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Úvod
Ačkoliv jsou Romové součástí české společnosti již několik staletí, postoj Cechů k tomuto 

etniku se stále ukazuje jako rozporuplný. V projevených postojích příslušníků majority 

vůči romské menšině lze pozorovat širokou škálu často protichůdných tendencí. Od 

aktivistické rétoriky zapálených bojovníků za práva menšin, přes romanticky laděný obdiv 

k životnímu stylu Romů, až po rasistické a diskriminační jednání, jehož nositelé řadí 

všechny Romy do skupiny obtížných a nepřizpůsobivých „spoluobčanů“. Soužití Romů a 

Cechů je  stále plné konfliktů a mnoho Romů se následkem neschopnosti zvládnout nároky 

majoritní společnosti ocitá na okraji. Na okraji pracovního trhu, vzdělávacího systému, ale 

i městské čtvrti či města, ve kterém dosud žili. Romské rodiny se v posledních patnácti 

letech často nacházejí v situaci sociálního vyloučení, které je  charakterizováno 

nedostatkem příležitostí stát se součástí společnosti nebo sníženou schopností na tyto 

příležitosti dosáhnout. Příčin propadu romských rodin na pomyslné sociální dno je mnoho 

a příslušnost k odlišnému etniku je  jen jednou z nich. Navíc je  v prostředí dlouhodobě 

koncentrované nezaměstnanosti, špatných bytových podmínek, nízkého vzdělání, 

kvalifikace a sociálně patologických jevů obtížné rozpoznat příčiny od následků. Sociálně 

vyloučené romské rodiny se běžně potýkají s více problémy najednou, ztrátou zaměstnání, 

bydlení, vysokou zadlužeností, nepříznivým zdravotním stavem, nedostatkem finančních 

prostředků, neúspěchem dětí ve škole, dětskou drogovou závislostí apod.

Je možné najít odpověď na otázku, kdo je  za nepříznivou situaci těchto rodin zodpovědný? 

Byl to totalitní režim, jenž „naverboval“ tisíce Romů ze slovenských osad do 

průmyslových českých měst? Jde o projevy kulturní a etnické odlišnosti, které nelze 

jednoduše potlačit a následně se stát „jedním z davu“? Je to současný nekoncepční přístup 

státu k romské problematice? Lze vůbec vnějšími opatřeními např. v podobě motivačního 

nastavení systému dávek výrazně ovlivnit postavení romské menšiny u nás? A jak může 

terénní sociální práce na individuální úrovni těmto rodinám pomoci? Tyto a mnohé další 

otázky jsem  si kladla na počátku i v průběhu psaní diplomové práce. Hledání možných 

příčin a způsobů řešení tak utvářelo výslednou podobu diplomové práce, resp. obsah a 

členění na tématické okruhy, jež s danou problematikou souvisí. Čerpala jsem  zároveň ze 

své více než čtyřleté zkušenosti z působení v romských rodinách, konkrétně na pozici 

terénní sociální pracovnice v lokalitě pražského Smíchova.
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Cílem této práce je  přiblížit a charakterizovat jak poskytovatele, tak uživatele sociální 

služby terénní sociální práce, jejich východiska, potřeby a nejčastěji řešená témata.

V teoretické části se nejprve krátce pokouším zmapovat situaci Romů v České republice od 

roku 1945, kdy začala masivní migrace slovenských Romů do českých měst a vesnic, až po 

současnost. Zároveň shrnuji pokusy o institucionalizovaný přístup k romské menšině 

v rámci státem vykonávané sociální práce v uvedeném období. První kapitola vymezuje 

některé základní pojmy, které jsou v celé práci často zmíněny.

Vzhledem ke krátké tradici terénní sociální práce v České republice, obsahuje teoretická 

část také podrobnější přehled historického vývoje metod a přístupů v sociální práci, jenž 

jsou, dle mého názoru, více či méně využívané při výkonu současné terénní sociální práce 

v romských rodinách. Jedná se především o práci v přirozeném prostředí klienta, návštěvy 

v rodinách, dále pak komunitní a případovou práci. Konečně v teoretické části věnuji 

prostor podrobnější charakteristice Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni, 

konkrétně službě terénní sociální práce z hlediska její působnosti, způsobu poskytování 

služby, spolupráce s ostatními subjekty a možných střetů zájmů. Uvedeny jsou také 

procedurální standardy stanovující vnitřní pravidla pro výkon služby. V kontextu zákona o 

sociálních službách rovněž vymezuji působnost a členění služby terénní sociální práce ve 

vztahu k legislativnímu prostředí České republiky.

Praktická část je  zaměřena na zjišťování potřeb uživatelů služby terénní sociální práce. 

Zajímalo mě, jaká je  struktuta klientů dle pohlaví a věku, která témata klienti spolu 

s terénními sociálními pracovníky nejčastěji řeší a jak situaci klientů hodnotí samotní 

terénní sociální pracovníci. Po zjištění nejčastěji řešených problémů jsem  analyzovala, zda 

a za jakých podmínek jsou terénní sociální pracovníci skutečně schopni sociálně 

vyloučeným rodinám pomoci. Tedy ve kterých oblastech je  dosahováno nej větších 

úspěchů a kde jsou naopak úspěchy minimální. V počáteční fázi výzkumu jsem metodou 

fokusní skupiny s terénními sociálními pracovníky získala informace o dilematech, 

problémech a možnostech řešení, se kterými se v terénu setkávají. Tyto poznatky pak 

používám jako podklad pro další etapy výzkumu.

Jako zdroj kvantitativních dat využívám jednak dotazníky vyplněné terénními sociálními 

pracovníky, jednak klientský databázový systém ARA, jenž byl v rámci organizace Člověk
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v tísni, konkrétně v Programech sociální integrace, spuštěn na jaře 2006. Se získanými 

anonymními daty jsem  pak dále pracovala, hledala závislost zvolených proměnných a 

vyhodnocovala výsledky. Součástí praktické části je  také kazuistika, jenž na úrovni 

individuálního životního příběhu dokresluje popisované aspekty života v sociálním 

vyloučení. V závěru se věnuji možným doporučením, jenž by mohly vést k optimalizaci 

služby terénní sociální práce tak, aby vycházela vstříc potřebám klientů a mohla být 

využívána jako efektivní nástroj pomoci rodinám ohroženým sociálním vyloučením.
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1. Definice pojmů
Nejprve bych ráda vysvětlila významy některých základních pojmů, které budou 

v teoretické i praktické části práce často uváděny a bez jejich rámcového vymezení by bylo 

obtížné zvolené téma podrobněji rozvinout. Slovník dalších vybraných pojmů je  uveden na 

konci práce.

1.1. Sociální vyloučení

M atoušek (2003a, s.217) definuje pojem sociální vyloučení takto: „ Termín označuje 

obvykle komplexně podmíněnou nedostatečnou účast jednotlivce, skupiny nebo místního 

společenství na životě celé společnosti, resp.nedostatečný přístup ke společenským 

institucím zajišťujícím vzdělání, zdraví, ochranu a základní blahobyt. Fakticky znamená 

život v chudobě, bez účasti na trhu práce (u mladých lidí bez účasti na systematickém 

vzdělávání), bez přiměřeného bydlení, bez dostatečného příjmu, obvykle v izolaci či 

v malé skupině podobně deprivováných lidí pohybujících se na okraji společnosti.“

Pojem sociální vyloučení či sociální exkluze začal být používán v 70. letech v Evropě, kdy 

především ve městech začal narůstat počet lidí žijících na okraji společnosti, odříznutých 

od pracovních příležitostí a závislých na státním systému sociálních podpor. Systematicky 

se pojem začal používat od 80. let v západoevropských zemích zejména proto, aby 

zastoupil výraz „chudoba“, který evokuje pouze nedostatek hmotných zdrojů a dostatečně 

nezohledňuje kritérium kvality sociálních vztahů a možnost uplatnit principy lidských 

práv v praxi. (Mareš, 2000)

V roce 1966 přišel americký sociolog Lewis 1 s teorií o tzv. kultuře chudoby. Lewisova 

teorie vycházela z tvrzení, že lidé žijící v nuzných podmínkách industriální společnosti 

jsou nuceni se těmto podmínkám přizpůsobit vytvořením specifických hodnot a norem 

chování. Toto chování lze chápat jako svébytnou kulturu, do níž jsou další generace 

chudých rodin dále socializováni. Za charakteristické projevy tzv. kultury chudoby 

pokládal Lewis především životní strategie zaměřené na přítomnost, neexistenci 

soukromého vlastnictví, nízkou sociální organizaci, tendenci k sociální patologii a 

nedůvěru k okolnímu světu. (Novák, 2002)

1 Lewis, O. Kultura chudoby, s. 401-412 In: Hirt, T., Jakoubek, M „Romové v osidlech sociálního 
vyloučení“. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2006. 414 s.



Ačkoliv se v té době jednalo o převratný postoj k problematice chudoby, nabídly 

společenské vědy v průběhu dalších desetiletí pohled o něco komplexnější. Chudoba může 

být jen  jedním z mnoha faktorů, které uvrhají jednotlivce a rodiny do života na okraji 

společnosti. K životu v sociálním vyloučení může stejným dílem přispívat diskriminace, 

nízké vzdělání, nevyhovující bydlení, dlouhodobá nezaměstnanost, nemoc.

Sociální vylučování lze chápat jako proces, během kterého jsou lidé zbavováni přístupu ke 

zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit 

společnosti. Výsledkem tohoto procesu je situace, kdy osoba, rodina, společenství nebo 

celá subpopulace jsou vyloučeny z určitých sociálních vztahů a interakcí a z provozu 

sociálních institucí a toto vyloučení zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu jejich života ve 

srovnání se společensky uznávaným standardem. (Moravec, 2006)

Room (1990) hovoří o sociální exkluzi jako o výsledku rostoucí chudoby 80.let 20. století, 

která je charakterizována:

a) přetrváváním v čase

b) prostorovou koncentrací

c) doprovázená marginalizací, patologickým jednáním  a vzdorováním normám hlavního 

proudu společnosti

d) závislostí na sociálním státu

e) rozpadem tradičním sociálních institucí jako je například rodina

Young (2003) dodává, že sociální vyloučení v evropských zemích je  problémem nikoli 

individuálním, ale celospolečenským, jehož existence nevychází ani tak z nepříznivých 

podmínek na lokální úrovni, jako spíše z globálních změn na trhu práce. Jedná se 

především o přechod ze sektoru výroby do terciálního sektoru služeb , kde se uplatní 

zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním, kterého se však mnohým rodinám bývalých 

nekvalifikovaných dělníků z velké míry nedostává. Jak konstatuje Byrne (1999), sociální 

vyloučení je  fenoménem, jehož příčiny jsou globální, následky jsou však lokální a jako 

takové musí být dle možností místních institucí koncepčně řešeny.
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1.2. Sociálně vyloučená lokalita

Sociálně vyloučenou lokalitou rozumíme územně vymezitelné či izolované urbanistické 

celky, které jsou osidlovány chudými, převážně romskými rodinami. Podobu sociálně 

vyloučené lokality může mít celá městská čtvrt, ulice, několik seskupených domů, ale i 

ubytovny či opuštěné objekty za hranicemi měst a obcí, které jsou obývány sociálně 

slabými lidmi.2

Skladba obyvatel sociálně vyloučených lokalit bývá velmi různorodá, od příbuzensky 

spjatých velkorodin, přes rodiny nepříbuzné, které navenek spojuje jen  viditelně odlišná 

etnická příslušnost k romské minoritě, až po jednotlivce či nukleární rodiny pocházející 

z majority.

Jak uvádí Moravec (2002) v zemích západní Evropy či na americkém kontinentu jsou tyto 

lokality často nazývány slumy nebo chudinskými ghetty. M ěstskou chudinu zde tvoří často 

lidé s menšinovou etnicitou. V USA jde o Afroameričany a Hispánce, ve Velké Británii o 

přistěhovalce z afrických a asijských kolonií. Odlišné normy a kulturní vzorce těchto lidí 

spolu s jistou míru institucionální diskriminace či xenofobie, mají za následek život na 

okraji většinové společnosti. „ V České republice jsou to většinou Romové, kdo se ocitli na 

okraji a jsou nuceni pod tlakem vlastních dispozic i vnějších vlivů na okraji 

zůstat.“(Moravec, 2002, s. 3)

Cesta do vyloučené lokality bývá mnohdy dlážděna dobrými úmysly místních úředníků, 

kteří ve snaze spojit dohromady vizuálně totožné obyvatelstvo a vyjít vstříc námitkám 

většinových nájemníků, stěhují veškeré romské rodiny bez rozdílu do jednoho objektu ve 

městě. Na jednom místě tak bydlí lidé s minulostí neplatičů nájemného či jiného 

porušování nájemní smlouvy společně s lidmi, kteří přišli o bydlení vlivem vnějších 

okolností. Jindy do těchto objektů přicházejí lidé dobrovolně, pro nedostatek jiných 

možností bydlení či finančních prostředků.

V takovém prostředí přirozeně ubývá sociálně kompetentních majoritních obyvatel, 

přibývá příležitostí ke kriminálnímu jednání, devastaci společných prostor objektu,

2 Terénní programy v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Informační brožura PSI. Praha: Člověk 
v tísni,o.p.s., 2004. 6  s.
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nelegálnímu obydlování neobsazených místností a čerpání energií. Spolu s nárůstem počtu 

obyvatel takové lokality se snižuje možnost a motivace majitele či pověřených orgánů do 

osídlených objektů vstupovat a kontrolovat dodržování povinností vyplývající s nájemního 

vztahu. Následkem toho jsou pak mnohé domy odpojeny od přívodu vody, elektřiny, 

plynu. Obyvatelé těchto lokalit často stávají klienty terénních sociálních pracovníků.

V rámci Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni, se mnohdy hovoří o 

lokalitách jako takových -  lokalita Smíchov, lokalita Žižkov, lokalita Předlice v Ústí nad 

Labem. V každém tomto případě je  význam slova lokalita o něco odlišný. Zatímco 

Předlice jsou městskou čtvrtí, kde žijí v naprosté většině pouze sociálně vyloučené romské 

rodiny, které byly do této části města cíleně stěhovány a vzhled či občanská vybavenost 

celé čtvrti jsou touto skutečností významně poznamenány, Smíchov nebo Žižkov jsou 

rozsáhlé městské čtvrti s různou hustotou osídlení romských rodin. Sociálně slabé rodiny 

jsou zde sice mnohdy koncentrovány do několika činžovních domů, ale lokalita jako celek 

takovou enklávu, respektive sociálně vyloučenou lokalitu netvoří. Terénní sociální 

pracovník tak může v rámci svého působení v určitém regionu či městě pracovat ve více 

lokalitách.

Romové dlouhodobě nezaměstnaní, závislí na sociálních dávkách, bez dostatečných 

sociálních dovedností a vazeb však nežijí pouze v takto územně vymezeném prostoru. 

Proto hojně používaný pojem „lidé ze sociálně vyloučených lokalit“ pouze částečně 

vystihuje situaci romských rodin, se kterými je  terénní sociální pracovník (dále TSP) 

v kontaktu. Mnohé romské rodiny žijí v běžné městské zástavbě spolu s příslušníky 

majoritní společnosti a účastní se každodenních sociálních interakcí v rámci majoritních 

institucí a většinové společnosti obecně. Přesto však mohou být sociálním vyloučením 

ohroženy a služby terénních sociálních pracovníků využívat. Takové rodiny mohou být pro 

terénní sociální pracovníky problematické vyhledat. Z toho důvodu je důležité, aby byla 

depistáž potencionálních klientů prováděna nejen ve zjevně rizikových lokalitách, ale i 

v místech, kde situace na první pohled nevypadá kriticky. V těchto případech využívá TSP 

podrobnou znalost „své“ lokality, využívá získané informace od klientských rodin, 

místních úřadů a jiných neziskových organizací. Právě orientace a vhled do situace 

místních rodin a jejich širšího prostředí, přináší spolu s osobnostními předpoklady a 

profesními dovednostmi terénního sociálního pracovníka možnosti účinné a adresné 

pomoci.
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1.3. Terénní sociální práce (tsp)

Terénní sociální práce se v České republice začala rozvíjet teprve v druhé polovině 90.let 

spolu s dalšími druhy sociální práce působící v přirozeném prostředí klienta. V odborné 

literatuře je  možno nalézt několik různých definic terénní sociální práce, jednu 

z nej výstižnějších dle mého názoru uvádí M atoušek (2003, s. 242): „ Terénní sociální 

práce je sociální práce s rizikovými jednotlivci nebo skupinami vykonávaná v přirozeném 

prostředí klientely sociálních pracovníků. Součástmi tsp jsou: depistáž, navazování 

kontaktů, poskytování soc.pomoci, mapování lokality včetně sběru dat, analýzy a 

sumarizace poznaných info o příčinách, charakteru a intenzitě nepříznivé sociální situace 

cílové skupiny. V  optimálním případě může tsp ovlivnit rizikové chování resp. životní styl 

klientů. Cílem tsp bývá i napojení klientů na jiné specializované služby.“

Hlavní členění TSP se odvíjí od zvolené cílové skupiny, na kterou je  tsp zaměřena. Tsp se 

sociálně slabými, převážně romskými rodinami či jednotlivci, kombinuje v praxi dva typy 

sociální práce; home-visiting a Streetwork. (Standardy služby, 2005)

“Specifickým typem terénní sociální práce je  práce na ulici, tzv. Streetwork. Streetwork je 

vyhledávací, doprovodná a mobilní sociální práce s nízkoprahovou nabídkou sociální 

pomoci. Ta je  zaměřená na jednotlivce a skupiny s rizikovým chováním, které sociální 

pracovník kontaktuje v době a místech jejich spontánního pobývání a setkávání. Jsou to 

zejména děti a mladiství trávící svůj volný čas bez dozoru a smysluplné náplně na ulici, 

příslušníci rodin s nízkou sociokulturní úrovní, členové skupin vyznačující se negativním a 

agresivním přístupem k okolí, osoby experimentující s drogami nebo osoby na drogách 

závislé, osoby žijící na ulici, osoby trávící mnoho času hrou na hracích automatech, 

mladiství provozující prostituci apod.” (Matoušek, 2003a, s. 242)

Na rozdíl od klasického streetworku s rizikovou mládeží, uživateli nealkoholových drog či 

mladistvími provozujícími prostituci, v sobě terénní sociální práce s romskými rodinami 

nezahrnuje princip anonymity a jejím  cílem v případové práci je  dlouhodobá spolupráce 

s klientem. Kontakt na ulici tak slouží jako důležitý krok k navázání vztahu s romskými 

rodinami a započetí případové práce skládajících se z jednotlivých konzultací, které však 

již  probíhají přímo v domácnosti klienta. Návštěvy v domácnosti klienta, tzv. home-
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visiting, jsou tedy druhým typem sociální práce, který se v praxi terénní sociální práce 

využívá.

