Jeden pracovník působil je ve městě Vsetín. Druhé pracovní místo bylo zřízeno ve městě
Kroměříž, kde měli praktičtí lékaři špatné zkušenosti s romskými pacienty a metodicky je vedl
pracovník odboru sociálních věcí městského úřadu. Toto místo bylo pro nedostatek
finančních prostředků RVZRK ČR a nezodpovědného přístupu zdravotní pracovnice koncem
r. 2007 zrušeno.
Závěry a návrhy z pohledu koordinátora pro národnostní menšiny pro další období:
1. Větší míra zapojení NNO do osvětové činnosti mezi romskými občany, zejména v oblasti
zdravé výživy, zdravého životního stylu, faktorů ovlivňujících zdraví lidí a nutnost
prevence ve zdravotnictví.
10. Podprogram na integraci romské komunity z rozpočtu Zlínského kraje
V roce 2007 Zlínský kraj vyhlásil podprogram na integraci v celkové finanční výši 700 000,Kč, který administroval Odbor Kancelář hejtmana. Do podprogramu se přihlásilo 14 subjektů
ze Zlínského kraje. Projekty byly podány v celkové výši 1 546 000,- Kč. Výběrová komise
schválila k podpoření 10 projektů ve výši 700 000,- Kč Radě Zlínského kraje a Zastupitelstvu
Zlínského kraje .
Podpořené subjekty:
Název subjektu
Název projektu
Schválená
částka
1.
Společnost dobré vůle Šance 2
195 000,- Kč
ARGO, Zlín
(dotace na projekt snížena na 126 730 Kč
kvůli snížení dotace z MPSV)
2.
ZŠ a MŠ Vsetín
Využití kulturních a uměleckých činností a 70 000,-Kč
jejich prezentace k utváření pozitivních
vlastností osobnosti u romských dětí
v souvislosti
s jejich
výchovnými
a
vzdělávacími potřebami
3.
Charita Vsetín
Vzdělávací a volnočasové aktivity pro 90 000,- Kč
romské děti
4.
Školské
rodičovské Zvýšení vzdělanosti asistentů pedagoga z 18 800,- Kč
sdružení
při řad příslušníků romského etnika
Speciálních
školách
Vsetín
5.
Domeček
Valašské Krojové vybavení a hudební nástroje pro 28 000,-Kč
Meziříčí
romský taneční kroužek Devleskre čháve
6.
o.s. Cyrillos Vsetín
Kampaň proti rasismu United Colours 35 000,-Kč
oFsetín 07
7.
Diakonie
ČCE
- Kontaktní místo
60 000,- Kč
středisko Vsetín
8.
SVČ TYMY Všetuly
Asistent volnočasových aktivit romských 80 000 ,- Kč
dětí
9.
Charita
Valašské Přiblížení škole
90 000,- Kč
Meziříčí
10. o.s. Človíček, Brno
Putování se Človíčkem
33 200,- Kč
pobočka Holešov
(projekt nebyl realizován, subjekt vrátil
dotaci zpět ZK)
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11. Komise RZK pro národnostní menšiny, etnické skupiny a integraci romské
komunity ve Zlínském kraji
Tato komise se v roce 2007 sešla celkem 2x.
Dne 24. 4. 2007 byly projednány témata:
- aktivity Úřadu práce Vsetín v roce 2006, které byly zahrnuty do zprávy o plnění Koncepce
na integraci romské komunity ve Zlínském kraji za rok 2006;
- vyhodnocení programu na integraci romské komunity pro rok 2007;
- doporučení RZK o podpoře žádosti Sdružení dětí a mládeže Romů na vydání knihy
„Současná a zapomenutá romská řemesla“ .
Dne 22. 11. 2007 byly projednány témata:
- doporučení témat pro vyhlášení podprogramu na integraci romské komunity ve Zlínském
kraji pro rok 2008;
- aktuální informace o vydání knihy Sdružení dětí a mládeže Romů na vydání knihy
„Současná a zapomenutá romská řemesla“;
- uspořádání setkání terénních pracovníků s představiteli dotčených obcí a měst a
pracovníků na danou problematiku v roce 2008.
