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1. Stručný popis oblasti
Usnesením č. 195/2008 ze dne 27. května 2008 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje Program
rozvoje Jihočeského kraje pro období do roku 2013. Problematika oblasti integrace romských komunit
je zahrnuta v opatřeních prioritní osy 2 Lidské zdroje a sociální soudržnost. Při stanovování PRIORIT
integrace příslušníků romské menšiny do společnosti se vychází z platné právní úpravy, podle které
v přenesené působnosti: krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na
úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti § 6 odst. 7
zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím
§ 67 odst l písm. c) zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti
§ 67 odst l písm. F) zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Výkon působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje v oblasti integrace romské menšiny je
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realizován především činnostmi obsaženými v náplni práce krajského romského koordinátora ,
především činností zaměřenou na koordinaci a metodickou podporu dalších subjektů na místní úrovni
ve prospěch zlepšení sociální a kulturní situace obyvatel romské menšiny.
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 § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
prostřednictvím pověřeným pracovníkům obecních úřadů s rozšířenou působností (dále jen romský
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poradce ), kteří zajišťují činnosti napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti
ve správním obvodu.
Úkoly v dané oblasti jsou kraji a obcím právní úpravou stanoveny pouze v obecné rovině. Proto
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koncepce při stanovení priorit vychází z Koncepce romské integrace a Zásad dlouhodobé Koncepce
4
romské integrace do r. 2025 .
2. Složení romských poradců obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje
Pracovní skupinu tvoří pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností pověření agendou
integrace příslušníků romské komunity do společnosti (v materiálu dále romští poradci)
Obecní úřad
MM České Budějovice
Trhové Sviny
Týn nad Vltavou
Tábor
Soběslav
Jindřichův Hradec
Dačice
Třeboň
Písek

pověřený pracovník
Mgr. David Kostohryz
Mgr. Vladislav Vlásek
Marta Bezlerová
Mgr. Silvie Kováčová
Jana Háková
Mgr. Vladimír Fejt
Bc. Dagmar Čermáková
Alena Šedivá
Mgr. Dana Martincová

e-mail
kostohryzd@c-budejovice.cz
socpece@tsviny.cz
Marta.bezlerova@tnv.cz
silvie.kovacova@mutabor.cz
hakova@musobeslav.cz
fejt@jh.cz
kurator@dacice.cz
alena.sediva@mesto-trebon.cz
dana.martincova@mupisek.cz
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Usnesení vlády č. 599 ze dne 14. července 2000 a usnesení vlády č. 781/2001 ze dne 25. července 2001
náplň práce romského poradce obce s rozšířenou působností usnesení vlády č. 686/1977
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usnesení vlády ČR č. 279 ze dne 7. 4. 1999 o Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity
napomáhající jejich integraci do společnosti
4
usnesení vlády ČR č. 1573 ze dne 7. 12. 2005
2