Dunovský (1995, s. 63) definuje home-visiting jako: „...jeden  zm ožných přístupů 

v sociální práci s rodinou, který je  možný použít při sanaci rodin. Sanací se přitom rozumí 

výchovné působení v rodině na její členy jednotlivě a na rodinné společenství jako celek, 

s pokusem o její zachování či obnovení. To předpokládá vymýtit nepříznivé vlivy, které 

působí na rodinu nebo v rodině samé a posilovat jevy kladné.“

Práce v prostředí klientova domova umožňuje terénnímu sociálnímu pracovníkovi poznat 

bezprostředně klientův svět, jeho nejbližší rodinu, známé, sousedy a dokreslit si tak obraz 

klientova příběhu a případnou podpůrnou sociální síť v jeho okolí. Z interakcí mezi členy 

klientovy rodiny je  možno získat cenné informace o způsobu a stylu obvyklé komunikace, 

hierarchii a rolích rodinných příslušníků. Během návštěv je  pracovník také nezřídka 

svědkem provozních, neutrálních i konfliktních interakcí se sousedy, přáteli, úředníky, 

během nichž si může všímat způsobů klientova řešení konfliktu či sociálních hendikepů. 

Doplněno o údaje obsažené v relevantních úředních dopisech, dokumentech a sděleních 

klienta, poskytují domácí návštěvy oproti běžné konzultaci v kanceláři příležitost lépe se 

zorientovat v klientově životní situaci a na základě toho navrhnout vhodné postupy řešení 

klientova problému.

Metody home-visitingu jsou často využívány při práci s rodinou v rámci výkonu sociálně- 

právní ochrany dětí a prevence syndromu CAN.3 Tento způsob home-visitingových 

programů provádí např. nezisková organizace Střep , jejíž sociální pracovnice disponují 

udělenou registrací pro výkon sociálně právní ochrany dětí. (Pemová, 2003)

Terénní sociální práce v romských komunitách poskytovaná Programy sociální integrace 

není ve svém využití home-visitingu takto úzce specializovaná, návštěvy domácností 

klientů jsou však těžištěm práce každého terénního sociálního pracovníka. Způsob 

poskytování terénní sociální práce vychází z reálného předpokladu, že sociálních 

pracovníků poskytujících poradenství v zázemí své kanceláře je  mnoho a jejich nabídky 

využívají efektivně lidé, kteří jsou schopni tento typ služby samostatně vyhledat. Terénní

3 Syndrom CAN -  angl. zkratka Child Abuse Neglect Syndrom, česky syndrom týraného dítěte
4 http://www.strep.cz

11

http://www.strep.cz


sociální pracovník však pracuje se zcela odlišnou cílovou skupinou. Jedná se převážně o 

jedince či rodiny chovající k institucím ať již státním nebo nestátním značnou nedůvěru. 

Z toho důvodu se na „kamenné“ poradenské instituce obracejí až v případě krajní nouze 

nebo ve chvíli, kdy jsou k tomu represivní mocí přinuceni. Ambicí poskytovatelů terénní 

sociální práce je  poskytovat těmto lidem nízkoprahovou sociální službu s co nej širším 

dopadem. Nedílnou součástí terénní sociální práce je  vykonávání aktivní depistáže 

potencionálních klientů. Tedy vyhledávání lidí, kteří o existenci nebo zaměření služby 

neví, obávají se

pracovníka oslovit sami, jsou k pomoci zvenku nedůvěřiví či mají obavu ze stigmatizace a 

odsouzení za své problémy. Skutečnost, že se TSP pohybuje v blízkosti jejich bydliště, 

komunikuje se sousedy, poskytuje informace např. o plánovaném prodeji domů, umožňuje 

těmto lidem vstoupit s pracovníkem do neformálního rozhovoru, položit jednoduchou 

otázku, otestovat jeho důvěryhodnost a způsob jednání. Následně je  pak možné si 

v případě zájmu domluvit první konzultaci. Pomoc se tak klientovi dostává v pro něj 

bezpečném prostředí jeho domova, kde je  on sám autoritou a překladatelem reality na 

rozdíl od nesrozumitelného formálního prostředí úřadů.

Cílem terénní sociální práce je  zastavit sociální propad klientů, v ideálním případě jejich 

situaci výrazně zlepšit. Výsledným efektem spolupráce s klientem by měl být co největší 

vhled klienta do vlastní sociální situace, s uvědoměním si důvodů, které k sociálně 

tíživému stavu vedly a kterým bude klient ve svém dalším životě předcházet, či je  alespoň 

v co největší míře eliminovat. Klient je  přítomen a aktivně zapojen v celém procesu 

spolupráce s terénním sociálním pracovníkem a měl by získávat schopnosti, které mu 

umožní v budoucím životě co největší míru nezávislosti na institucích a samostatnosti 

v řešení problematických situací.

Smyslem terénní sociální práce však není obsluhovat klienta v bezpečném prostředí jeho 

domova, přinášet mu informace, srozumitelné výklady majoritního světa a řešit jeho 

problémy bez klientova přičinění. Vždy je  potřeba mít na mysli, že klient by se během 

spolupráce s terénním sociálním pracovníkem měl naučit novým způsobům jednání, 

porozumět chodu institucí, kterých se obával, pochopit svá občanská práva i povinnosti, 

dokázat vyhledat informaci či pomocnou ruku v případě, že se jeho problematická situace 

bude opakovat. K tom u je  zapotřebí klienta po* celou dobu spolupráce maximálně

12



zplnomocňovat, zapojit ho do jednotlivých kroků vedoucích k řešení situace a spíše než 

autoritou mu být podporou a partnerem při jednáních a plánování strategie dalšího postupu.

1. 4. Klient terénního sociálního pracovníka

Klienty terénních sociálních pracovníků jsou jednotlivci či rodiny, kteří se ocitli z různých 

důvodů v tíživé sociální situaci a mají snahu tento stav změnit. Obvykle se jedná o Romy 

s nízkým vzděláním a příjmy, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, závislí na dávkách 

státního systému sociálního zabezpečení. Pro správnou formulaci definice klienta terénní 

sociální práce je  třeba uvést, že zatímco většina klientů terénních sociálních pracovníků 

Programů sociální integrace jsou Romové, zdaleka ne všichni Romové jsou jejich klienty. 

Mnoho romských rodin v České republice žije způsobem, jenž se od života majority 

významně neodlišuje, jsou integrovaní do české společnosti a služby sociálních pracovníků 

nikdy nevyužijí. Je pravděpodobné, že mnozí s těchto reprezentantů romské střední třídy se 

ke své romské národnosti veřejně nehlásí, byť se za Romy považují. Odlišný vzhled a 

tendence většinové populace paušalizovat, je  ovšem rovným dílem vystavuje 

diskriminujícímu přístupu ze strany státních institucí i soukromých subjektů. Díky svému 

vzdělání a dovednostem jsou však schopni orientovat se v českém právním i společenském 

prostředí v podobné míře jako ostatní obyvatelé spadající do ekvivalentních příjmových 

skupin a následky nepříznivé životní situace vyřešit s pomocí nástrojů běžně dostupných.

Romové se základním vzděláním, nízkou kvalifikací, nedostatečnou znalostí českého 

jazyka, lidé propadající se často až na pomyslné sociální dno společnosti, zpravidla 

nedisponují dovednostmi potřebnými k úspěšnému řešení své nepříznivé životní situace. 

Tito lidé tak čelí jak následkům svých nedostatečných sociálních kompetencí, tak 

institucionální či běžné diskriminaci ze strany majority bez ohledu na jejich skutečné 

vlastnosti či schopnosti. Vzhledem ke svému antropologickému typu a vizuální odlišnosti 

jsou totiž snadno rozeznatelní od ostatních obyvatel města či obce.

Příslušnost k tzv. „visible minority“ nebo-li viditelné menšině (Matochová, 2000) 

umožňuje příslušníkům majority ihned a snadno identifikovat potencionální „problémové 

individuum“ a tím takovému člověku ihned a bez bližšího poznání odmítnout či 

znepříjemnit vstup do života společnosti.
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Klienti TSP se tak často ocitají v začarovaném kruhu, kdy lze jen těžko identifikovat 

příčinu a následek jejich nepříznivé sociální situace. Je zřejmé, že příslušnost k etnické 

minoritě, konkrétně romské, je  pro každého jedince žijícího v české společnosti jistým 

omezením, jenž ho na pomyslném startu závodu o společenské uplatnění více či méně 

diskriminuje. Je pak otázkou společenského prostředí a výchovy do jaké míry bude každý 

jednotlivec na své životní dráze úspěšný. Nedomnívám se, že pouhá příslušnost 

k romskému etniku je  dostatečným důvodem a předpokladem k životu v sociálním 

vyloučení. I přes nedostatek relevantních údajů lze však vyslovit tvrzení, že ačkoliv jsou 

Romové integrování do sociální struktury společnosti, ve skupině extrémně chudých 

obyvatel představují vzhledem k mnohým svým znevýhodněním skupinu významnější, než 

by odpovídalo jejich podílu v populaci. (Víšek, 1999)

„Lze vyslovit hypotézu, že důsledky nízké vzdělanostní, socioprofesní, sociální a 

ekonomické situace se zřejmě nijak neliší od obdobných důsledků v životě jiných takto 

vymezených skupin z řad majority. To je důležité pro volbu nástrojů řešení problémů, a to 

je také vše, co lze o hodnocení sociálně ekonomické situace Romů prohlásit.“ (Víšek,

1999, s. 215)

Důležitým momentem práce s klienty ohroženými sociálním vyloučením je  tedy 

individuální přístup, jenž nedává prostor zbytečnému zobecňování a etnické paušalizaci. 

Zároveň je však přínosné být na specifické kulturní odlišnosti a sociální normy připraven a 

v případě potřeby jejich znalost aplikovat. Stát se klientem terénního sociálního pracovníka 

neznamená splnit podmínku příslušnosti k romskému etniku, ale sociální potřebnosti a to 

jak ve smyslu hmotném, tak i obecném. Pokud se osoba nalézá v nepříznivé sociální situaci 

a terénní sociální pracovník disponuje kompetencemi její situaci pomoci řešit, není důvod 

zkoumat další vnější charakteristiky žadatele o sociální službu. Vzhledem k povaze služby 

terénní sociální práce, příčinám jejího vzniku a v neposlední řadě také prostředí, ve kterém 

působí, tvoří však převážnou většinu klientů příslušníci romského etnika.

Z tohoto důvodu budu v celé diplomové práci pro označení klienta terénní sociální práce 

používat slovo Rom, Romové, případně adjektivum romský, romská. Jsem si vědoma 

skutečnosti, že se do jisté míry jedná o zjednodušené označení cílové skupiny uživatelů 

služby, avšak považuji za nutné vyhnout se v dalším textu složitému hledání pojmosloví.
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Výrazy jako obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, lidé ohrožení sociálním vyloučením či 

sociálně vyloučení Romové budou tedy v textu často substituovány krátkým pojmem Rom. 

Přízviskem Rom přitom označuji tu osobu, která sebe sama za Roma považuje, aniž by 

nutně svou národnost musela deklarovat v oficiálních dokumentech. Klienti sami sebe 

označují za Romy či Cigány a v soukromí důsledně rozlišují dva světy -  svět Romů či 

Cigánů a svět Gádžů nebo-li Cechů.

1.5. Terénní sociální pracovník (TSP)

Terénní sociální práce s Romy je  službou, která by měla spojovat dva světy. Svět Romů 

ohrožených sociálním vyloučením a svět institucionální pomoci, které by se těmto lidem 

mělo dostat, pokud budou chtít. Jedinečnost této sociální služby spočívá v individuálním 

přístupu a působení přímo v prostředí, v němž romské rodiny žijí. Zjednodušeně lze říci, že 

terénní sociální pracovník dochází za klientem přímo domů, nabízí mu sociální službu a 

prostřednictvím těchto návštěv je  tak schopen lépe se orientovat a porozumět prostředí, 

které je  klientovi vlastní.

TSP tedy především podporuje klientovu schopnost samostatně řídit svůj život a vykonává 

preventivní opatření předcházející hlubšímu sociálnímu propadu klienta. Poskytuje 

klientovi podporu a asistenci při hledání východiska z jeho problematické životní situace či 

jednání u zainteresované státní nebo soukromé instituce. Často funguje TSP jako 

prostředník při komunikaci mezi klientem a danou institucí. V neposlední řadě 

zprostředkovává terénní sociální pracovník klientovi návazné sociální služby, kontakty a 

potřebné informace. Kromě přímé práce s klientem vykonává terénní sociální pracovník 

řadu činností vztahujících se k širšímu okolí, v němž klient žije. Jde především o 

vyjednávání s místní samosprávou i neziskovými organizacemi v zájmu hledání 

optimálních možností řešení nepříznivé sociální situace jednotlivců i širšího společenství 

místních Romů, monitoruje situaci v lokalitě a poskytuje informace o sociálně 

patologických jevech či hrozících rizicích vyplývajících ze způsobu života 

v marginalizované skupině obyvatel obce. Vytváří a aktualizuje přehled o lokální síti 

státních i nestátních organizací, jejichž služby by mohli Romové ohrožení sociálním 

vyloučením využít.
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Na pozici TSP jsou vybíráni lidé na základě jejich vzdělání, zkušeností z praxe, znalostí 

problematiky a osobnostních předpokladů, nikoli na základě příslušnosti ke konkrétní 

etnické minoritě. Zjednodušeně řečeno, při hledání nového TSP nejsou jeho schopnosti 

měřeny optikou barvy pleti a výběr není poznamenán zatvrzelým přesvědčením, že s Romy 

dokáže nejlépe pracovat opět pouze Rom. Na druhé straně nutno podotknout, že současný 

zákon o sociálních službách, jenž klade vysoké nároky na formální vzdělání TSP, zcela 

odřízl cestu k výkonu této profese mnoha schopným a nadaným uchazečům z řad Romů, 

kteří mají o tuto práci zájem, nicméně není v jejich silách požadavky na vzdělání vzhledem 

ke svému věku, rodinné a ekonomické situaci splnit.

2. Romové ohrožení sociálním vyloučením jako příjemci služby terénní 

sociální práce

2.2. Postavení Romů v české společnosti -  život v sociálním vyloučení

Postavení Romů v české společnosti je  předmětem zájmu mnoha oborů společenských věd, 

které se snaží identifikovat důvody, jenž zapříčinily či stále ještě zapříčiňují nedostatečné 

zapojení příslušníků romského etnika do života majoritní společnosti a zároveň omezenou 

schopnost dokázat svou nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami, bez pomoci 

státních i nestátních institucí a služeb. Je pravděpodobné, že pokud by Romové žili na 

okraji společnosti uzavřeni do sebe, bez závislosti na státní pomoci, bez opakujících se 

konfliktů při soužití a interakcích s majoritou a projevů sociálně-patologického chování, 

nebyl by zřejmě problém romské menšiny natolik palčivým a diskutovaným tématem. 

Čeští Romové však nežijí ve svých karavanech či chatrčích vedle nás, nýbrž jsou do jisté 

míry součástí české společnosti, kterou se stali po čtyřicetiletém úsilí státní totalitní moci 

o jejich asimilaci. Měly tyto snahy vždy jen  negativní dopad? Je dnešní neuspokojivá 

situace mnohých romských rodin pouze následkem necitlivého přístupu politických 

představitelů komunistického Československa? Pojďme se alespoň stručně podívat na 

významné události a historické mezníky v životě našich Romů, jenž mohly jejich 

směřování do české společnosti ovlivnit.



2.2.1. Romové v Československu v letech 1945 -  1989

Již v předválečném Československu byl v roce 1927 uveden v platnost zákon č. 117 

„o potulných cikánech“ neboli tzv. protikočovnický zákon. Haišman (1999) uvádí, že už 

v té době se jednalo o sociálně orientovaný perzekuční zákon, který mimo jiné v praxi 

znamenal provedení prvního oficiálního soupisu Romů pohybujících se na území 

Československa a první systematický pokus o jejich usazení. Na základě této evidence 

odesílali posléze nacisté v době okupace romské obyvatelstvo z českých zemí do 

koncentračních a pracovních táborů. Během druhé světové války byla vyhlazena téměř 

veškerá populace moravských a českých Romů, naživu zůstalo jen několik desítek rodin.