Závěry a návrhy z pohledu koordinátora pro národnostní menšiny pro další období:
1. Vyměnit neaktivní členy Komise RZK pro národnostní menšiny, etnické skupiny a
integraci romské komunity.
2. Doplnit komisi o členy z řad cizinců, trvale žijících na území Zlínského kraje.
12. Akce Zlínského kraje v roce 2007
Zlínský kraj prostřednictvím odboru Kancelář hejtmana uspořádal :
1. Dne 29. 5. 2007 seminář s účastí zástupců Rady vlády ČR pro záležitosti romské
komunity s programem:
- zpráva o naplňování dekády romské inkluze 2005 – 2015
- aktuality o vzniku agentury k předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách
- analýza Vsetína
- programy podporovaného bydlení MMR
- liga lidských práv.
2. Ve dnech 20. 9. – 21. 9. 2007 dvoudenní seminář pro terénní pracovníky, pedagogické
asistenty a zdravotní pomocníky v romské komunitě s programem:
- terénní práce Společnosti dobré vůle ARGO Zlín v romské komunitě ve Zlínském kraji
- základní vzdělávání romských dětí
- školský zákon
- historie Romů
- multikulturní výchova pedagogů
- faktory ovlivňující zdraví lidí
- stravovací návyky, doporučení Světové zdravotnické organizace
- Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení a jeho prevenci v sociálně vyloučených
romských lokalitách.
3. Dne 9. 11. 2007 pracovní setkání s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity
s romskými poradci obcí s rozšířenou působností s programem:
- multikulturalita a romská problematika z hlediska sociálního a pedagogického
- aktuality z Agentury k předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách ČR
- vyhlášení programu Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.
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4. Dne 18. 9. 2007 proběhlo v rámci programu MV ČR přesídlení krajanů z Kazachstánu do
města Zlína, které se jako jediné ze Zlínského kraje do programu zapojilo. Jednalo se o 5
člennou rodinu.
5. Dne 19. 10. 2007 v rámci projektu „Rodina od vedle 2007“realizovaný o.s. SLOVO 21,
Praha - Multikulturní večer v sídle Zlínského kraje.
6. Dne 27. 10. 2007 za účasti zástupců romských rodin ve Zlínska kladení věnců
v koncentračním táboře Osvětim v Polsku.
7. Dne 18. 11. 2007 oběd s cizinci pořádaný v rámci projektu „Rodina od vedle 2007“
realizovaným o.s. SLOVO 21, Praha.
8. Dne 14. 12. 2007 Mikulášskou besídku pro děti cizinců s o.s. NADĚŽDA, která se
zúčastnily především děti z kazašských rodin, žijících v okrese Zlín.
Krajská koordinátorka Zlínského kraje pro romskou problematiku byla v roce 2007:
- členkou Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity;
- předsedkyní Dotačního výboru Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity;
- členkou komise pro integraci romské komunity na ministerstvu kultury;
- členkou pracovní skupiny pro účely vytvoření návrhu podnětu Rady ve věci vystěhování
obyvatel pavlačového domu ve Vsetíně;
- předsedkyní hodnotitelské komise dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení
v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2007;
- členskou pracovního týmu pro vytvoření metodické příručky „Podpora vytváření systému
terénní sociální práce“, která byla vydána Ostravskou univerzitou v rámci projektu
„Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí“ podpořeného z
Operačního programu lidských zdrojů Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem
ČR;
- členkou pracovní skupiny na integraci romské komunity při Městském úřadu ve Vsetíně;
- účastnicí semináře pořádaného Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve dnech
25. až 26. 7. 2007 týkající se vzniku agentury pro odstraňování sociálního vyloučení
v romských lokalitách.

Zprávu zpracovala :
- Jiřina Bradová, koordinátor pro národnostní menšiny a romskou problematiku, Odbor
Kancelář hejtmana
Podklady dodali :
- romští poradci obcí s rozšířenou působností
- členové Komise RZK pro národnostní menšiny, etnické skupiny a romskou integraci
- pracovníci odboru školství, mládeže a sportu a odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Použitá publikace:
Koncepce romské integrace 2005, sociální vyloučení Romů a česká společnost Otevřená
společnost o.p.s. Praha, metodická příručka pro výkon terénní sociální práce
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