2
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Kateřina Malečková
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Romští poradci ORP se v roce 2011 sešli celkem třikrát v těchto termínech: 8. února; 26. dubna; a 10.
října. Výchozí koncepce je předkládaná ze zpráv, které byly v rámci roku 2011 předloženy romskému
koordinátorovi. Mimo pracovní jednání členové pracovní skupiny měli možnost průběžně
připomínkovat a doplňovat vznikající materiál s krajským romským koordinátorem Bc. Romanem
Slivkou, odpovědným pracovníkem za zpracování této oblasti.
3. Cílová skupina
3.1 Obecné vymezení cílové skupiny a její popis
Koncepční proromská politika se u nás stále ještě dotváří. Zmíněná Koncepce romské integrace
dosud nepřináší konkrétní definici cílové skupiny, na kterou je zacílená a nevyjasňuje dostatečně
pojmy, které se týkají označení cílového klienta nebo skupiny (Rom, romská komunita, romské
společenství). Vymezení cílové skupiny však z této koncepce vychází a její přístupy respektuje.
Etnické menšiny obecně jsou považovány za populaci ve zvýšené míře ohroženou sociálním
vyloučením. Z hlediska lidskoprávního jsou vystaveny ve zvýšené míře riziku předsudečných postojů,
xenofobii a diskriminaci, z pohledu etnicko-kulturního odolávají asimilačnímu tlaku na zachování své
kulturní identity. Obě hlediska pak v oblasti sociální představují obecně znevýhodnění, která kladou
zvýšené nároky na jednotlivce při jejich překonávání a vlastním začleňování do hlavního proudu
společnosti.
Stejně tak není považováno za podstatné, zda se ve sčítání lidu nehlásí k romské národnosti
a neprojevuje aktivní vůli kolektivně rozvíjet vlastní jazyk a kulturu. Nezabývá se ani příčinami, proč se
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ke své národnosti otevřeně nehlásí, protože národnostní příslušnost je zákonem považována za
individuální svobodné rozhodnutí každého občana. Zohledňuje a respektuje právo každého na
uspokojování svých kulturních potřeb, v tomto případě na zachování romské kulturní identity. Ztráta
romské identity, kultury a jazyka nesmí představovat podmínku začlenění Romů do české společnosti.
Koncepce chce věnovat odpovídající pozornost právě naplňování a dalšímu rozvoji kulturních potřeb
příslušníků romské menšiny a zlepšení jejího postavení ve všech sférách života a posílení
společenského postavení ve společnosti.
PRIMÁRNÍ cílovou skupinu tvoří příslušníci romské menšiny.
Za příslušníka romské menšiny je považován každý občan, kdo se sám za Roma považuje nebo je za
něj považován ostatními. Zahrnuje Romy bez ohledu na jejich sociální postavení.
SEKUNDÁRNÍ cílovou skupinu tvoří:
romští poradci na ORP, samosprávy obcí, terénní pracovníci, sociální pracovníci, pracovníci
v sociálních službách, komunitní pracovníci, mentoři PMS, asistenti pedagoga, učitelé MŠ a dalších
vzdělávacích institucí, domy dětí a mládeže, pracovníci Muzeum romské kultury, romské a proromské
organizace působící v kraji.
3.2 Vymezení – pokus o kvantifikaci
Početní zastoupení obyvatel romské menšiny v Jihočeském kraji lze pouze odhadovat na
základě terénní sociální práce romských poradců a terénních pracovníků. Z tabulky č. 1 vyplývá, že
největší početní zastoupení obyvatel cílové skupiny je ve velkých městech kraje: České Budějovice,
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor.
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zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
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Tabulka č. 1: odhad počtu obyvatel romského etnika v Jihočeském kraji
Pořadí podle
počtu osob rom.
etnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Celkem (rok 2011)
Celkem (rok 2001)

obec

Počet
obyvatel

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

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

Odhady
počtu
z terénu
2 500
1 600
1 500
800
600
500
450
200
200
175
150
150
125
100
50
30
30
9 160
---

Podle sčítání
lidu r. 2011
42
73
14
44
22
18
17
8
--7
3
15
4
2
3
1
1
274
613

Výsledky sčítání lidu v roce 2011, uvádí úbytek romské menšiny. Toto je ale pouze důsledek
skutečnosti, že Romové ve sčítacích formulářích se ke své národnosti nehlásí. Důvody neznáme.
4. SWOT analýza
SWOT analýza v oblasti integrace romských komunit Jihočeského kraje byla provedena pracovní
skupinou romských poradců
SILNÉ STRÁNKY
















SLABÉ STRÁNKY



Zmapování sociálně vyloučených lokalit v kraji
(GaC) ukazuje na podstatně příznivější situaci
v oblasti ve srovnání s jinými kraji
Komunitní plánování kraje a obcí s rozšířenou
působností
Existence sociálních služeb pro cílovou skupinu
Existence romských poradců na ORP a terénních
pracovníků na obcích a v NNO
Systém dávek sociální pomoci
Dotační tituly na úrovni vlády ČR, krajů, obcí, vč.
ESF
Informační zdroje o sociálních službách
Příklady dobré praxe v kraji
Existence NNO, které se věnují volnočasovým
aktivitám dětí ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí
Udržování romských tradic
Existence romských neziskových organizací
působících na úrovni ORP
NNO působící v problémových lokalitách a jejich
podpora samosprávami
Funkční vzdělávací systém, uplatňování koncepce
včasné péče MŠMT
Zvyšuje se zájem obcí hledat cesty ke zlepšení
situace v problémových lokalitách
Minimální projevy extremismu v kraji



