Na Slovensku byla situace poněkud odlišná. Představitelé Slovenského štátu spolupracující 

s Německem mohli o osudu svých romských obyvatel rozhodnout samostatně. Slovenští 

Romové nebyli posíláni do vyhlazovacích táborů, mnozí však prošli tábory pracovními. 

Ostatní Romové byli uvrženi do přísné izolace mimo území obcí a vesnic. Romské osady 

byly houfně stěhovány daleko od sídel slovenských obyvatel a tím docházelo k ještě 

výraznější marginalizaci romského obyvatelstva. (Daniel, 1994)

Důležitým mezníkem romské novodobé historie byl konec druhé světové války a s ním 

spojené hromadné stěhování Romů ze zpustošeného, chudého Slovenska do pohraničních 

oblastí a průmyslových měst v Čechách. Mnohdy takovému přesunu předcházelo vypálení 

romské rodné osady, jiní odcházeli samy a dobrovolně a to nejen z chudých osad ale i 

z měst. Vidina práce a výdělku byla velkou motivací. Protože většina českých Romů byla 

během války vyvražděna v koncentračních táborech, tvoří současnou romskou populaci 

v Čechách převážně Romové slovenští, kteří se sice museli za války skrývat, ale opatření 

zaměřená proti nim nebyla zdaleka tak tvrdá jako v Čechách a na Moravě. (Haišman, 

1999)

První větší vlna migrace slovenských Romů do Čech proběhla v roce 1946, kdy hluboká 

bída Romů především na výchově Slovenska a potřeba osídlit opuštěné pohraniční oblasti 

po odsunu sudetských Němců spolu s poptávkou po nekvalifikované pracovní síle do 

zemědělských a průmyslových odvětví, vyústily v hromadné stěhování jednotlivců i celých 

rodin na české území. V roce 1947 nařídilo Ministerstvo vnitra provést nový soupis 

„potulných cikánů a jiných tuláků práce se štítících“ (Haišman, 1999) s cílem co nejvíce 

asimilovat a zapojit do pracovního procesu veškeré cikánské obyvatelstvo. Vzhledem
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k tomu, že mnozí Romové v novém zaměstnání dlouho nevydrželi, utíkali zpět za zbytkem 

rodiny na Slovensko či se s rodinou pokoušeli usadit na jiném  než původně zvoleném 

místě, rozhodli se státní orgány držet nad těmito osobami trvalý dohled prostřednictvím 

bezpečnostních složek. Všem Romům, kteří byli vzati do soupisu byly odebrány otisky 

prstů včetně dětí, odejmuty občanské průkazy a nahrazeny tzv.evidenčními listy.

V českých zemích byli do soupisu zařazeni všichni Romové -  včetně těch, kteří žili 

usedlým způsobem života. Etnický a kulturní konflikt se stupňoval, narůstala nedůvěra 

Romů ve státní instituce.

Po roce 1948 deklarovalo komunistické Československo zájem pomoci Romům překonat 

jejich existenční potíže. V mnoha státních dobových dokumentech se hovoří o potřebě 

převýchovy romských obyvatel v řádné občany a o jejich kulturním a sociálním 

povznesení. Druhá fáze první vlny migrace slovenských Romů do Cech tak probíhá již pod 

dohledem státu a Romové jsou cíleně a často také proti jejich vůli přesouváni z romských 

osad do průmyslových měst. Cílem je  zapojit Romy do pracovního procesu a na centrální 

úrovni koordinovat jejich hromadné usazení a přechod k „řádnému způsobu života“. 

(Haišman, 1999)

V průběhu 50.let tak prostřednictvím národních výborů sbírají státní instituce podrobné 

informace o sociální, bytové a vzdělanostní situaci Romů na území Čech a Moravy. 

Na Slovensku se však situace Romů vlivem hromadné migrace výrazně zhoršila. 

Progresivní obyvatelstvo odešlo a v osadách či městech zůstali z velké části Romové 

neschopní práce, lidé staří, invalidní, bez základních sociálních dovedností a vzdělání, jenž 

by v prostředí průmyslově se rozvíjejících českých měst nenašli uplatnění. V roce 1951 

vláda zrušila zákon „o potulných cikánech“ z roku 1927 a zároveň vyhlásila směrnici 

„Úpravy poměrů osob cikánského původu“, což v praxi znamenalo účast Romů na 

jednotném předškolním a školním vzdělávání, nutnost docházet do zaměstnání a 

podstoupit sankční opatření v případě porušení daných povinností. (Haišman, 1999)

Ve větších městech byly zřizovány mateřské a základní školy pouze pro romské děti, se 

kterými bylo zacházeno jako s mládeží a dětmi obtížně vychovatelnými. Do běžných 

mateřských školek pak byly romské děti přijímány přednostně. Koncem padesátých let se 

řešení tzv. cikánské otázky stále živě diskutuje, na převýchovu Romů mají dohlížet za 

tímto účelem speciálně zřízené Komise pro péči a převýchovu cikánského obyvatelstva při
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národních výborech, jejichž centrální koordinaci měla na starosti ústřední komise složená 

z odborníků na cikánskou problematiku. (Šiklová, 2001)

Ministerstvo školství v té době vyhlásilo program pro boj s romskou negramotností, 

ministerstvo zdravotnictví monitoruje zdravotní stav romského obyvatelstva a vykonává 

preventivní lékařské prohlídky přímo v terénu -  ve čtvrtích a osadách s vysokou 

koncentrací romského obyvatelstva. Ministerstvo vnitra pracovalo na snížení romské 

kriminality, vede i nadále evidenci Romů, do níž zaznamenává také jejich případnou 

trestnou činnost. V roce 1958 přichází další zákon o trvalém usídlení kočujících osob, 

ačkoliv v té době kočuje už je malá část, převážně olašských Romů. (Víšek, 1999a)

Olašští Romové byli v roce 1959 vzati do dalšího soupisu, z povozů jim  byla odebrána 

kola a koně zabaveny státem. Dosud kočující Romové jsou nuceni k trvalému usazení, na 

oplátku jim stát poskytuje bydlení, zaměstnání, školní pomůcky a svačiny pro děti. 

(Hiibschmanová, 1999b)

V letech 1962 až 1963 navrhuje vláda odsunout část romského obyvatelstva z východního 

Slovenska opět do České republiky a to do průmyslových zón s malou koncentrací Romů. 

Od těch rodin, které se rozhodnou k odchodu z osady, budou jejich chatrče státem 

vykoupeny a posléze zbourány. Důraz měl být kladen na odchod tzv.perspektivních rodin, 

tedy osob, které budou schopni se do provozu závodní výroby zapojit. Mnoho romských 

rodin však své domovy opustit nechtělo, a tak se od plánované finanční motivace 

k dobrovolného odchodu často ustupovalo a byly využívány tvrdé donucovací prostředky. 

Vystěhované osady pak byly vypalovány, aby se do nich lidé již  nemohli vrátit. Do roku 

1965 docházelo tedy ke druhé vlně státem řízené migrace slovenských Romů po českých i 

slovenských okresech. (Davidová, 1995)

Po roce 1968 nastalo i v oblasti státní politiky vůči Romům jisté uvolnění a otevření se 

novým způsobům řešení. Na vládní úrovni se problematikou Romů zabývala Komise pro 

otázky cikánských obyvatel, v rámci demokratizace společnosti byla samotnými Romy 

zakládána občanská sdružení-tzv. Svazy Cikánů-Romů. Ty však byly po krátké době své 

existence v roce 1973 spolu s opětovným nástupem tuhého prosovětského režimu státem 

zlikvidovány. (Víšek, 1999a)
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V sedmdesátých a osmdesátých letech nadále pokračovala migrace Romů do Čech, nyní již  

z části samovolně, bez výraznějších zásahů ze strany státu. V té době řeší státní orgány 

mimo jiné časté problémy s bydlením romských rodin, pro které bylo obtížné si na život 

v městské zástavbě zvyknout a respektovat požadovaná pravidla soužití, absence ve škole 

či v zaměstnání. Totalitní systém však disponoval celou škálou donucovacích prostředků, 

kterými si společensky žádoucí jednání vynutil. Víšek (1999b) hovoří v této souvislosti o 

systému čerpání státních dávek v závislosti na zaměstnání, na něž bylo vázané pojištění. 

Státní dávky mohla tedy rodina čerpat pouze v případě, že rodiče byli řádně zaměstnáni a 

zaměstnavatel za ně platil pojištění, ze kterého pak bylo možné rodinné dávky vyplácet.

V roce 1984 již vláda rozlišuje dle stupně integrace tři odlišné kategorie Romů. Romové, 

kteří se integrují nejméně úspěšně, kromě povinnosti pracovat jsou nuceni účastnit se 

nejrůznějších vzdělávacích kurzů vaření, hospodaření, péče o děti, čtení a psaní. Děti i celé 

rodiny jsou v rámci osvětových aktivit posíláni do rekreačně výchovných táborů či na 

sociálně zdravotní kurzy.

Dalo by se říci, že vzestup sociální úrovně Romů v období totality byl obrovský a velmi 

rychlý. Zcela jistě nepřirozeně rychlý v porovnání s časovým úsekem, během kterého 

obvykle dochází u jiných populací k dosažení určitého stupně společenského vývoje a 

změnám v chování. Romové v podstatě během čtyřiceti let přešli od nuzného života 

v osadách, které byly většinou bez kanalizace, přívodu elektřiny a vody do prostředí 

průmyslových měst či zemědělských obcí, jenž byly obývány příslušníky zcela odlišné 

kultury, s rozdílným sociálním, demografickým a ekonomickým chováním. Romové 

mnohé z norem a stereotypů majoritní společnosti přijali za své, dokázali se do značné 

míry přizpůsobit požadavkům státních institucí a vyhovět na ně kladeným nárokům. 

Někteří se během desetiletí začlenili do české společnosti a dnes jsou od etnických Čechů 

rozeznatelní snad jen  barvou pleti.

Mnoho Romů však tak rychlý skok ve svém společenském vývoji nedokázalo zpracovat. 

Představitelé komunistického Československa činili veškerá opatření v domnění, že 

poskytnutí materiálního zázemí, protektorského způsobu sociální ochrany a garance 

zaměstnání spolu s nuceným podsouváním principů majoritního životního stylu, umožní 

Romům začlenit se bez potíží do chodu české společnosti. Zapomněli však u Romů 

podporovat osobní zodpovědnost za svůj život, právo volby a dobrovolné participace na 

životě společnosti. Takový přístup neměl v totalitní ideologii co dělat a v rámci tvorby
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uniformní společnosti se žádné speciální přístupy netolerovaly-jak vůči Romům, tak i 

jiným skupinám obyvatel se odlišnými potřebami. Velká část romské populace tak za 

majoritním obyvatelstvem přes veškeré snahy v mnoha ohledech významně zaostávala.

V kontextu tohoto socialistického integračního experimentu, kdy byli Romové násilným a 

zároveň protektorským způsobem začleňováni do většinové společnosti a nebylo jim 

dovoleno žít vlastním, obvyklým způsobem života kdesi opodál, za hranicemi českých 

měst a obcí, vznikalo také mnoho třecích ploch a problémů v soužití s majoritním 

obyvatelstvem. (Víšek, 1999a). To však ve výsledku nemuselo přinášet jen negativní 

důsledky pro život celé společnosti. Víšek konstatuje, že konfliktní soužití je  v jistém 

ohledu rovněž způsob soužití a dodává (1999a, s. 216): „ Z jiného pohledu by ovšem bylo 

možné konstatovat, že minulý režim vykonal ve sledovaném období mnohé, často 

s tlakem, o jehož úměrnosti lze pochybovat, aby Romům pomohl přizpůsobit se životním 

zvyklostem a standardům země, v níž žijí. Je možné předpokládat, že většina Romů tyto 

standardy a zvyklosti zná a většina i respektuje, popř.nerespektuje, ale při jejich znalosti.“

2.2.2. Dopad společenských změn po roce 1989 na život Romů

aneb „ od asimilace k integraci “

Po roce 1989 se s nástupem demokratického režimu začalo rozvolňovat pevné sevření 

paternalistického státu a s pocitem svobody a možnosti řídit si svůj život samostatně, se u 

některých skupin obyvatel Československa dostavilo i tvrdé střetnutí s realitou života na 

sociálním dně. Romové byli jako první vzhledem ke své nízké kvalifikaci, a ukončení 

výroby mnoha průmyslových provozů, propouštěni z práce. Stávali se závislými na 

sociálních dávkách (tehdy dávkách nemocenského pojištění), bez vnější kontroly nebyli 

schopni pravidelně platit nájem a celé rodiny tak přicházely o bydlení. Romské děti 

přestaly navštěvovat mateřské školy, bez přísného dohledu státních orgánů se začaly 

zvyšovat absence žáků ve školách. Životní úroveň Romů začala rapidně klesat, bez 

autoritativního přístupu státu, na který si po létech zvykli, nebyli schopni orientace a 

samostatného řešení své sociální situace v prostředí nové, dynamicky se rozvíjející 

společnosti.

Mnoho romských rodin vypadlo kvůli ztrátě zaměstnání ze systému nemocenského 

pojištění, na základě kterého byly přiznávány rodinám peněžité dávky. Bydlení již  nebylo 

pro romské rodiny samozřejmostí, domy přešly z velké části do majetku obcí nebo
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soukromých majitelů, kteří neměly důvod romské nájemníky s dluhy na nájemném 

v bytech dále nechávat. Rodiny tak končily v průběhu devadesátých let na ulici, odkud 

odcházely nejen do domácností příbuzných, náhradních ubytovacích zařízeních, nelegálně 

obydlených objektů, ale také do zahraničí.

V roce 1990 byl na žádost romských politiků zrušen institut romského sociálního kurátora 

při okresních a obvodních výborech. Sociální kurátoři působili od sedmdesátých let 

v chudých romských rodinách a byli často jedinou spojkou mezi romskou komunitou a 

majoritními institucemi. Pro zástupce romské reprezentace byli však tito sociální kurátoři 

ztělesněním státní kontrolující moci. (Víšek, 1999a) Dle mého názoru tak však došlo 

k ještě  výraznějšímu přerušení kontaktu mezi majoritními institucemi a romskými 

rodinami zvyklými na asistenci a pomoc místních úřadů.

2.2.3. Období po roce 1993

Rozpad československé federace v lednu 1993 s sebou mimo jiné přinesl zákon č.40/1993 

Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, který výrazně ovlivnil 

osud mnoha osob žijících na území České republiky. Z velké části se jednalo právě o 

Romy žijící na českém území, z nichž minimálně třetina byla narozena na Slovensku, 

(srov. Vládní situační zpráva o stavu romské komunity, 1993) Zákon jasně vymezil, kdo 

se ke dni rozpadu stává českým občanem a stanovil způsoby, kterými je  možné české 

občanství případně získat.

Do konce roku 1993 měli tedy bývalí občané ČSFR možnost zvolit si mezi slovenským a 

českým státním občanstvím a přihlásit se na k tomu určených úřadech. Podmínky pro 

volbu českého občanství byly však natolik přísné, že se mnohým Romům nepodařilo včas 

svůj pobyt v České republice legalizovat. Přitom se často jednalo o lidi, kteří se v České 

republice narodili, strávili zde svůj celý život a ke Slovensku neměli žádné vazby. 

(Miklušáková, 1999)

Mezi podmínky umožňující získání českého občanství patřil například požadavek pětileté 

bezúhonnosti v době volby občanství nebo nepřetržitý dvouletý resp. po roce 1994 pětiletý 

trvalý pobyt v České republice prokazatelný na základě doložení evidenčního pobytu, 

nikoli faktického. (Miklušáková, 1999)
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Mnoho Romů nedisponovalo potvrzením o datumu počátku jejich pobytu v ČR přesto, že 

zde pobývali nepřetržitě desítky let. V době, kdy do České republiky přišli, po nich nikdo 

potvrzení o pobytu nevyžadoval a zpětně nebylo možné si tuto skutečnost nechat jakkoli 

potvrdit. Tito lidé pak museli podstoupit náročné řízení o povolení k trvalému pobytu na 

cizinecké policii. U dětí z neúplných rodin zákon vyžadoval pro provedení volby českého 

občanství souhlas obou rodičů u dětí do 15 let, matky žijící dlouhodobě bez otce svých dětí 

čelily problému získat souhlas otce, který žil neznámo kde.

Situace dětí propouštěných v době plnoletosti z výchovných ústavů a dětských domovů bez 

jakéhokoli dokladu legalizujícího jejich pobyt v České republice byla více než kritická. 

Tyto děti totiž opět musely žádat o povolení obou rodičů, jenž bylo zapotřebí k žádosti o 

české občanství přiložit. Ačkoliv bylo možné nahradit souhlas rodičů souhlasem soudu, 

vyskytovalo se mnoho případů, kdy soud kladné stanovisko nevydal. (Miklušáková, 1999) 

Miklušáková (1999) dále uvádí, že i uplatňování zákona v praxi často znemožnilo mnohým 

žadatelům české občanství získat. Pracovníci matrik a pověřených úřadů si především na 

počátku platnosti zákona o státním občanství mnohé stanovené podmínky vyložili po 

svém. Vůči žadatelům často uplatňovali nároky nad rámec zákona a požadovali 

dokumenty, jenž si měli obstarat od slovenských institucí sami. Dle výpovědí mnohých 

žadatelů celkově úředníci nebyli vstřícní a místo pomoci a vysvětlení často celý proces 

činili ještě složitějším. Pro mnohé nemajetné zájemce o české občanství byly bezpochyby 

překážkou i správní poplatky, jim iž instituce zpoplatňovaly vydání nejrůznější úředních 

dokumentů a jejich zasílání přes slovenský konzulát do České republiky a zpět.

Následkem uvedení zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky do 

praxe tak mnoho lidí přišlo o práva a výhody běžné pro osoby s trvalým pobytem na území 

ČR -  nesměli být v legálním pracovním poměru, nebylo možné evidovat se na úřadech 

práce a pobírat finanční podporu, nemohli ani pobírat sociální dávky, nebyli v České 

republice zdravotně pojištěni. Stát k těmto lidem přistupoval jako k cizincům pobývajícím 

na území ČR, ze kterého mohli být navíc kdykoli vyhoštěni. Tímto fenoménem byla 

postižena velká část Romů žijících na území ČR a lze konstatovat, že u mnohých z nich 

došlo díky účinkům zákona č. 40/1993 Sb. k prohloubení jejich sociálního vyloučení. 

Takto postižení lidé zůstali skryti v zóně šedé ekonomiky, často bez pomoci státních 

institucí, bez nároku na lékařskou péči, sociální podporu a pomoc. Po roce 1994 odešly 

proto některé romské rodiny po letech strávených v Čechách zpět na Slovensko, odkud se
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pak v průběhu konce 90.let a především po vstupu do Evropské unie opět vracely do 

českých měst.

V roce 1995 byly do systému sociální ochrany státu nově zařazeny dávky státní sociální 

podpory, kdy některé dávky se staly nárokem dítěte a nikoli rodičů. Romským rodinám 

s větším počtem dětí, které do té doby vzhledem k dlouhodobé nezaměstnanosti ze systému 

nemocenského pojištění vypadávaly, se tak v podstatě zvýšil příjem ze dne na den. Ačkoliv 

byly dávky státní sociální podpory koncipovány jako doplnění k běžnému výdělku rodiny, 

romské rodiny, zvyklé na nižší životní standard, využívaly pobírání sociálních dávek 

jakožto jeden z legitimních způsobů obživy.(Víšek, 1999b)

Příjmy z dávek státní sociální podpory spolu s dávkami sociální péče byly ve výsledku 

mnohanásobně vyšší než příjmy, kterých by nekvalifikovaní Romové dosáhli v řádném 

zaměstnání. Navíc se v 90.letech rozšířily způsoby práce „načerno“, bez běžné pracovní 

smlouvy. Často se jednalo o sezónní stavební či úklidové práce, kam byli Romové 

přijímáni a tento výdělek pak při žádosti o dávky nepřiznávali. Tato situace s drobnými 

obměnami přetrvává dodnes. Nemotivační nastavení systému sociálních dávek, nízká 

kvalifikace romských uchazečů o práci, vysoké daňové zatížení zaměstnavatelů i 

zaměstnanců - to vše vede k upřednostňování nelegálního zaměstnání a zaměstnávání před 

formálním pracovním poměrem.

Bohužel závislost na sociálních dávkách a dlouhodobá nezaměstnanost způsobuje hlubší 

sociální propad a ztrátu pracovních návyků, jež vedou k životu v sociálním vyloučení. 

Navíc jsou lidé profitující z nastaveného sociálního systému většinovou společností 

vnímáni jako parazitující nepřizpůsobivá individua, čímž se možnost vzájemného 

nekonfliktního soužití dvou kultur ještě více vzdaluje. Pro mnoho Romů je  však takový 

způsob obživy zcela v souladu s představou o dodržování nastavených pravidel státu. 

Pokud dokáží splnit podmínky nutné k přiznání sociální dávky, a to i za cenu utajování 

relevantních skutečností, nevidí důvod proč takové možnosti nevyužít. V mnoha romských 

rodinách dosud převládá pocit, že stát je  nucen se o ně postarat. Na druhé straně jsou státní 

instituce Romy chápány často jako protivníci, které je zapotřebí na cestě k získání finanční 

či materiální podpory o své potřebnosti přesvědčit a to bez ohledu na skutečný stav 

žadatelova příjmu a situace. Mnoho příjemců sociálních dávek chápe stát jako bohatého
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mecenáše, který má peněz dost. Jde jen o to splnit komplikované podmínky, jenž zákon 

vyžaduje a dodat potřebné dokumenty.

Nelegální zaměstnání má však ještě další úskalí, která pociťují někteří Romové již  nyní, 

složitějším problémem se však stanou teprve v budoucnu. Jedná se o odvody na sociální a 

zdravotní pojištění, které si nelegálně pracující lidé platí jen  velmi zřídka. Následkem je  

vzrůstající dluh na povinném zdravotním pojištění, díky kterému již dnes mnozí uvízli 

v pasti nařízené exekuce na plat. To znamená, že i kdyby zvažovali možnost nastoupit do 

zaměstnání s běžnou pracovní smlouvou, bude jim díky zadluženosti exekutorem každý 

měsíc strháváno takové procento z platu, jenž jim  ponechá pouze nezbytné náklady na péči 

o rodinu a domácnost.5

Odvody na sociální pojištění nejsou sice povinné, nicméně z počtu odpracovaných let, 

během nichž každý zaměstnanec a jeho zaměstnavatel do tohoto systému finančně přispívá 

dle výše stanoveného platu, se odvíjí nárok na finanční čerpání dávek starobního, ale i 

invalidního důchodu. Pokud tedy osoba nemá odpracováno resp. zaplaceno dostatečné 

množství potřebných let, nemá nárok na čerpání dávek sociálního zabezpečení. Lze 

předpokládat, že v řádech několika desítek let tak bude v České republice mnoho romských 

občanů v důchodovém věku či se závažným zdravotním omezením, bez nároku dávku 

starobního či invalidního důchodu pobírat. Základy této sociální pasti byly položeny právě 

v průběhu devadesátých let. Teprve v roce 1998 byl zrušen zákon o trvalém usídlení 

kočujících osob z roku 1958.

V průběhu devadesátých let i po roce 2000 odcházely další romské rodiny do zahraničí, 

nicméně hromadný odchod z let 1997 a 1998, kdy Romové ve větším počtu emigrovali do 

Kanady, se již neopakoval a to ani po vstupu České republiky do EU.6 Větší vlna migrace 

byla zaznamenána v roce 2002 a to do Velké Británie, Romové se ale často po několika 

letech strávených v zahraničí vraceli opět zpátky do své vlasti. Bohužel v některých 

případech se již nebylo kam vrátit. Před odchodem často nelegálně prodali nájemní 

smlouvu k bytu a veškeré vybavení, aby získali finanční prostředky na cestu. Po návratu do 

rodného města pak zůstávali bydlet u příbuzných a získat jiný obecní byt se jim, s ohledem

5 Hůle, D. Informace k pracovnímu poradenství. Přednáška, dne 27.3.2006, Caritás, VOS, Olomouc.
6 Zpráva o migraci v rámci EU. Praha, Český Helsinský Výbor: 2005. 51 s.

25



na porušení pravidel nájemního vztahu s obcí, už většinou nepodařilo. Mnohé z těchto 

rodin pak obývaly holobyty, drahé ubytovny, polorozbořené objekty na okrajích měst.

Dalším nepřehlédnutelným jevem  posledních deseti let je  kromě romské migrace směřující 

za hranice ČR rovněž migrace směřující vně, konkrétně ze Slovenské republiky do Čech a 

na Moravu. Imigrace slovenských Romů do České republiky probíhá kontinuálně, je  však 

obtížné provádět v tomto smyslu jakýkoliv monitoring a odhadovat počty příchozích 

Romů. Obavy z masivní imigrace slovenských Romů do České republiky po vstupu do EU 

se nenaplnily, počty přicházejících romských rodin nijak zásadně od roku 2004 ve srovnání 

s jinými lety nenarostly.7

Je však zapotřebí zdůraznit, že mírný, nicméně nepřetržitý imigrační proud romského 

obyvatelstva za Slovenska do jisté míry ovlivňuje celkový obraz a postavení romské 

menšiny u nás. Mnoho příchozích slovenských Romů pochází z nuzných a neutěšených 

poměrů romských osad, kde lidé v mnoha směrech žijí na úrovni 3. a 4. světa, bez práce, 

základních hygienických podmínek, zdravotní péče, s velkým počtem dětí. Lidé z tohoto 

prostředí disponují větším potenciálem sklouznout v prostředí měst ke kriminálnímu 

chování a neschopnosti spolužít s většinovou společností.8 V neposlední řadě nově příchozí 

rodina výrazně zasáhne do ekonomické a sociální situace svých příbuzných, kteří se v ČR 

usadili již dávno a nyní musí v rámci rodinné solidarity takové návštěvníky ubytovat a 

materiálně zajistit.

2.2.4. Romové v kontextu demografických změn

„Od roku 1950 lze pozorovat několik imigračních vln (často nedobrovolných), což má za 

následek „vlnovitý efekt“ romské akulturace. Demografické chování Romů, kteří přišli 

v 50.letech bude odlišné od těch, kteří přišli např. v letech 70., atd. Celkově lze mluvit o 

procesu demografické revoluce, v jejíchž různých stádiích se české romské komunity 

většinou nacházejí.“ (Hůle, 2006, s. 218)

Pohled na romskou subpopulaci v České republice optikou demografie vnáší do celé 

problematiky neotřelý a nezaujatý přístup, oproštěný od patosu, nacionalistických výpadů,

7 Analýza soudobé migrace Romů za SR do ČR. Závěrečná zpráva k projektu. Praha: IOM, 2006.
8 Analýza soudobé migrace příslušníků romských komunit v SR do ČR.Praha: IOM pro MV ČR, 2003.
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romantizujících představ či xenofobních postojů. Demografie jako společensko-vědní 

disciplína dokáže mnohé projevy chování a vývoje romského etnika posuzovat z hlediska 

srovnání etap společenského vývoje populací u nás a ve světě. Mnohé jevy běžné v rámci 

romské populace tak činí srozumitelnější a zbavuje je  stigmatu o vrozené 

nepřizpůsobivosti či neschopnosti. V hodnocení stavu romské populace očima demografů 

je obsaženo optimistické sdělení, že situace Romů u nás není bezvýchodná a v průběhu 

času se bude měnit k lepšímu. K nastolení viditelné změny je  ale zapotřebí delší časové 

období, než se může na první pohled zdát.

Vraťme se ale k pojmu demografická revoluce nebo také demografický přechod. Tyto 

pojmy označují: „zásadní změnu režimu reprodukce populace, tedy zásadní změnu 

demografického chování populace.“ (Koschin, 2000, s. 87)

Teorie demografického přechodu pochází od amerického demografa Notesteina, poprvé 

tento termín použil v roce 1945. „ Tato teorie považuje změnu demografické reprodukce, 

která spočívá především ve výrazném poklesu úmrtnosti a porodnosti, za zákonitost vývoje 

populace, za určitou etapu, kterou prošla, prochází či projde každá populace.“ (Koschin,

2000, s. 86)

Koschin (2000) dále uvádí, že ke změně režimu reprodukce dochází na určitém stupni 

vývoje společnosti, s rozvojem průmyslové výroby a stěhováním do měst, kde jsou 

podmínky odlišné od života na venkově. Rozvoj průmyslu s sebou přináší také rozvoj vědy 

a techniky včetně medicíny. Lékařská péče se navíc stává ve městech dostupnější, celkově 

jsou hygienické podmínky obyvatel ve městech, např. díky kanalizaci, lepší. Díky všem 

těmto jevům dochází v populaci k poklesu úmrtnosti.

Pokles porodnosti je  zapříčiněn rovněž mnoha faktory, nicméně reprodukční chování 

populace nelze tak snadno ovlivnit zásahem zvenku. Tento trend je  často patrný 

v rozvojových zemích, které se otevřou přílivu materiální pomoci vyspělých zemí. Zatímco 

léky a lékařskou péčí lze v poměrně krátké době zlepšit zdravotní stav populace, prodloužit 

délku dožití, zamezit umírání dětí i kojenců, porodnost je  mimo jiné určována tradicemi, 

vzdělaností, sociálními i ekonomickými podmínkami dané země či regionu. Změna 

reprodukčního chování populace vyžaduje delší období. V rozvojových zemích je  proto 

časté, že s poklesem úmrtnosti nepřichází pokles porodnosti, důsledkem čehož počet
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populace nejprve prudce stoupne. Známky poklesu porodnosti se začínají objevovat až po 

delší době. (Koschin, 2000)

Mezi faktory ovlivňující pokles porodnosti zcela jistě patří opět přechod většiny populace 

k městskému způsobu života. Koschin (2000) se domnívá, že děti mají lidé proto, aby 

uspokojili své duchovní a materiální potřeby. Materiální, tedy ekonomické potřeby hrály 

v minulosti významnou roli. Děti se podílely na obživě rodiny, byly investicí do budoucna, 

postaraly se o rodiče ve stáří. S životem ve městě však nastává zásadní změna. Děti zde 

mají méně příležitostí ekonomicky přispívat do rodinného rozpočtu, naopak je nutno 

investovat mnoho prostředků do vzdělání a přípravy dětí, aby mohly svou ekonomickou 

úlohu v nových podmínkách v budoucnu naplnit. Z dětí se tedy na počátku života stává 

ekonomická přítěž a to je  jeden z důvodů, proč se jejich počet s vývojem populace 

snižuje. Mezi další faktory demografové řadí snižování kojenecké a dětské úmrtnosti, 

emancipaci žen, oslabení vlivu náboženství a rozšíření antikoncepce, rostoucí egoismus a 

pokles plodivosti tedy tzv. biologickou vyčerpanost. (Koschin, 2000)

Proces demografického přechodu je však součástí komplexní přeměny celé společnosti. 

Ve vývoji populací rozlišuje demografie první a druhý demografický přechod. Počátek a 

konec prvního demografického přechodu lze pro zjednodušení klasifikovat dle hrubých 

hodnot v míře porodnosti a úmrtnosti, kdy na počátku obecná míra úmrtnosti klesne pod 30 

promile, obecná míra porodnosti pod 40 promile, na konci pak o 20 promile resp.15. 

(Kalibová, 1999)

První demografický přechod u české populace proběhl v období let 1830 až 1930. V Anglii 

a Francii začal koncem 18.stol a jeho průběh byl v každé zemi odlišný v závislosti na 

způsobu obživy většinového obyvatelstva, tedy zda se jednalo o zemědělskou či spíše 

průmyslovou orientaci společnosti. Demografický přechod ve střední Evropě trval 

přibližně 100 let a skončil ještě před druhou světovou válkou. (Koschin, 2000)

„Romská populace si zachovává určitý stupeň odlišnosti v řadě svých projevů sociálních a 

kulturních, ale i v demografickém chování.“ (Kalibová, 1999, s. 91)

K demografickému chování Romů Koschin uvádí, že v Evropě jsou tři výjimečné 

populace. Kromě irské, kde vzhledem k vysoké míře emigrace a odchodu progresivních 

jedinců zbylá populace dlouho konzervovala staré vzory společenského chování a
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demografický přechod skončil teprve na přelomu 80. a 90.let 20.století, a albánské, jenž 

byla celá staletí od zbytku světa politicky izolována a nemohla tudíž přijímat žádné 

podněty zvenku, je  to i populace romská. „ Třetí populací je  romská populace, která sice 

nebyla izolována politicky, zato však společensky. I v romské populaci už zřejmě první 

demografický přechod začal a dá se předpokládat, že během několika málo desetiletí i 

skončí: to by mohlo znamenat i konec tolik diskutovaného „romského problému“.“ 

(Koschin, 2000, s. 89)

Druhý demografický přechod je chápán jako součást obecnějšího společenského procesu 

tzv.modernizace. Objevují se nové druhy antikoncepce, zvyšuje se počet umělých 

přerušení těhotenství, zdokonalují se lékařské postupy. Rozvíjí se myšlenka sociálního 

státu, zlepšují se životní podmínky, prodlužuje se délka vzdělávání a s emancipací se 

zvyšuje zaměstnanost žen, individualismus a sekularizace ve společnosti. Naše populace 

přebírá vzorce chování západní populace, dochází k ještě většímu poklesu plodnosti. U 

druhého demografického přechodu klesá úroveň plodnosti pod hranici prosté reprodukce, 

která nezaručuje početní obnovu populace. Roste počet nesezdaných soužití, zvyšuje se 

věk matek v době prvního porodu, populace demograficky stárne. U nás druhý 

demografický přechod se zpožděním začal až od počátku 90.let. (Kalibová, 1999)

Z výše uvedeného je  patrné, že většina české společnosti se nyní nachází v období konečné 

fáze druhého demografického přechodu, zatímco u velké části romské populace probíhá 

teprve první demografický přechod. Úhrnná plodnost, která vyjadřuje průměrný počet živě 

narozených dětí na jednu ženu ve věku 15 až 49 let, je  dnes u českých žen zhruba 1,2 

dítěte. O odhadované úhrnné plodnosti romských žen v reprodukčním období hovoří 

Pavlík9: „ Já jsem  přesvědčen, že úhrnná plodnost romské subpopulace na území Česka již 

nebude výrazně přes 2, určitě tato hodnota nebude přes 3, ale kde mezi 2,2 a 2,5, to 

samozřejmě odhadnout nedokážu. Na Slovensku je  situace složitější a určitě rozdílnější.