Neexistence systému sociálního bydlení
Vysoká nezaměstnanost, nízká motivace k získání
zaměstnání, selhávání rodiny
Nízká vzdělanostní úroveň a podceňování
významu vzdělání
Nárůst patologických jevů
Nedostatečná nabídka zaměstnání na trhu práce,
není vytvořen fungující model pro začlenění na trh
práce
Využívání dotací na terénní sociální pracovníky je
provázeno administrativními problémy
(neexistence dlouhodobého financování, pozdní
schvalování a proplácení financí na projekty)
Projevy diskriminace (ve všech oblastech, vč.
služeb a zdravotnictví)
Nedostatečná aktivita styčného důstojníka pro
národnostní menšiny
Spolupráce s PČR na úseku sociálních služeb
Nejednotnost romské komunity, pasivita,
rezignace
Stanovené nevhodné podmínky pro absolventy
rekvalifikačních kurzů
Jazyková komunikační bariéra
Partnerské projekty více subjektů jsou ojedinělé
Selhává systém předškolní výchovy
Není dostatečně rozvinutá terénní sociální práce
Neexistují mechanismy jak odlišit ty, kdo hledají
práci od těch, co ji nehledají
Neexistence relevantních dat o zdravotním stavu
osob v rizikových lokalitách
Minimální zájem romských žadatelů NRP
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PŘÍLEŽITOSTI












Vzdělávací programy
Finanční zdroje - dotační tituly pro oblast bydlení
a terénní práci
Prezentace své kultury, tradic
Účast na besedách, seminářích
Řešit problémy také v komunitních plánech obcí,
kraje
Romské osobnosti využívat jako momotivační
prvek osobního rozvoje, v sociální a osvětové
práci
Na úrovni ORP působit cíleně k zajištění
komplexního přístupu řešení dlouhodobě
nepříznivé situace klientů s aktivní účastí
jednotlivců i komunity
Využít možností odborné pomoci pro vytváření
terénních sociálních programů v rizikových
lokalitách, které jsou zaměřeny na řešení
konkrétních problémů lokality (kvalitní analýzy,
odborná supervize)
Rozvíjení spolupráce se SPJ v projektu Mentor a
Sanace rodiny

OHROŽENÍ















Extrémní zadluženost, lichva
Syndrom vyhoření pracovníků (zejména romských
poradců)
Nesystémovost zacílená na cílovou skupinuspousta programů z různých resortů bez
koncepční provázanosti a návaznosti, vč. Kontroly
Opakovaná zklamání, nedůvěra, rezignace
Přebírání rodinných vzorů, chybějící motivace
Růst kriminality zejména mladistvých (majetková
trestná činnost, drogy, gamblerství
Lhostejnost společnosti
Růst agresivity mezi Romy i k majoritní
společnosti
Zhoršení zdravotního stavu, prevence, životní styl
Dvojí vyloučení - ze společnosti, z komunity
Emigrace, vystěhovávání, ghetta
Nevyužívání systému předškolní výchovy
Neudržitelnost terénních programů (chybí
dlouhodobý systém financování)
U značného počtu nezaměstnaných hrozí riziko
nesplnění podmínky nároku na dávky
důchodového pojištění