V některých osadách může úhrnná plodnost oscilovat kolem hodnot 5 či 6, výjimečně i 7 či 

8. Jakmile je  hodnota přes 5, tak se populace nachází ve fázi před demografickou 

revolucí.“

9 Rozhovor s prof. Z.Pavlíkem., katedra demografie, Př.F.UK. http//:www.demografíe.inío. Citováno 20.3. 
2006
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Přesné údaje o početním stavu romské populace či jejich přirozené měně však neexistují a 

veškeré údaje jsou od roku 1989 pouze odhadované. Po roce 1989 přestali být Romové 

centrálně evidováni státem a při sčítání lidu v roce 1991 a 2001 si každý občan již volil 

národnost dle vlastního uvážení. Do této doby byli Romové označováni za Romy 

samotnými sčítacími komisaři. V roce 1991 se na základě vlastní sebeidentifikace 

k romské národnosti přihlásilo 32 tisíc osob, v roce 2001 dokonce už jen 11 tisíc osob. 

Odhad absolutního počtu je  tedy komplikovaný, ale práci s věkovou strukturou a možným 

vývojem populace nám umožňují výsledky ze sčítání lidu v letech 1970, 1980, 1991 a 2001 

spolu s daty o počtech Romů evidovaných v období komunismu národními výbory. (Hůle, 

2 00 7 a)

Počet Romů žijících na území České republiky lze tedy pouze odhadovat. Nejsou vedeny 

zvláštní evidence romských žáků na školách, uchazečů na úřadech práce či příjemců 

sociálních dávek z řad Romů. Bylo by bezpochyby v mnoha směrech užitečné tyto přesné 

počty znát a od nich odvíjet dotační a podpůrnou politiku ve prospěch těch Romů, kteří 

pomoc potřebují. Předešlo by se rovněž nadhodnoceným prohlášením romských aktivistů o 

tom, že v České republice žije přibližně 300 až 350 tisíc Romů, zatímco střízlivé odhady 

demografů se pohybují kolem počtu 250 tisíc.

I přes zmíněné výhody je  však jakákoli evidence lidí podle jejich příslušnosti k etnické 

menšině v demokratických vyspělých zemí nepřípustná a označování osob za příslušníky 

určitého etnika je  obecně považováno za neetické. Lidé mají mít právo hlásit se ke své 

etnické příslušnosti dobrovolně a veřejněji deklarovat dle vlastního rozhodnutí.

Nástroje podpory romských rodin tedy musí vycházet z opatření státní sociální politiky 

zaměřené na sociálně potřebné občany jako celek -  tedy na chudé Romy i „Neromy“ . 

Pouhý fakt, že je osoba považována nebo se sama považuje za příslušníka romské 

minority, ještě není důvodem k tomu, aby byla ze strany sociálního systému podporována. 

Je ale důležité si uvědomit, že pokud se Romové nacházejí v nepříznivé sociální situaci, 

čelí přitom ještě navíc překážkám, které jsou členům většinové populace cizí. Tedy 

diskriminaci na trhu práce, trhu s bydlením, nižšímu vzdělání v porovnání s většinovou 

populací. Tuto nerovnost příležitostí by pak stát měl dorovnávat uměle, formou speciálních 

programů, ovšem vždy na základě individuálního přístupu a nikoli pouze na základě 

etnické příslušnosti. Steiner (2006) v tomto kontextu například uvádí praktický návrh
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podpory motivace ke vzdělávání romských dětí. Navrhuje finanční odměny pro žáky 

s dobrými známkami, jenž by nebyly podmíněny etnicitou příjemce, ale nízkým vzděláním 

rodičů dítěte. Evidence informací o rodinných příjmech, dosaženém vzdělání rodičů nebo 

bytových podmínkách rodiny totiž na rozdíl od evidence o etnické příslušnosti existuje a 

její vedení je  prováděno v souladu s platnými zákony i etickými principy.

2.3. Romové -  klienti TSP

Jak již bylo řečeno, zdaleka ne všichni Romové se ocitají v pozici klienta terénní sociální 

práce. Tato sociální služba je  však poskytována především romských rodinám či 

jednotlivcům, které kromě společné etnicity spojuje také obtížná sociální situace, ve které 

se nacházejí. Ačkoliv je  princip poskytování služby terénní sociální práce založen na 

individuálním přístupu ke klientovi a jeho osobnostní charakteristika a předpoklady mají 

vždy přednost před etnickou či společenskou příslušností, je  dle mého názoru možné 

vysledovat jisté společné znaky v chování, rodinném uspořádání, životních strategiích. 

Následující text popisující výchozí situaci a postavení potenciálních klientů terénního 

sociálního pracovníka, je  tedy pro tento účel do jisté míry zobecněn.

2.3.1. Komunita, rodina

V dnešní době probíhá mnoho diskusí o tom, zda Romové v České republice žijí 

v komunitě či nikoliv. Podívejme se nejprve na možné významy tohoto pojmu.

„Komunita - též společenství, pospolitost-sociální útvar charakterizovaný jednak zvláštním 

typem soc.vazeb uvnitř, mezi členy, jednak specifickým postavením navenek, v rámci 

širšího soc. prostředí. Pojem bývá chápán velmi nejednoznačně, mnoho druhů, vývoj 

pojmu v čase. Tradiční komunita, v níž lidstvo prožilo většinu svých dosavadních dějin -

1.prostorově jednoznačně vymezitelné od okolních 2. příslušníci byli propojeni četnými 

příbuzenskými vztahy 3.schopny uspokojit potřeby svých členů, převážně zvláštních 

zdrojů 4. často vystupovaly jako mocensky suverénní celky -vůči svým členům i navenek

5. společná hodnotová orientace. Všechny tyto znaky byly moderním vývojem 

zproblematizovány a dnešní studie analyzují komunity v různých stádiích rozpadu.“ 

(Maříková a kol., 1996, s.180)
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U romských rodin je  však dle mého pozorování ve srovnání s majoritním obyvatelstvem 

viditelná rodově rodinná struktura, silné příbuzenské vazby. Členové rodiny a vzdálené 

příbuzenstvo často žijí v těsném kontaktu na území dané lokality nebo v její blízkosti. 

Zcela běžně používají klienti pojem smíchovští Romové a karlínští Romové, navzájem se 

dobře znají. Společenství českých Romů ve městech však funguje převážně bez tzv. 

„ komunitních leadrů“, tedy přirozených autorit, jenž by se těšili v místní komunitě 

všeobecnému uznání a respektu. Pokud se některý člen romské komunity za takového 

vůdce prohlašuje, jedná se většinou o samozvaného reprezentanta toužícího po získání 

moci a financí ze státních či obecních zdrojů. Odlišná situace panuje v těch českých 

městech, kam v průběhu 50. -  60.let přicházely romské rodiny z příbuzensky spjatých 

slovenských osad. V těchto rodových společenstvích se do dnešních dnů zachovaly určité 

principy „vajdovství“(viz. níže) a respektování vnitřního řádu.

Terénní sociální pracovník nepracuje při výkonu své profese s romskou komunitou, ale 

zaměřuje se primárně na práci s jednotlivými rodinami. Tyto rodiny však příbuzenské 

komunity vytvářejí, jsou jejich součástí a s touto skutečností by měl každý sociální 

pracovník počítat. Nejde tedy o komunitní práci, ale o sociální práci v komunitě; 

s rodinami a jednotlivci.

Další možnou definici nalezneme v Geistovu Sociologickém slovníku (1992, s. 180): 

„Komunita - převzatý pojem z anglosaského „community“ a ve shodě s německým 

užíváním (a překladem) chápaný jako obec v nej širším slova smyslu, což velmi nepřesně 

vystihuje anglický originál a navozuje zúžené chápání (obec). Různé obsahy přiřazovány - 

např. společnost, sociální organizace, vesnice, město, kmen nebo národ. Přesto se však 

mnoho autorů shoduje na tom, že komunita má specifické územní ohraničení, často 

omezeného charakteru.“

Parsons (1959, s. 68) komunitu chápe jako: „...společnost účastníků, podílejících se o 

ohraničenou územní oblast jako základ pro uskutečňování největší části jejich 

každodenních činností“ . Konečně M urdock (1945) uvádí tři typy lokální komunity:

1. stěhovavé, kočovné tlupy 2.seskupené a usedlé vesnice nebo 3. sousedství rozptýlených 

rodin.

Jak je  vidět, pojem komunita má mnoho významů, jenž vyplývají z vývoje společnosti a 

jejího uspořádání. Také u Romů došlo v rámci procesu diferenciace k oslabení původní 

koheze uvnitř komunity. Je třeba zdůraznit, že neexistuje teritoriálně kompaktní romská
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menšina, ačkoliv je  v některých regionech centrována více než v jiných. Jde však spíše o 

strukturu autonomních, rodinných či regionálních společenství, která nejsou systematičtěji 

provázána. Romové u nás tedy spíše než menšinu představují sumu různě definovaných 

lokálních komunit s velice různorodým historickým a migračním zázemím a složitými 

vzájemnými vztahy. (Haišman, 1999)

V čele romských velkorodin stál dříve vždy rodový náčelník, tzv. vajda. Obvykle byl 

vajdou zvolen nejstarší muž v rodině, velkorodině či společenství. Pravomoce vajdy 

nebyly u usedlých Romů nikdy tak rozsáhlé jako u Romů olašských, avšak i přesto měl 

vajda významné postavení a poslední slovo. (Hiibschmanová, 1999)

V současných romských komunitách Rumungrů10 neexistuje vajda, tedy zahraničními 

nadacemi a poradci tolik žádaný “community leader“ . Jak již bylo řešeno, romská populace 

je roztříštěna na jednotlivé velkorodiny, které se mezi sebou buď tolerují nebo naopak 

nesnesou. Nejstarší muž stejně jako stará matka bývají uznávanými rodinnými autoritami, 

jejich působnost však nesahá za hranice vlastní fajty (rodu).

I v romských společenstvích se postupně od velkorodin oddělují malé, nukleární rodiny, 

které hospodaří a v základních věcech rozhodují samostatně. I nadále však zůstávají 

s původní rodinou v úzkém, každodenním kontaktu, zpravidla se ani územně od původního 

bydliště příliš nevzdalují, pokud tím není podmíněna možnost získání vlastního bydlení. 

Rodově rodinná solidarita sice částečně ustoupila individuálním potřebám jednotlivých 

členů rodin, nicméně na solidární rodinné sítě se ještě stále lze v případě nesnází 

spolehnout. „ Po ekonomické stránce tyto sítě slouží jako neformální pojištění vůči 

přechodným výpadkům příjmu a proti dalším úskalím ohrožujících chudé rodiny. Většina 

romských nukleárních rodin je  závislá na pomoci dalších spřízněných rodin, které jim

v dobách náhlé nouze půjčují peníze, poskytují jídlo nebo přístřeší....... a tak peníze v rámci

solidárních sítí proudí mnoha směry a mnoho nukleárních rodin by bez této podpory těžko 

přežilo měsíc. Přirozeně, solidární sítě distribuují příjmy rovnostářsky, a tak bohatší dávají 

více, než přijímají.“ (Steiner, 2006, s. 92-93)

10 Název pro slovenské Romy, hojně používaný především Romy olašskými, jak uvádí Hubschmannová, M. 
Několik poznámek k  hodnotám Romů. s. 18. In: Romové v České republice. 1. vyd. Praha: Socioklub, 1999. 
558 s.
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Vytváření rodinných solidárních sítí s sebou nepřináší pouze výhody. V  mnoha případech 

dochází k významnému sociálnímu propadu rodiny, která k sobě do bytu přijme početné 

příbuzenstvo poté, co z nějakého důvodu přišlo o vlastní střechu nad hlavou. Solidární 

rodina je  tak nucena nejen poskytnout příbuzenstvu ubytování, ale rovněž i stravu případně 

jiné materiální zabezpečení. Náklady na bydlení a životní potřeby se tím pádem původní 

rodině několikanásobně zvýší a pokud otec či matka nejsou schopni vydělat peníze navíc, 

jejich životní úroveň prudce klesne. Nehledě na komplikace ve vztahu k ostatním 

nájemníkům eventuelně majiteli domu, kteří náhlý větší početní přírůstek obyvatel 

sousední domácnosti a s tím související vyšší spotřebu vody a dalších služeb, o hluku či 

odpadu nemluvě, nekvitují s nadšením. Silné rodinné vazby, tradice a stereotypy však 

většině romských rodin nedovolují zachovat se v těchto situacích jinak.

Jiným typickým znakem romské rodinné komunity je  způsob předávání informací a 

vzájemná, mnohdy složitá a těžko představitelná, příbuzenská propojenost. V praxi toto 

propojení znamená, že pokud např. terénní sociální pracovník ráno prohodí několik 

konverzačních vět, jenž obsahují konkrétní, dejme tomu dosud neveřejnou informaci 

v klientské rodině žijící na jednom  konci obce, může si být téměř jist, že již k večeru 

budou tuto informaci znát všechny ostatní rodiny včetně dětí na zcela opačném konci 

čtvrti. Tato tichá „cigánská“ pošta, jak rychlou výměnu informací nazývají sami klienti, 

bohužel často funguje na principu sněhové koule, tedy že se k původnímu obsahu sdělení 

při každém předání připojí mnoho smyšlených či nepřesných údajů. Ve výsledku je  tedy 

nutno být v poskytování informací na výsost opatrný a vždy uvádět pouze ověřené 

skutečnosti, jenž bude zapotřebí tak jako tak vysvětlovat stále znovu.

Život v komunitách v kontextu sociálního vyloučení znamená, že Romové nežijí v izolaci a 

bez sociálních vazeb se svým okolím obecně. Naopak, své společenské styky v rámci 

vztahů uvnitř společenství udržují a aktivně rozvíjejí. Problém romských komunit spočívá 

v absenci funkčních vazeb mezi nimi a majoritním světem. Rodinná komunita nabízí svým 

členům zázemí, pocit sounáležitosti, pevné místo a roli v rámci široké rodiny. Je však 

zároveň také místem, kde se uchovávají letité zvyky a tradice, jenž nemusí vždy sloužit jen 

k pozitivnímu rozvoji jednotlivých rodin. Silná rodinná soudržnost a gravitace původních 

rodin je  v životě Romů faktorem, jenž významně ovlivňuje způsob rozhodování při řešení 

životních krizí a možnosti úspěšné intervence ze strany terénního sociálního pracovníka.
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2.3.2. Profil klienta TSP

Jak tedy vypadá typický klient využívající službu terénního sociálního pracovníka. Pro 

zjednodušení uvedu v bodech typické výchozí podmínky života klienta, tedy nej častější 

sociální hendikepy, se kterými se klient potýká.11

• špatné bytové podmínky ( holobyty, ubytovny, často bez hygienického zázemí)

• nízký příjem (typicky na úrovni životního minima)

• závislost na dávkách státní sociální podpory a pomoci

• nízké vzdělání

• nízká uplatnitelnost na trhu práce a z toho plynoucí nezaměstnanost

• malá sociální mobilita

• zadlužení nebo hrozba dluhů, nemožnost tvořit finanční rezervy

• obtíže při kontaktu s institucemi a sociálním prostředím

• jazyková bariéra

• nepříznivý zdravotní stav

• institucionální a společenská diskriminace

V praxi se u klientů výše zmíněné obtíže a překážky navzájem kombinují, spojují či na 

sebe plynule navazují. Příslušnost klientských rodin k romskému etniku s sebou pak 

přináší ještě typická specifika vyplývající z odlišného kulturního zázemí. Romské 

komunity byly již v textu zmíněny, pro úplnost je však ještě potřebné doplnit, že ačkoliv se 

místní romská komunita může při pohledu zvenku jevit jako homogenní společenství, 

uvnitř její členové důsledně rozlišují mezi příslušností k jednotlivým rodinám a z toho 

vyplývajícím sociálním statusem. Mnohdy toto členění pochází ještě z doby, kdy Romové 

žili v různých částech východního a středního Slovenska a dle pověsti osady byly pak 

hodnoceny i rodiny v ní žijící. Zatímco některé osady resp. její obyvatelé měli pověst 

špinavých požíračů psů a koček, jiní se těšili uznání za svou pracovitost a schopnost 

vystavět si domky z cihel místo z obyčejné hlíny.

Pozůstatky takového členění jsou mezi romskými rodinami patrné dodnes a je  např. zcela 

běžné, že ačkoliv se mezi sebou dvě romské rodiny přátelsky zdraví, nikdy by u sebe 

navzájem nestolovaly a stravu upravenou v kuchyni v jedné z domácností, by příslušníci 

druhé rodiny nevzali do úst. Tato vnitřní stratifikace související s pozůstatky tradice

11 Terénní programy společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Informační brožura TSP. Praha: Člověk v tísni, 2004.
11 s.
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rituální čistoty 12 nijak nesouvisí s objektivně měřitelnými podmínkami života rodiny -  

tedy s typem a způsobem bydlení, pořádkem v domě či vzhledem nebo upraveností členů 

rodiny.

Nezkušený, neinformovaný návštěvník proto snadno způsobí při návštěvě v romské rodině 

společenské faux pas například tím, že vychválí kuchařské dovednosti jiné romské 

hospodyně, která ovšem v očích hostitele nesplňuje představu o čisté ženě s dobrým 

původem. Ještě důsledněji však Romové rozlišují mezi příslušníky pocházejícími ze zcela 

odlišných etnických skupin. Romové žijící v České republice patří převážně do skupiny 

slovenských Romů, tzv. Rumungrů, další etnickou skupinou žijící na českém území jsou 

tzv. Vlachike Roma neboli olašští Romové, kteří jsou původem z Maďarska. (Davidová, 

1995)

Ti jsou oproti slovenským Romům více uzavřeni vůči vlivům většinové společnosti, do 

dnešním dnů udržují odlišné tradice, volí například svého krále, kterého všeobecně 

respektují. Olašské dívky jsou často prodávány majetnému ženichovi a to ve velmi nízkém 

věku čtrnácti či patnácti let. Olašské romské komunity v Cechách jsou vzhledem ke své 

pověsti výborných obchodníků také často činní v nelegálním obchodu s drogami a 

v mnohem menší míře bývají závislí na státním systému sociálních dávek. Rumungrové 

nemívají k Olachům kladný vztah, nicméně ve výsledku často na jejich trestné činnosti 

participují. M anželství mezi Rumungry a Olašskými Romy však nebývají častá.

Dalším specifikem romských klientů je  dosud formální dodržování ženské a mužské role 

v rodině. Ačkoliv jsou mnohé romské ženy dnes již  v pozici živitelky rodiny a zároveň 

matky, která pečuje o děti i domácnost, hlavou rodiny zůstává oficiálně muž. Terénní 

sociální pracovník sice častěji jedná se ženami, které se na něj obrací, konečné slovo 

v zásadních věcech má však alespoň symbolicky stále muž. V každé rodině je  však role 

ženy a muže pojata jinak a terénní sociální pracovník musí svou činnost v rodinách stavět 

mimo jiné právě na znalosti specifické situace jednotlivých rodin. Orientace v postavení 

muže a ženy může mít zásadní vliv na úspěšný průběh spolupráce s klientskou rodinou. 

Mezi kulturní tradice a zvyklosti významné pro práci terénního sociálního pracovníka, 

patří také rodinné slavnosti. Křtiny, svatby a pohřby jsou pro rodinu vždy významnou

12 Hiibschmanová, M. Rituální čistota: tradice a současnost. Přednáška ze dne 25.11.1999, FF UK.
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událostí. U Romů jde s těmito oslavami ruku v ruce velké množství pozvaných hostů a 

extrémní pohostinnost, která je částečně ovlivněna i silnou sociální kontrolou zbytku 

rodiny. Nenechat se zahanbit, uctít pozvané hosty a vystrojit nezapomenutelnou hostinu, 

znamená vydání velkého množství finančních prostředků. A to bez ohledu na aktuální 

situaci rodiny. Často se stává, že na vystrojení pohřbu je  rodina ochotna půjčit si peníze 

kdekoli a na velmi vysoký úrok, následkem čehož se pak na dlouhé měsíce či roky ocitá 

v hlubokém zadlužení, ztrátě majetku nebo dokonce bydlení.

V neposlední řadě Romové často čelí větší či menší jazykové bariéře ve styku s českou 

společností. Mnoho rodičů na své děti zcela přirozeně mluví romsky, případně česky, ale 

bez hlubší znalosti psané formy českého jazyka. Vzhledem k nízkému vzdělání, které 

romští klienti mají, nejsou schopni používat česká jazyk ve stejné míře jako etničtí Češi a 

častěji tak neporozumí úřednímu dokumentu nebo chybně vyplní rozličné formuláře. Mezi 

staršími Romy lze narazit i na osoby zcela nebo částečně negramotné, které v prostředí 

slovenských osad nějakým způsobem vypadly ze systému povinné školní docházky.

Nejistota v užívání českého jazyka je  jedním  z faktorů ovlivňujících vztah Romů 

k institucím, kn im ž chovají i nadále značnou nedůvěru. Víšek (1999a) k tom u dodává, že 

Romové žili po staletí na okraji většinové společnosti a za tu dobu si získali mnoho 

účelných dovedností, které jim  umožnili se přizpůsobit a přežít. Jejich vztah k ostatní 

populaci a k vrchnosti byl ostražitý, nedůvěřivý a účelový a často zůstává takový dodnes. 

Zkušenost s úřady, jejich jazykem  a způsobem jednání, se přetavila u mnoha Romů 

v resistentní nechuť o kontakt s nimi. Rodiny závislé na sociálních dávkách se zcela 

zřetelně návštěvě úřadů nevyhnou, stejně tak je  tomu u pravidelných návštěv např. na 

úřadu práce či správy sociálního zabezpečení. Je nicméně zřejmé, že každý vstup na půdu 

úřední je  několikrát zvážen z hlediska důležitosti a nezbytnosti a to hlavně tam, kde chybí 

osobní přístup a je  vyžadována znalost a schopnost oficiálního úředního jednání. Motivace 

k jednání na úřadě se dle mých zkušeností zvyšuje pokud je nutné dostavit se za účelem 

poskytnutí informace pro následné vyplacení dávek, podpory v nezaměstnanosti či 

důchodu a pokud je  úředník pro klienta známou osobou, která je  obeznámena s jeho situací 

a dokáže s klientem komunikovat v běžném jazyce. Pro zdárný průběh kontaktu s úřadem 

je  však také zapotřebí osobního kontaktu. Písemné předvolání k soudu nebo pouhé 

oznámení o uložení doporučené zásilky na poště je  jako komunikační prostředek 

s romskými klienty zcela nevyhovující.
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Soudní obsílky či oznámení o dlužné částce pak končí buď v koši a nebo jsou založeny 

neznámo kam, aby informace v něm obsažená mohla následně zapadnout i v paměti. 

Jednou z věcí, kterou se terénní sociální pracovníci snaží své klienty naučit, je  proto 

nepodceňovat obsah úředních dopisů a neodkládat nepříjemná sdělení na neurčito. Je to 

však dlouhodobý proces a nejsnáze se pokrok a pochopení dostaví poté, co se ve dveřích 

objeví soudní exekutor. Pokud se v takové chvíli podaří sociálnímu pracovníkovi situaci 

podrobně rozebrat a zjistí, že na počátku enormního dluhu stálo upozornění od 

provozovatele telefonní linky o drobném nedoplatku, jenž se postupně zvětšoval o soudní 

výdaje a nakonec o poplatek exekuční společnosti, nastává vhodný moment pro 

nastartování možné změny postoje. Na počátku klient dlužil telefonní společnosti tři sta 

korun, platbu však odložil na neurčito a navíc částku nepřišel osobně nikdo vyžadovat, což 

mohlo časem vést k domněnce, že se na celou věc zapomnělo. Za několik let dlužná částka 

vzrostla na deset tisíc korun a její existence je  umocněna osobou exekutora, který již 

fyzicky dlužníka kontaktuje. Klient je tak bezprostředně konfrontován se skutečností, že 

částku bude muset zaplatit stejně a ještě k tomu několikanásobně vyšší.

Podobná situace nastává i s dluhy na nájemném, kdy po vynechání jeho platby nedojde 

k okamžité sankci a tak se v očích klienta stává přestupek zanedbatelným. Po roce 

neplacení nájemného přichází klientovi žaloba na vyklizení bytu a poté i soudní rozhodnutí 

a jeho výkon.Do doby než dlužící klient stane před soudem a vyslechne důvody výpovědi 

z nájmu bytu, není osobně kontaktován nikým z bytového odboru, který má s platbou 

nájmu co do činění. Je samozřejmě zcela právně v pořádku, že neplatící nájemník je z bytu 

soudem vyhozen. Nikdo nepřijde dluh připomenout a sami Romové si bez signálů zvenku 

na bytový odbor výši dlužného nájemného zjistit zpravidla nepůjdou.

Víšek (1999b, s. 123) k takovému postupu uvádí: „ Na druhé straně není přijatelné 

zneužívat chybějících sociálních dovedností části romské populace, těch, které jsou 

podstatné pro život v moderní době, projevovat distanci a pasivitu tam, kde je potřeba ve 

prospěch Romů vykonat o krok více. Poskytnout více informací, poradit, pomoci vyplnit 

formulář, ověřit si, zda poskytnutá informace byla dobře pochopena, apod. To žádný zákon 

nezakazuje. Některé vlastní chybné kroky a postupy mohou například v sociální oblasti 

ohrozit celoživotní sociální výhledy člověka i jeho rodiny. Například černá práce, 

nepojištění se, upřednostnění jednorázového příjmu za prodej bytu nebo nájemního práva,
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vznik zadlužení apod. Důsledky totiž pak obvykle ponese celá společnost. Celá společnost 

proto musí vyvinout takové integrační úsilí, aby tomu čelila. Právě pasivita na tomto místě 

by byla projevem etnického přezírání, projevem nadřazenosti a diskriminace.“

Téma diskriminace bývá v souvislosti s Romy zmíněno téměř vždy. V tomto případě se 

jedná o diskriminaci, která se neváže na deklaraci národnosti, ale na antropologický typ. 

S diskriminačním přístupem se řada ne-li přímo většina Romů dozajista setkává, jak však 

Víšek (1999b) dále připomíná, nelze se při řešení problematických situací neustále 

odvolávat na diskriminující jednání ze strany úředníků, úřadů, majoritní společnosti. Je 

však zapotřebí rozlišovat mezi dodržováním zákonných norem a zároveň schopností 

jednotlivých aktérů tyto normy pochopit a chápat následky při jejich porušení.

2.4. Nejčastěji řešená témata

Mezi nejčastější problémy, se kterými se Romové na terénní sociální pracovníky obrací, 

patří bezpochyby bydlení, nezaměstnanost a nedostatek financí spojený s hlubokým 

zadlužováním.

2.4.1. Bydlení

Problematika bydlení je  alfou i omegou při práci s lidmi žijícími v městských lokalitách 

nebo již vytěsněných na jejich okraje. Na uvedené grafů je  dobře patrný proces, v jehož 

různých fázích se lidé při potížích s bydlením nacházejí. Jedná se o uzavřený kruh 

dlouhodobého procesu vývoje bydlení sociálně zranitelných skupin obyvatel. Ti, pokud po 

vystěhování z bytu nemají štěstí a nepřijme je  některý z azylových domů, ubytoven nebo 

příbuzných, uchylují se k životu v územně segregovaných enklávách, často nazývaných 

slumy nebo dokonce ghetty. (Víšek, 2002)
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Schém a 1: Proces z trá ty  bydlení (zdroj: Socioklub, 2002)
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Jak Víšek (2002) dále podotýká, je  zbytečné a nerozumné nechat celý koloběh proběhnout, 

a je naopak potřeba takovému procesu vytěsnění zabránit ihned v jeho počátku-tedy pokud 

možno ještě v době, kdy rodiny bydlí ve svém původním bytě. V každé fázi daného 

koloběhu může terénní sociální práce nabídnout efektivní možnosti pomoci, bez účasti 

místní samosprávy na vytváření strategií, prevence a komplexního řešení bydlení 

romských rodin však nelze dosáhnout dlouhodobějšího řešení.

Ztráta bydlení s sebou navíc přináší další problémy, díky nimž se může relativně fungující 

rodina propadnout do dlouhodobé společenské izolace. V provizorních, stísněných 

podmínkách ubytovny či holobytu se děti hůře připravují na školní vyučování, díky 

špatnému dopravnímu spojení do centra měst vynechávají povinnou školní docházku a 

rodiče se nedostanou do zaměstnání. Působnost státních i obecních služeb je v těchto 

lokalitách mizivá, omezuje se na represivní a kontrolní přístup.

Nejčastějšími důvody, proč mnohé romské rodiny přicházejí o možnost legálního bydlení 

v běžném bytě jsou dluhy na nájemném a službách, jenž ze zákona patří mezi oprávněné 

výpovědní důvody ze strany majitele. Pokud je vlastníkem bytu obec, disponuje hned 

několika nástroji, jak zadluženosti nájemníků předejít. U nájemníků s opakovaně špatnou 

platební kázní je  možné nařídit tzv. náhradního příjemce sociální dávky, kdy celková 

částka z pobíraného příspěvku na bydlení odchází ze sociálního odboru přímo na účet 

pronajímatele.

40



Další možností je písemné upozornění a následná osobní návštěva zaměstnance bytového 

odboru , který by zadluženého nájemníka před podáním návrhu na výpověď z bytu k soudu 

na kritickou situaci upozornil a nabídl možnost uzavřít např. splátkový kalendář.

Lze zcela správně namítnout, že ani jedno z navrhovaných řešení není povinností 

pronajímatele a naopak pravidelná platba nájemného a služeb je  nespornou povinností 

nájemce. Zájmem obce by však, na rozdíl od soukromého majitele, mělo být podniknout 

veškerá možná opatření k udržení sociálně slabého nájemníka v bytě. Výpověď z nájmu 

bytu by měla být až posledním krokem v okamžiku, kdy ostatní nástroje selžou. Tento 

požadavek je  oprávněný přinejmenším ze dvou důvodů. Obec by měla být po státu dalším 

nositelem a vykonavatelem sociální politiky a v tomto směru by se k lidem s omezenými 

sociálními dovednostmi měl chovat jinak než soukromý subjekt. Zároveň si dosud mnohá 

obecní zastupitelstva zdráhají přiznat, že vznik izolovaných romských enkláv vede 

k zamezení rozvoje této části obce, zvýšení kriminality, vzniku výrazné sociální distance 

mezi skupinami obyvatel. Ve výsledku však ekonomické náklady spojené s existencí 

takových slumů, dohledem a případnou likvidací bude hradit ze svého rozpočtu opět obec.

V dlouhodobé perspektivě je  neuvážené vytěsňování romských rodin záležitostí 

ekonomicky, sociálně a koneckonců i eticky nevhodnou. Stejně tak je tomu i při 

hromadném prodeji obecního majetku třetí osobě. Obce ve snaze zbavit se domu 

obývaného problémovými nájemníky nabízejí tyto objekty za nízkou cenu soukromým 

osobám. Následkem toho pak ztrácí jakoukoli možnost ovlivnit a regulovat narůstající 

počet rodin bez domova.

Porušování dalších povinností ze strany nájemce jako přítomnost nenahlášených osob 

v bytě, porušování pravidel soužití v domě, nedodržování nočního klidu, pronájem bytu 

dalším osobám nebo dokonce přenechání nájemní smlouvy na byt za finanční odstupné, 

patří k běžným příčinám ztráty bydlení romských rodin.

Objevují se však i případy ztráty bydlení v důsledku porušování povinností ze strany 

majitele domu. Zcela běžně bydlí romské rodiny v chátrajících domech bez přívodu vody 

do bytu, přesto jsou však nuceny platit za takové bydlení poměrně vysoké nájemné a 

dokonce i služby. M ajitel domu takový objekt zpravidla dlouhodobě nenavštěvuje a jeho 

cílem je veškeré nájemníky z domu vystěhovat. Nájemci s platnou nájemní smlouvou jsou 

zde většinou v menšině, velkou část osazenstva zbylých prázdných bytů tvoří rodiny a
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jednotlivci bez domova, kteří se do objektu přistěhovali nelegálně. Oprávněným 

nájemníkům pak stoupají náklady za služby, které hradí i za nepřihlášené osoby, a tyto 

zvýšené poplatky pak nejsou schopni hradit. Vzniká jim  dluh na poplatcích spojených 

s hrazením nájmu a tím i výpovědní důvod. Jindy z neutěšených podmínek odcházejí 

dobrovolně a bez náhrady. Pronajímatelé často těží ze skutečnosti, že romské rodiny 

neznají zákony a snadno je  pomocí podvodu práva k bytu zbaví.

Soudní výpověď z nájmu bytu znamená pro dotyčnou rodinu buď získání náhrady 

v podobě jiného bytu, častěji však pokoj na ubytovně předplacený na pár týdnů dopředu. 

Pokud nemají štěstí a nezískají ubytování v některém z azylových zařízení pro rodiny 

s dětmi, do bytu k některému z příbuzných. Tím se však zvyšuje pravděpodobnost, že 

příbuzná rodina o byt následkem porušením podmínek nájemní smlouvy (např. 

nenahlášené osoby v bytě, nadměrné spotřebě vody a následnému zvýšení záloh a dluhům 

na službách, hluku a kumulaci odpadu) rovněž přijde. Donekonečna se tak roztáčí koloběh 

příčin a následků, které v konečné podobě vedou ke vzniku sociálně vyloučených lokalit.

2.4.2. Nezaměstnanost

Dlouhodobá nebo opakovaná nezaměstnanost je  v romské populaci běžným jevem. 

Příčinou je  nízké vzdělání a pracovní kvalifikace, nemotivační nastavení systému 

sociálních dávek, ztráta pracovních návyků, záznam v rejstříku trestů a také diskriminace 

ze strany zaměstnavatelů. Ukazatel zaměstnanosti by se u Romů podstatně zvýšil, 

kdybychom k této skupině přidali osoby zaměstnané resp. pracující na základě nelegálního 

pracovního poměru. Romové vykonávají mnohé práce bez pracovní smlouvy, tedy tzv. 

načerno, což je výhodné jak pro zaměstnavatele tak i pro zaměstnance.

Mezi faktory ovlivňující zaměstnavatele při nelegálním zaměstnávání patří (Hůle, 2007b):

a) Cena zaměstnance - vzhledem k vysokému daňovému zatížení formou odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění je  pro zaměstnavatele legální zaměstnanec drahý, což zvyšuje 

motivaci zaměstnávat lidi načerno.

b) Ochrana zaměstnance - ze zákoníku práce vyplývá vysoká míra ochrany zaměstnance, 

tato se negativně odráží ve zvýšené obavě zaměstnat lidi bez vzdělání či jiných referencí, 

respektive lidi, kteří jsou předmětem různých předsudků, jako například Romové atd.
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c) Diskriminace - většina zaměstnavatelů (především těch větších) přistupuje 

k potenciálním zaměstnancům racionálně, nezohledňují tak většinou ideologické aspekty, 

ale pouze pragmaticky hodnotí možnou potenciální užitečnost uchazečů a riziko spojené 

s jejich zaměstnáním. Toto posuzování v kombinaci s výše zmíněnou příliš vysokou 

ochranou zaměstnance, vede často k diskriminačnímu chování.