5. cíle a priority v oblasti integrace romské menšiny
Informace o stavu a plnění těchto cílů a priorit budou dostupné každoročně v materiálu Výroční zpráva
kraje o situaci v oblast iintegrace romské menšiny v Jihočeském kraji a naplňování Koncepce romské
integrace na období 2012- 2014
Obecný cíl: Zlepšení situace Romů ve všech oblastech jejich života a posílení jejich pozice ve
společnosti
Specifické cíle:
 Mapování situace a potřeb romské menšiny v jednotlivých oblastech života
 Naplňování kulturních potřeb romské menšiny v Jihočeském kraji
 V osvětové činnosti zvýšit pozornost na význam vzdělávání a zdravého životního stylu
 Prohloubení spolupráce se samosprávami obcí
 Intenzivní podpora a metodická pomoc romským a proromským neziskovým organizacím
Oblasti:
o Oblast monitoringu situace romské menšiny
o Oblast koordinace
o Oblast spolupráce s obecními úřady
o Oblast vzdělávání
o Oblast spolupráce s neziskovými organizacemi
o Oblast financování
Úkoly krajského romského koordinátora Jihočeského kraje vyplývající z naplňování koncepce
romské integrace na období 2012- 2014
Priorita 1: Oblast mapování situace
Priorita 2: Oblast koordinace
Priorita 3: Oblast financování
Priorita 4 : Oblast vzdělávání
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1.

Oblast mapování situace

Indikátory

Strategie
Výsledky
Gestor
Opatření 1.1
Aktivity

Strukturovaná Závěrečná zpráva o činnosti koordinátora a aktuální situaci v oblasti
opírající se o provedená šetření a analýzy v kraji a data získaná prostřednictvím
krajských a obecních institucí v oblastech:
 naplňování kulturních potřeb romské menšiny
 zaměstnanosti
 bydlení
 zdravotního stavu
 bezpečnosti
 činnost NNO v kraji
Shromážděním objektivních dat, prohloubením spolupráce se samosprávami a
institucemi získat za určité časové období dosaženou úroveň naplňování Koncepce
romské integrace v kraji.
Písemné vyhodnocení závěrečné zprávy o stavu romské menšiny za dané období
Krajský romský koordinátor

Gestor

Naplňování kulturních potřeb romské menšiny v Jihočeském kraji
1.1.1: Přehled romských kulturních akcí JčK (festivaly, výstavy, koncerty,
besedy)
1.1.2: Spolupráce se vzdělávacími institucemi
1.1.3: Zapojení do přípravy aktivit romských NNO v kraji
Přehled romských kulturních akcí v Jihočeském kraji (festivaly, koncerty, besedy,
výstavy, apod.) za kalendářní rok, včetně shromáždění propagačních materiálů akcí,
fotodokumentace akcí, provedené medializace (články v tisku apod..) písemného
vyhodnocení akcí.
Aktivně spolupracovat se vzdělávacími institucemi (zejména ZSF JCU), podílet se na
přípravě aktivit organizovaných NNO v kraji a dalšími institucemi.
Po dobu platnosti koncepce
Písemné vyhodnocení oblasti doložené shromážděnými konkrétními údaji a doporučit
konkrétní opatření v této oblasti.
Krajský romský koordinátor

Opatření 1.2

Spolupráce při zajišťování aktivní politiky zaměstnanosti romských občanů

Aktivity

1.2.1: Monitorovat rekvalifikační kurzy pro mladistvé po ukončení ZŠ
1.2.2: Monitorovat rekvalifikační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané
1.2.3: Monitorovat oblast veřejně prospěšných prací a veřejné služby
Přehled:
- míra nezaměstnanosti u romských občanů (odhad)
- institut veřejné služby (obce, NNO)
rekvalifikační kurzy ÚP pro mladistvé, kteří nepokračují ve studiu po ukončení ZŠ,
1. rekvalifikační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané
2. oblast veřejně prospěšných prací ( NNO, romské a další firmy)
Přehled o realizovaných rekvalifikačních kurzech ÚP v kraji, jejich vyhodnocení ve
spolupráci s pověřeným pracovníkem ÚP
V průběhu 2012 - 2014
Písemné vyhodnocení oblasti doložené shromážděnými konkrétními údaji a doporučit
konkrétní opatření v této oblasti
Krajský romský koordinátor

Výstupy

Termín
Výsledky

Výstupy

Termín
Výsledky
Gestor
Opatření 1.3
Aktivity
Výstupy

Spolupráce s obcemi v oblasti bydlení
1.3.1: Spolupracovat s obcemi a NNO na zapojování do OP programů a
dotačních titulů EU pro oblast zaměstnání, vzdělávaní a bydlení
1.3.2: Působení vládní Agentury pro soc. začleňování v obci Větřní
Existence systémového řešení situace v sociálně vyloučených romských lokalitách
směřující k jejich revitalizaci (např. zpracované IPRM, jiné strategické dokumenty,
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čerpání dotační podpory z evropských strukturálních fondů, ze Státního fondu rozvoje
bydlení či z jiných dotačních programů).
- Přehled zapojení měst do operačních programů a dotačních titulů z EU a zlepšování
podmínek bydlení ve vyloučených lokalitách za kalendářní rok
- působení Agentury pro soc. začleňování v romských lokalitách v obci Větřní
V průběhu 2012 - 2014
Písemné vyhodnocení oblasti doložené shromážděnými konkrétními údaji a doporučit
konkrétní opatření v této oblasti
Krajský romský koordinátor

Termín
Výsledky
Gestor
Opatření 1.4.
Aktivity

Termín
Výsledky
Gestor

Zajištění osvěty v oblasti zdravého životního stylu v romských komunitách kraje
1.4.1: Provedení monitoringu o aktivitách v oblasti osvěty v kraji za uplynulý rok
1.4.2: Ve spolupráci s terénním pracovníkem sledovat pravidelné preventivní
očkování dětí
1.4.3: Motivovat NNO k organizováni besed a dalších aktivit ke zdravému vývoji
člověka, hygieny a čistoty okolního prostředí
- Popis zdravotní situace Romů, zejména těch sociálně vyloučených; identifikace
zásadních faktorů, které ji ovlivňují.
- Dostupnost a efektivita specifických programů zaměřených na zlepšení zdravotní
situace Romů v kraji a jejich poskytovatelé (např. existence programu zdravotně
sociálních pomocníků a jejich počet v kraji;
V průběhu 2012 - 2014
Písemné vyhodnocení zdravotního stavu Romů v Jihočeském kraji
Zdravotní sociální pomocník a krajský romský koordinátor

Opatření 1.5

Spolupráce s bezpečnostními složkami státu v oblasti extremismu.

Aktivity

1.5.1: Spolupracovat se skupinou styčného důstojníka zejména pro výměnu
informací v oblasti
1.5.2: Spolupracovat s obcemi při monitorování migrace romských rodin
1.5.2: Předávání informací o plánovaných akcích a spolupráce na realizaci
přijatých opatření (extremistické skupiny)
- Zhodnocení kvality soužití a vztahů obyvatel k romským spoluobčanům (etnické
klima, postoj obyvatel k aktivitám extremistů).
- Výskyt rasově motivované trestné činnosti a pravicového extremismu na území kraje
(např. útoky na Romy fyzicky či prostřednictvím médií, internetu; pochody a další
protiromské veřejné akce extremistů).
- Dostupnost programu romský mentor.
V průběhu 2012 - 2014
Závěrečná zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti v kraji za uplynulé období
Styčný důstojník pro národnostní menšiny, BIS a krajský romský koordinátor

Výstupy




Výstupy





Termín
Výsledky
Gestor
Opatření 1.6
Aktivity

Výstupy

Termín
Výsledky
Gestor

Rozvoj neziskových organizací, které nejsou poskytovateli sociálních služeb
1.6.1: Aktivizace romských NNO k předkládání projektů a zaměření činnosti na
aktivity s dětmi a mládeží
1.6.2: Pravidelné setkávání romských a pro romských NNO a výměna
zkušeností
1.6.2: Působení na zvyšování znalostí o vedení NNO a administrace projektu
-Přehled užší spolupráce s NNO v kraji, které se věnují romské komunitě:
aktivizace jejich činnosti v oblasti volného času dětí,
-pravidelná setkání romských NNO (výměna zkušeností, informace o získávání
dotací,
-prezentace příkladů dobré praxe v těchto organizacích
-zvyšování znalostí vedení NNO a administraci projektů
V průběhu 2012 -2014
Závěrečná zpráva o situaci v oblasti neziskových organizací za uplynulé období
Krajský romský koordinátor
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2.