Faktory ovlivňující klienta:

a) Zadluženost - neustálé zdokonalování databází dlužníků vede k rychlé identifikaci 

legálního příjmu u dlužníků. Následuje exekuce na plat, po které zaměstnanci zůstane 

pouze životní minimum. Velká část nízkokvalifikované populace vykazuje vysokou míru 

zadlužení a legální zaměstnání tedy vede ke splácení pohledávky vůči věřitelům.

b) Nízká kvalifikace - díky neustále rostoucí vzdělanosti české populace a současnému 

přesunu výroby směrem dále na východ se zhoršují podmínky zaměstnávání 

nekvalifikované pracovní síly. Tato je vystavena vysoké konkurenci zahraničních 

imigrantů, respektive gastarbeiterů, kteří jsou ochotni pracovat za výrazně nižší mzdu, což 

je  způsobeno skutečností, že peníze, které posílají domů mají reálně vyšší hodnotu než 

v Česku a sami gastarbeiteři vystačí s velmi skromnými náklady.

c) Trestní minulost -  Se snižováním počtu míst pro nekvalifikované uchazeče dochází ke 

zvyšování nároků na přijetí. V současné době je  čistý výpis z rejstříku trestů požadován 

téměř na všechny pracovní pozice, včetně zedníků na stavbě, instalatérů, sazečů stromků, 

atd. Přitom lze očekávat, že tyto nároky budou nadále růst pokud nedojde k omezení práce 

načerno.

Rizika plynoucí z nelegálního zaměstnání jsou mnohdy pro takto pracujícího člověka 

příliš abstraktní a málo aktuální, než aby se jimi zabýval. Dluh na sociálním a zdravotním 

pojištění, nebezpečí pracovního úrazu bez nároku na odškodnění, hrozba úředního postihu 

ze strany úřadů práce, kde jsou klienti často evidováni, to vše je  v porovnání s aktuální 

potřebou finančního zisku nepodstatné. Navíc pokud je klient zadlužen, dluh nedokáže 

splácet a každý legální příjem by mu byl exekučně zabaven, nevede z takové situace jiná 

cesta ven než přes krátkodobé nelegální zaměstnání.
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2.4.3. Finance, dluhy

Z dlouhodobé nezaměstnanosti a zadluženosti vyplývá trvalý nedostatek finančních 

prostředků u klientů. Není však jediným  důvodem. V mnoha klientských rodinách není 

běžné vytvářet si finanční rezervy pro případ nenadálé události.(viz.kapitola 2.3.1.) Pokud 

tedy nastanou okolnosti vyžadující urychlený výdaj většího množství peněz, např. 

z důvodu nedoplatku na energiích, úmrtí či nemoci v rodině, přistupují Romové na velmi 

nevýhodné podmínky společností nabízejících rychlé půjčky bez ručitele s vysokým 

úrokem. Těchto rychlých půjček má zpravidla každá rodina více a to včetně úvěrových či 

leasingových smluv na zboží všeho druhu včetně automobilů. Půjčky pak rodina nedokáže 

pravidelně splácet a po určité době se věřitelé obrací na soud, jenž prostřednictvím exekuce 

pohledávky z dlužníka vymáhá.

Specifickým druhem trestné činnosti v oblasti finančních úvěrů je  lichva a následně 

provozování tzv. úžernictví. Lichváři jsou lidé pocházející z daného romského 

společenství, disponující dostatečným finančním obnosem, který na velmi vysoký úrok 

půjčují svým potřebným sousedům. Vymáhání těchto úroků spolu s dlužnou částkou 

násilnými způsoby je  pak označováno jako úžera. Lichvou se rozumí komplex trestných 

činů násilného charakteru navázaný na provozování lichvy a je  charakterizováno 

dlouhodobým působením na nejchudší vrstvy obyvatel a praktickou nemožností se z něho 

vyvázat. Jeho pachatelé jsou obecně známí a současně mohou být nositeli poměrně 

vysokého sociálního statusu v dotčených komunitách. 13

Ve větších městech byli však lichváři vytlačeni z úvěrového trhu společnostmi typu 

Provident Financial, Credial či Cofidis, které si výší svých úroků a způsobem vymáhání 

pohledávek s lichváři často nezadají. Jisté řešením pro osoby s vysokými dluhy by snad 

mohl přinést dlouho očekávaný „insolvenční zákon“ 14, který vstoupí v platnost zřejmě 

v polovině roku 2007. Poté, co by dlužník vyhlásil tzv. osobního bankrot, po dobu pěti let 

pobíral příjem na úrovni životního minima a splatil tak minimálně 30 procent z celkové 

dlužné částky věřitelům, mohl by začít svůj další život bez dluhů.

13 Lichva v romských komunitách. Filmový dokument. Člověk v tísni,o.p.s., 2001.
14 Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Schválen PSP ČR dne 8.2.2006.
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3. Terénní sociální práce v romských komunitách

3.1. Východiska terénní sociální práce -  historie

Terénní sociální práce s Romy vychází především z případové práce s klientem, která 

probíhá v přirozeném prostředí jeho domova. Součástí pracovní náplně terénního 

sociálního pracovníka je  kromě doprovodu a vyjednávání na úřadech či institucích 

společně s klientem, rovněž navazování spolupráce s místní samosprávou a ostatními 

organizacemi, kterých se situace místních Romů nějakým způsobem týká. Jedná se o tzv. 

síťování neboli networking, tedy vytváření a využívání sítí navazujících služeb, jenž 

umožňuje klientům přístup k dosud nevyužívaným zdrojům (Matoušek, 2003a, s. 124)

TSP provádí také monitoring situace v místním společenství Romů a dle uvážení informuje 

o závažných změnách či okolnostech místní úřady a poskytuje jim  odborné poradenství při 

hledání řešení. D louhodobá působnost TSP v určité lokalitě umožňuje získat dobrý přehled

o vztazích, konfliktech, častých problémech i specifických potřebách místního společenství 

Romů. Ačkoliv terénní sociální pracovník není komunitním pracovníkem a práce 

s komunitním potenciálem není cílem ani prostředkem jeho činnosti, některé aktivity 

v terénní sociální práci z principů komunitní práce vycházejí.

Kinkor (2003, s.254) uvádí, že komunitní práce je  metoda směřující k vyvolání a 

podporování změny v rámci místního společenství a mimo to rovněž:

1.zapojuje do řešení problému a do rozhodování a života komunity její občany, stejně jako 

místní organizace a instituce

2.rozšiřuje možnosti lidí ovlivnit to, co se s nimi děje

3.vztahuje problémy jedinců a skupin ke zdrojům a možnostem místní komunity

Vycházím-li z výše uvedených definic komunitní práce, musím konstatovat, že v mnoha 

ohledech se pojetí a cíle terénní sociální práce principům komunitní práce významně 

přibližují. Ačkoliv má terénní sociální práce v České republice krátkou historii, v zahraničí 

se jedná o způsob práce s jednotlivci, rodinami i skupinou s dlouholetou tradicí. Hlavní 

myšlenky práce v přirozeném prostředí klienta vycházejí mimo jiné právě ze zkušeností 

komunitní práce.
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Terénní sociální práce kombinuje v praxi případovou práci s klientem s metodou domácích 

návštěv a působení v širším přirozeném prostředí klienta. Alespoň krátce bych se proto 

zmínila o historii a vývoji sociální práce ve světě i u nás s přihlédnutím k rozvoji výše 

uvedených metod.

3.1.1. Přístup k péči o chudé v 16. až 18.stoIetí

Návštěvy v domácnostech klientů byly přitom součástí péče o chudé a nemocné již  

v období středověku. Křesťanští duchovní navštěvovali kromě sirotčinců a špitálů také 

chudinské čtvrti a jejich obyvatelům poskytovali jak  duchovní útěchu tak i materiální či 

peněžní pomoc. Členové křesťanských farností byli pak v duchu křesťanské filantropie 

nabádáni k nezištné pomoci svým bližním či potřebným. Jednalo se o jistý druh „sousedské 

výpomoci“ mezi obyvateli měst a obcí, která byla neinstitucionalizovaná, 

individualizovaná a dobrovolná. (Tomeš, 1996)

K církevní péči o chudé a hendikepované se v 16.století v západní Evropě postupně 

přidávají města a později i státy, vznikají chudinské zákony v některých německých (1522 

Ausburg a Norimberk) a francouzských (Strassburg, 1523) městech. V roce 1601 je  jako 

první zavádí anglická královna Alžběta na celostátní úrovni. (Matoušek, 2001)

Myšlenka péče o chudé vycházela především z nutnosti postarat se o narůstající počet 

venkovského obyvatelstva, které se po masové pauperizaci stahovalo do měst za prací a 

vidinou lepšího života. K městské chudině se přidávali také cizinci vyhnaní z rodné země 

pro své vyznání. Pomoc chudým vrstvám společnosti měla však ze strany státu v období 

16.-18.století spíše podobu paternalistických a restriktivních opatření, jejichž výsledkem 

bylo hromadné umísťování veškeré chudiny do institucí k výkonu nucených prací, 

případně do špitálů či chudobinců.

Světské i církevní organizace se k individuální práci s potřebnými začaly obracet až na 

počátku 19.století spolu s rozvojem industrializace. Průmyslová revoluce zahájila 

historickou éru významných společenských změn. Do početných, nově vznikajících 

továren byli nabíráni dělníci rekrutující se z řad venkovanů, což mělo za následek dosud 

nevídaný nárůst městského obyvatelstva. Města však nestačila tak silný příval pracovních 

migrantů vstřebávat a ti byli nuceni přežívat v nuzných a nedůstojných podmínkách. 

Dělnictvo začalo tvořit ve městech novou společenskou vrstvu. Ti, kteří na trhu práce
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neobstáli, propadali se na sociální dno, ze kterého byla cesta vzhůru bez pomoci velmi 

obtížná. (Matoušek, 2001)

3.1.2. Evangelizace městské chudiny -  počátky komunitní práce

Od druhé poloviny 19.století začaly v chudinských čtvrtích Anglie a USA působit charitní 

spolky, které skrze pomoc dobrovolníků poskytovaly jejich obyvatelům asistenci a 

podporu. Mezi nejznámější organizace, jejichž činnost je  dnes považována za počátky 

komunitní práce patřily New York Association for Improving the Condititon o f the Poor 

(založena v roce 1843) a The Charity Organisation Societies (založena v roce 1877), které 

působily nejprve v Anglii a posléze rovněž v USA. Obě tyto organizace se zaměřovaly na 

práci s nej chudší vrstvou obyvatel velkých měst.

The Charity Organisation Societies vycházely z myšlenky anglikánského duchovního 

Thomase Chalmerse. „Typické pro jejich činnost bylo zapojení dobrovolníků, tzv. friendly 

visitors, kteří navštěvovali chudé, nezaměstnané nebo jinak postižené rodiny a snažili se 

působit na své klienty tím, že podporovali jejich soběstačnost.“ (Kinkor, 2003, s. 255)

Tito dobrovolníci zprostředkovávali chudým rodinám kontakty pro získání právní rady, 

práce, finanční podpory a pro vlastní potřebu si vše evidovali v rejstříku potřebných lidí. 

Finanční pomoc z církevních fondů byla potřebným poskytnuta až po prověření, že rodina 

nemůže získat prostředky odjinud. Přístup pomáhajících dobrovolníků byl v té době 

ovlivněn silně moralistickou ideologií a snahou vnutit chudým rodinám morální 

protestantské hodnoty. (Hartl, 1997)

Nejednalo se o partnerský přístup, dobrovolníci vystupovali z pozice „morálně 

uvědomělejších“ občanů. Celková myšlenka hnutí C.O.S byla silně moralistická, 

vycházející z přesvědčení, že za sociální selhání si mohou lidé sami a to z toho důvodu, že 

nevyvíjejí dostatečnou snahu o změnu a svůj život nežijí v duchu protestantské myšlenky a 

etiky. (Matoušek, 2001)

Tyto aktivity, ač vedeny snahou o evangelizaci chudých vrstev obyvatel, byly však velmi 

důležitým obdobím pro pozdější vývoj sociální práce s potřebnými lidmi v jejich vlastním, 

přirozeném prostředí. Šlo doslova o historickou realizaci onoho dnes tak propagovaného

47



hesla „začínat vždy od klienta“.15 To vše s ohledem na specifické a individuální potřeby 

klienta. Na rozdíl od práce s klienty či pacienty s psychiatrickou diagnózou, fyzickým nebo 

mentálním postižením, kteří se revoluce v poskytování péče dočkali až v 60.letech 

20.století, kontakt s chudými, nezaměstnanými obyvateli chudinských městských čtvrtí 

s pomáhajícími dobrovolníky a později profesionály se již  o sto let dříve uskutečňoval 

neinstitucionalizovaně, přímo na ulici či v domácnosti klientů. Již z definice cílové skupiny 

takto zaměřené sociální práce je  zřejmé proč. Zatímco lidé s psychiatrickým, mentálním či 

fyzickým postižením se ocitají v situaci sociálního vyloučení vzhledem ke svému 

zdravotnímu omezení, nezaměstnaní, sociálně slabí lidé čelí na prvním místě hendikepu 

sociálnímu. Velké množství chudých rodin již  nebylo možné zavírat do ústavů - 

chudobinců, sirotčinců. V těchto zařízeních se ocitali až v konečné fázi propadu na sociální 

dno, v době nemoci nebo ztráty rodiny.

V Německu vznikla obdoba anglických charitních organizací pod názvem Elberferdský 

systém. V rámci tohoto systému byli duchovní a dobrovolníci z evangelické církve 

v pravidelném kontaktu s minimálně čtyřmi rodinami, o kterých podávali zprávu místnímu 

magistrátnímu úřadu. Na základě těchto reportů byly pak rodinám přiznány peněžité i 

materiální dávky. (Matoušek, 2001)

3.1.3. Komunitní centra jako ohniska integrace chudých

Průkopnickou aktivitou v oblasti sociální práce, odlišnou od tradičního charitativního 

poskytování finančních a materiálních podpor byl tzv. settlement movement, iniciovaný 

v Anglii vikářem Samuelem A. Bamettem. S manželkou a několika univerzitními studenty 

se usadil v nej chudší části Londýna v roce 1884 v domě, který nazval Toynbee Hall. 

(Matoušek, 2001)

Toynbee Hall, jenž bylo považováno za první komunitní centrum v západním světě, bylo 

zároveň i univerzitou, kde studovali společně chudí i bohatí studenti. Bamett tak zblízka 

studoval chudobu a pokoušel se proti ní bojovat. Cílem činnosti komunitního centra byla 

podpora soběstačnosti a upřednostňovanou metodou poradenství. Toynbee Hall bylo 

inspirací pro vznik podobných institucí v USA, konkrétně v New Yorku a Chicagu.

15 „ start where the client is“, viz Matoušek, O. Klientův přirozený svět jako  východisko sociální práce. s. 17. 
In: Matoušek, O. a kol. Sociální práce  v praxi. Praha: Portál, 2005. 351 s.

48



Komunitní centra zakládaná koncem 19.století byla postavena na rovnocennosti a 

partnerství, a kromě poradenství nabízela centra také první vzdělávací aktivity a 

rekvalifikace pro dospělé či dokonce první supervize v sociální práci.

Počátkem 20.století se komunitní práce dále rozvíjela a to především ve Spojených státech, 

kde má občanská společnost dlouhou tradici a lidé zcela přirozeně považují sdružování a 

ovlivňování chodu komunit za součást svých práv a svobod, jež  je  potřeba v každodenním 

životě uplatňovat. Dobrovolnictví vycházející původně z činnosti v rámci komunitní práce 

se v USA stalo běžným jevem  stejně jako podpora neziskového sektoru z darů soukromých i 

právnických osob. (Kinkor, 2003)

V první polovině 20.století byla komunitní práce a komunitní přístup využíván stále častěji 

sociálními pracovníky jako jedna z metod pomoci sociálně potřebným. Ukázalo se, že 

práce se širším prostředím klienta, využití potenciálu komunity v níž žije, je  v mnoha 

případech nej efektivnějším řešením klientovy situace. V sociální práci je  nadále rozvíjena 

myšlenka, že s klienty nelze pracovat izolovaně a pokud chceme klientovi pomoci, musíme 

poznat a pochopit jeho svět, ať již  fyzický či duševní.

Před první světovou válkou v Anglii začíná průkopnice skupinové a komunitní práce 

Octavia Hill systematicky pracovat s velkoměstskou chudinou, pro chudé městské rodiny 

zřizuje hřiště, kluby, dílny, pořádá ozdravné byty. V USA se novým, aktuálním tématem 

v sociální práci stává fenomén přistěhovalectví. V Chicagu Jane Addams podle vzoru 

Toynbee Hall zakládá Hull House, středisko pomoci přistěhovalcům.