Oblast koordinace

Indikátory
Strategie
Gestor
Opatření 2.1
Aktivity
Výstupy

Termín
Výsledky
Gestor
Opatření 2.2
Aktivity

Výstupy

Termín
Výsledky
Gestor
Opatření 2.3.
Aktivity

Výstupy

Termín
Výsledky
Gestor

Udržení současného systému koordinace problematiky integrace romské menšiny
v JčK, průběžné poskytování informací o realizovaných programech, prohloubení
spolupráce se samosprávou a centrálními orgány
Pravidelnými poradami, výměnou zkušeností, dosáhnout zkvalitnění celkové
koordinace směrem k obcím a efektivnější naplňování úkolů koncepce romské
integrace.
Krajský romský koordinátor
Zachování stávajícího sytému koordinace romských poradců na ORP
2.1.1: Pravidelná setkávání s romskými poradci
2.1.2: Zajištění průběžné a komplexní informovanosti romských poradců
zejména z centrálních orgánů RVPZRM
Zápisy z pracovních porad s romskými poradci, seznamování se s příklady dobré
praxe přímo v terénu, organizace seminářů a vzdělávacích aktivit podle aktuální
potřeby
aktivizace jejich činnosti v oblasti volného času dětí,
pravidelná setkání romských NNO (výměna zkušeností, informace o získávání
dotací,
prezentace příkladů dobré praxe v těchto organizacích
zvyšování znalostí vedení NNO a administraci projektů
V průběhu 2012 -2014
Závěrečná zpráva o situaci v oblasti neziskových organizací za uplynulé období
Krajský koordinátor
Prohloubení spolupráce kraje se samosprávami obcí
2.2.1: Aktivní spolupráce s obcemi na posílení koordinace v oblasti romské
integrace
2.2.2: Spolupráce s obcemi při koordinaci zlepšení stavu sociálně vyloučených
rodin
2.2.3:Zlepšení koordinace v oblasti vzdělávání (MŠ, ZŠ, SOU apod.) a zapojení
asistentů pedagoga
2.2.4: Podílení se na koordinaci projektů Mentor se Sdružením pro probaci
a mediaci v justici
Spolupráce se samosprávami obcí na řešení problémů integrace
Počet setkání se samosprávami obcí a poskytovateli služeb
Zápisy z realizovaných setkání
Vzájemné poskytování informací o realizovaných projektech a programech v kraji, o
výzvách dotačních titulů kraje, ústředních orgánů, a dalších institucí
V průběhu 2012 -2014
Závěrečná zpráva o situaci v oblasti neziskových organizací za uplynulé období
Krajský koordinátor
Prohloubení spolupráce kraje s centrálními orgány
2.3.1: Pravidelná účast na poradách krajských koordinátorů
2.3.2: Účast na vzdělávacích aktivitách, seminářích k aktuálním problémům
2.3.3: Vypracování podrobné a kvalitní Závěrečné zprávy o situaci
v Jihočeském kraji pro RVPZRM
Pravidelná účast na poradách centrálních orgánů, předávání aktuálních informací,
účast na metodických seminářích organizovaných RVPRM a MPSV, připomínkování
materiálů z centrálních orgánů, účast na jednání členů rady pro záležitosti romské
menšiny a Výboru pro spolupráci se samosprávami
V průběhu 2012 -2014
Závěrečná zpráva o všech jednáních s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny a
dalšími instituty
Krajský koordinátor
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3.

Oblast financování

Opatření 3.1
Indikátory
Aktivita 3.1.1.
Gestor
Fin. zdroje
Výstupy

Termín
Výsledky

Zachování grantového programu kraje a jeho rozšíření
Výše prostředků, uvolněných z rozpočtu Jihočeského kraje na podporu oblasti v
příslušném období.
Finanční prostředky z jiných zdrojů, atd.
Zachování stávajících mechanismů finanční podpory – grantové programy
kraje.
OSVZ (metodik sociální prevence, školský metodik, krajský romský koordinátor)
KÚ
Udržení stávajících mechanismů finanční podpory KÚ JčK a do dalších let dle
možnosti rozpočtu a priorit KÚ JčK snaha o navyšování finančních prostředků GP Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území
JčK. Potřeba udržení kvality a sítě služeb.
Celková výše podpory služeb a aktivit, počet podpořených služeb, realizovaných
programů. Počet účastníků programů.
Optimalizace GP a možnost zefektivnění a zjednodušení GP.
Na základě odůvodněných a dlouhodobě plánovaných potřeb zajistit
odpovídající finanční prostředky prostřednictvím samosprávy kraje.
V JčK žije cca 9 tis. Romů. Data jsou získána od romských poradců, terénních
pracovníků atd. Ze závěrů jednání s NNO vyplynulo, že musí dojít ke stabilizaci
finančních prostředků v rámci GP JčK. Navyšování finančních prostředků v rámci
grantového programu „Podpora sociálního začleňování“, za účelem efektivního
financování aktivit romské menšiny ((vzdělávání, bydlení, zaměstnání a další služby).
Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé
sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích
společenských jevů, což je finančně méně náročné než řešení následků (ústavní
pobyt, vězení, atd.).
Průběžně, každoročně
Navýšení finančních prostředků a rozdělení již stávajících finančních prostředků kraje
na jednotlivé poskytovatele.
Zajištění optimálního a efektivního financování služeb a aktivit procesu sociálního
začleňování v JčK, kterým se kraj podílí na včasné identifikaci osob ohrožených
sociálním vyloučením.

Náklady celkem (mimo běžné provozní náklady):
Rok 2012………. 300 tis. Kč – grantový program Jihočeského kraje na Podporu sociálního
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje.
Rok 2013………. 700 tis. Kč – grantový program Jihočeského kraje Podporu sociálního začleňování
osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje.
Rok 2014………. 1 mil. Kč – grantový program Jihočeského kraje Podporu sociálního začleňování
osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje.
Celková alokovaná částka je dle názoru romského koordinátora a NNO příliš nízká, není možné za
stávajících podmínek GP udržet kvalitní sít služeb, a proto bude snaha o navyšování finančních
prostředků komunikací se samosprávou kraje.
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4.

Oblast vzdělávání

Opatření 4.1.

Zvyšování odborné úrovně poskytovatelů služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením.
Indikátory
Odborně prováděné vzdělávací semináře
Počet účastníků na vzdělávacích seminářích
Počet odborníků a počet široké veřejnosti
Zprávy o realizovaných aktivitách publikované v médiích z monitoringu tisku
Medializace, koordinace, přímá realizace
Aktivita 4.1.1. Zajištění odborných vzdělávacích seminářů pro pracovníky v oblasti prevence
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Gestor
Krajský koordinátor
Fin. zdroje
Dotace na činnost koordinátora romských poradců
Výstupy
Počet realizovaných vzdělávacích akcí – počet seminářů. Počet účastníků.
Termín
2012, 2013, 2014
Výsledky
Zvyšování odborné úrovně terénních sociálních pracovníků, kteří se zabývají
osobami ohroženými sociálním vyloučením. Spojení teoretických základů s praxí.
Náklady celkem (mimo běžné provozní náklady):
Rok 2012………. 50 000,- Kč (vzdělávací seminář), lektorné (nákup služeb)
Rok 2013………. 50 000,- Kč (vzdělávací seminář), lektorné (nákup služeb)
Rok 2014………. 50 000,- Kč (vzdělávací seminář), lektorné (nákup služeb)
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