3.1.4. Počátky systematické případové práce a pokusů o vědecký přístup

V 80.letech 19.století vznikla v Anglii funkce zvláštních státních úředníků, jejichž úkolem 

bylo rozdělit mezi potřebné pacienty finanční zdravotní podporu. Tito tzv. almoners, měli tři 

funkce (Matoušek, 2001):

1. hodnotili finanční situaci pacientů, u kterých náklady léčby stouply nad jejich 

možnosti

2. poskytovali poradenství rodině v době těžké nemoci či úmrtí některého člena rodiny

3. přispívali na domácí péči a pomůcky lidem propuštěným z nemocniční péče
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„Činnost těchto úředníků je  považována za první pokus o zavedení systematické případové 

práce. Funkce zdravotních úředníků s podobnou pracovní náplní pak byly zřízeny i v jiných 

západoevropských zemích, USA a Japonsku“ (Matoušek, 2001, s.100)

Konec 19. století byly ve velkých evropských a amerických městech, např. v Amsterdamu, 

Londýně či New Yorku, zakládány první specializované školy pro sociální práci, církevní i 

světské, později se otevřely první obory sociální práce také na univerzitách. Převládající 

metodou v sociální práci byla případová práce a práce s rodinou.

Začátek 20.století přinesl s dalším rozvojem vědy a techniky také první výzkumy a vědecké 

publikace o chudobě a jejích sociálních souvislostech. Postupně se měnil pohled 

pomáhajících profesionálů i celé společnosti na problematiku sociálně potřebných obyvatel 

a chudoba začala být chápána jako důsledek nezaměstnanosti a příslušnosti k určité sociální 

vrstvě, ne pouze jako následek osobního selhání a nezodpovědnosti dotyčných osob. 

(Matoušek, 2001)

Sociální práce se začala počátkem století specializovat podle jednotlivých oblastí své 

působnosti, objevovaly se první vědecké studie z oboru. Studie podmínek života dělníků 

v chudých čtvrtích amerického Pittsburgu dala například podnět k reformě amerického 

systému sociálního zabezpečení. Snaha o zvědečtění oboru s sebou přinesla mimo jiné 

přejímání medicínského jazyka, v roce 1917 vydává Mary Richmond spis s názvem Sociální 

diagnóza, kde doporučuje sociálním pracovníkům soustředit se na sociální kontext chudoby 

či jiného hendikepu a vnímat klienta jako součást rodiny a společenské skupiny, kterou je 

potřeba osobně poznat. (Matoušek, 2001) V roce 1922 vydává další publikaci s názvem Co 

je  případová práce?

Práce v přirozeném prostředí klienta má tedy i nadále své pevné místo v profesionální 

sociální práci. „Sociální pracovníci byli první pomáhající profesionálové, resp. 

dobrovolníci, kteří navštěvovali rodiny v jejich přirozeném prostředí. I první vzdělávací 

programy pro soc.pracovníky otevírané na začátku 20.stol., vyučovaly metodiku domácích 

návštěv.“ (Matoušek, 2003b, s. 197)

V průběhu první poloviny 20.století se sociální práce stává součástí státního systému 

sociálního zabezpečení, rozvíjí se spolupráce státních i neziskových organizací působících

50



v sociální oblasti. Ještě před první světovou válkou vydává V.P.Robinson publikaci 

s názvem Měnící se psychologie v případové sociální práci, kde klade důraz na 

psychologické hledisko klientovy osobnosti na rozdíl od sociologizujícího přístupu Mary 

Richmond. (Matoušek, Šustová, 2001)

Po dvou světových válkách přitvrzuje sociální politika v Evropě i Americe vůči 

nemajetnému obyvatelstvu. Státní instituce zavádějí přísné kontroly a podmínky pro 

získání finanční podpory a mnoha sociálně slabým rodinám jsou dávky odebrány. Opět se 

prohlubuje propast mezi chudou a bohatou vrstvou společnosti. V 50.letech dochází 

k rozvoji specializovaných programů pro ohrožené děti a mládež, rozvíjí se metoda 

streetworku v rámci komunitní práce. Dochází k odlišení mezi profesionální kontrolou a 

pomocí v sociální práci. Pomoci chudým se i nadále věnují mnohé církevní spolky a 

organizace, které se v péči o nemajetné často stávají partnery státu. Ve 2.polovině 

20.století vzniká v rámci výrazné církevní iniciativa v sociální péči např. Společenství 

misionářek lásky (Sestry matky Terezy), které do dnešních dnů poskytuje služby chudým 

lidem a bezdomovcům. (Matoušek, Šustová, 2001)

3.1.5. Revoluce v sociálních službách

V 60.letech 20.století nastupuje v mnoha západních zemích štědřejší sociální politika, 

v USA je  státem vyhlášena tzv. „W ar on Poverty“, celostátní program boje s chudobou. 

Toto období je  obecně považováno za počátek revoluce v sociálních službách. V rámci 

hnutí za lidská práva dochází k masovému rušení institucí poskytující do té doby běžnou 

péči o duševně a mentálně postižené jedince, seniory či opuštěné děti a tyto jsou 

nahrazovány zařízeními rodinného typu, domácí péčí, pěstouny. V oblasti péče o sociálně 

potřebné se komunitní práce obrací především v USA k tématu multirasové a ekonomické 

spravedlnosti (Kinkor, 2003)

V 60. a 70.letech je  věnována pozornost sociálním rozdílům ve společnosti, především 

chudobě a diskriminaci té části společnosti, která byla tvořena etnickými menšinami -  

Afroameričany, ekonomickými i politickými migranty z Afriky, Asie, Jižní Ameriky. 

Od 70.let se hlavně v USA úloha komunitních pracovníků zvyšuje. Komunitní práce je 

využívána jako nástroj pro řešení sociálních problémů, své stálé místo nachází jak 

v neziskovém tak státním sektoru. Lidé snažící se o změnu v komunitě se posléze rozdělují 

do dvou skupin-jedni jsou klasickými komunitními pracovníky s profesionálním vzděláním
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či výcvikem v sociální práci, druzí jsou tzv. komunitní aktivisté, lidé pocházející a žijící 

v dané komunitě. (Kinkor, 2003)

Ruku v ruce s rozvojem komunitní práce jde i rozvoj dobrovolnických organizací. V USA 

vznikla už v roce 1904 společnost s názvem Big Brothers, Big Sisters, která od té doby 

nabízí podpora dětem chudých, nezaměstnaných rodičů, z neúplných rodin, nebo rodin, 

kde se rodič potýká s nějakou formou závislosti. Pozornost problematice a emancipaci 

etnických i jiných menšin věnují sociální pracovníci ve vyspělých zemích i v průběhu let 

osmdesátých. Důraz je  kladen na rovnoprávnost a celonárodní systematické afirmativní 

akce vyhlašované za účelem vyrovnávání nevýhodných výchozích podmínek příslušníků 

minorit. Státní instituce si osvojují myšlenku, že v takových případech mají být připraveny 

podat pomocnou ruku a dorovnat nedostatek v oblasti vzdělání nebo pracovních příležitostí 

dorovnat. V USA se přístupy pozitivní diskriminace týkají především Afroameričanů.

Evropa na rovné příležitosti pro členy marginalizovaných či diskriminovaných skupin 

plynule navazuje v průběhu 90.let, které jsou považovány za počátek společenské éry 

věnované lidským právům po celém světě. Zároveň se však ukazuje, že ideální model plné 

zaměstnanosti a štědrého sociálního státu aplikovaný ve skandinávských zemích není 

reálně udržitelný a v dlouhodobé perspektivě selhává.16 Systém sociálních dávek se stává 

adresnější.

v
3.2. Vývoj sociální práce s romskými rodinami v CR (nástroje integrace)

Sociální práce s etnickými menšinami se v České republice rozvíjela od počátku 20. století 

spolu s celkovým rozvojem a profesionalizací sociální práce jako takové. V podstatě až do 

konce osmdesátých let nedošlo, až na výjimku v podobě institutu sociálních kurátorů pro 

cigánské obyvatelstvo, v systému státem provozované sociální práce k významnější 

tendenci vytvořit specializovaný přístup pro práci s romskou menšinou. Po prudkém a 

nadějném rozmachu sociální práce jako oboru v období první republiky, došlo po druhé 

světové válce k jejím u výraznému útlumu a degradaci. V komunistickém Československu 

neměli lidé s dlouhodobými životními problémy co dělat a tak se péče o ně omezovala na 

kontrolu dodržování požadovaných norem nebo umístění do některých z mnoha

16 Niederle,P. Novela zákona o sociální potřebnosti v kontextu zákona o zaměstnanosti. Vzdělávací centrum 
pro veřejnou správu ČR. Praha, přednáška ze dne 29.6.2006.
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institucionálních zařízení. V centralizované sociální práci, kterou zcela převzal po roce 

1949 do své působnosti stát, nebyl prostor pro rozlišovaní mezi jednotlivými skupinami 

sociálně potřebných osob, natož pak etnických menšin. (Šiklová, 1999)

3.2.1. Prvorepubliková profesionalizace sociální práce

V prvorepublikovém Československu byly služby sociální péče poskytovány ze strany státu 

jen v omezené formě a převážnou část péče o potřebné vykonávaly církevní či soukromé 

organizace. Sociální práce u nás se nespecializovala dle objektu působnosti na rozličné 

marginalizované skupiny a svou pozici ve státním systému sociálního zabezpečení si teprve 

hledala.

V roce 1918 byla z podnětu Alice Masarykové otevřena Ženská vyšší škola pro sociální 

péči. Posléze byla sociálními pracovnicemi založena Organizace absolventek Vyšší školy 

pro sociální péči, která se stala zastřešující organizací pro výkon profese sociální práce u 

nás. Členky organizace udržovaly kontakty se zahraničím, získávaly nové poznatky a 

informace z oboru, pořádaly odborné semináře a ve společnosti propagovaly sociální práci 

jako profesi. Sociální pracovnice se v té době zaměřovaly na případovou práci, sociální 

šetření v rodinách a dle zahraničního trendu vypracovávaly odborné sociální diagnózy. 

(Kodymová, 2001)

Zajímavá je  zmínka o tzv. bytové službě pro sociálně potřebné obyvatele: „V roce 1937 

začala pražská obec pokusně organizovat bytovou službu v obecních domech postavených 

pro sociálně slabé občany. Vycházela z domácích i zahraničních zkušeností. Přidělené byty 

byly zároveň v péči sociálních pracovnic, které se svou pomocí podílely na zlepšení celkové 

úrovně rodinného života a udržování domovního objektu. Péče byla přerušena nadcházející 

válkou a již  nikdy nebyla obnovena“ (Kodymová, 2001, s.129)

Zcela běžná byla v té době v rámci poskytování sociální péče spolupráce profesionálů a 

dobrovolníků a to hlavně na venkově, kde bylo služeb málo. Laické sociální pracovnice 

působily v prostředí místních obyvatel, nabízely asistenci, domácí péči o nemocné, podporu. 

Vzhledem k tomu, že pocházely z tamního prostředí, těšily se důvěře svých klientů. 

Odborné znalosti a dovednosti jim  předávaly profesionální sociální pracovnice vzdělané 

v oboru, se kterými byly v kontaktu. (Kodymová, 2001)
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3.2.2. Pokusy o sociální práci s Romy v komunistickém Československu

Komunistický režim krátce po druhé světové válce zcela potlačil veškeré snahy o rozvoj a 

navázání na předválečné aktivity v oblasti sociálních služeb. Stát znárodňuje a zabavuje 

majetek korporací, soukromých a církevních spolků, jenž na poli sociální práce působily a 

přebírá sociální ochranu a sociální zabezpečení veškerého obyvatelstva, jenž se však 

redukuje především na poskytování finančních dávek. Sociální práci se nevěnuje velká 

pozornost vzhledem k tomu, že chudoba v komunistickém Československu již  neměla být 

aktuálním problémem. Sociální školy byly zrušeny. (Šiklová, 1999)

Až v 70.létech se situace trochu mění, dochází k obnově některých sociálně-zdravotnických 

škol. Rozvíjí se pečovatelská služba o staré lidi, jsou školeny geriatrické sestry pro práci 

v terénu. Návštěvy v rodinách vykonávají rovněž úřednice z odboru péče o dítě. Odbory 

péče o zaměstnance vznikají také při velkých závodech. Sociální práce nebyla však v té 

době považována za profesi, šlo spíše o podřadné zaměstnání s malou společenskou prestiží. 

(Šiklová, 1999)

Mnoho politicky nepřijatelných osob s vysokoškolským vzděláním nemělo možnost uplatnit 

se na poli vlastní odbornosti a začalo působit v oblasti sociální péče. Až počátkem 

sedmdesátých let je  možné pozorovat určitou snahu státních orgánů zajistit specializovanou 

sociální pomoc příslušníkům etické menšiny, konkrétně Romům, prostřednictvím 

pracovníků národních výborů. Při těchto místních orgánech byli z podnětu vlády 

vyčleňováni tzv. sociální kurátoři pro „občany cikánského původu“, kteří se měli stát 

prostředníky mezi dvěma světy. Tito pracovníci „nejenže pomáhali v nejběžnějších lidských 

problémech, ale byli „úzkým hrdlem“, jím ž všechny kontakty Romů k úřadům procházely, 

ale také naopak místem, na něž se obracely ostatní složky úřadů se žádostí o vyřízení, 

zprostředkování, dojednání. Vedle toho zejména a často pouze oni organizovali nejrůznější 

výchovné a kulturní akce, jako byly letní rekreačně výchovné tábory či sociálně zdravotní 

kurzy, pořizovali vybavení dětí na tyto akce.“ (Víšek, 1999a, s. 201)

K základní náplni práce sociálních kurátorů patřila pomoc s vyřizováním školní docházky 

a dohled nad častými absencemi dětí, pomoc s péčí o domácnost, žádostmi o sociální 

dávky či získání vhodného bydlení. Pořádali kurzy vaření, hospodaření a péče o děti, lekce 

čtení a psaní.
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Mnohde zakládali romské soubory, organizovali romské plesy, vyjížděli s romskými dětmi 

či celými rodinami na pobytové sociálně zdravotní kurzy a rekreačně výchovné tábory.

V roce 1972 působilo při národních výborech 14 sociálních kurátorů, v roce 1988 stoupl 

jejich počet na 108. Přesto však na jednoho pracovníka připadalo zhruba 1500 romských 

občanů. (Víšek, 1999a)

Fenoménem v této oblasti se stala skupina pražských sociálních kurátorů, kteří vytvářeli 

jakési intelektuální centrum propagující nové myšlenky a přístupy k práci s Romy a tyto 

posléze šířili dále do ostatních měst v republice. Obecně musel sociální kurátor splňovat 

vysokou míru odbornosti, ačkoliv formálně nebyl v tomto oboru vzdělán. Nedostatky 

v teoretických znalostech, které tak jako tak nebylo možno na žádném vzdělávacím ústavu 

té doby získat, nahrazoval praktickými poznatky z každodenního kontaktu s romskými 

rodinami. Často se také ocital mezi mlýnskými kameny, kdy musel na jedné straně 

obhajovat chování svých klientů ostatním zaměstnancům sociálního odboru, na druhé zase 

vysvětlovat požadavky úřadů v romských rodinách. Přesto že během svého působení 

pomohli sociální kurátoři mnoha romským rodinám, navenek nebyly výsledky jejich práce 

natolik efektivní, aby vedly státní orgány ke zvýšení jejich počtu.

Od sedmdesátých let byli Romové pro vnitřní potřeby státních orgánů zapisováni do tří 

integračních kategorií podle stupně jejich schopnosti zapojit se bez problémů do chodu 

společnosti. Naivní představy o tom, že po několika letech působení sociálních kurátorů 

v místních romských rodinách dojde k rychlému přestupu mnohých Romů do vyšší 

integrační kategorie, se nenaplnily. Snad i proto bylo postavení sociálních kurátorů ve 

struktuře místních výborů problematické a bez výraznější podpory jejich nadřízených.

V roce 1990 byla funkce sociálních kurátorů na žádost romských elit zrušena jakožto 

personifikované zlo a nástroj státní moci ovlivňovat životy Romů.

Po roce 1989 dochází zároveň k renesanci oboru sociální práce, obnovuje se vzdělávání 

sociálních pracovníku naa vysokých školách. Svobodná česká společnost se začíná potýkat 

s novými druhy sociálních problémů jako je  nezaměstnanost, drogová závislost, kriminalita 

mládeže. Pozornost státních i nestátních organizací se obrací rovněž ke specifické situaci a 

postavení etnických menšin u nás.
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3.2.3. Romské národní obrození - institut romského poradce

Od počátku devadesátých let se v rámci státní správy začaly objevovat snahy navázat 

účinnější spolupráci s představiteli romské menšiny. Některé okresy a obce zvaly do svých 

sociálních či jiných komisí místní Romy, o kterých předpokládaly, že jsou ostatními 

romskými rodinami uznáváni a respektováni.

V roce 1993 byla ustanovena funkce tzv. sociálního poradce pro národnostní menšiny na 

okresních úřadech. M inistr práce a sociálních věcí spolu s ministrem vnitra byli tehdy 

pověřeni vládou implementovat mezi strukturu okresního úřadu sociálně poradenskou 

službu pro romské občany. Fungování těchto asistentů bylo však velmi různé, stejně jako 

kvalita poskytované služby a její působnost. Ne každý okresní úřad totiž nakonec tuto 

funkci zřídil. (Matochová, 2001)

V roce 1997 byla zveřejněna tzv. Bratinkova zpráva 17 mapující situaci romské komunity 

v České republice, je jíž  autoři kromě podrobného popisu nejproblematičtějších oblastí 

v životě Romů hovořili také o potřebě zřídit na okresních úřadech pozici pro pracovníka 

zabývajícího se výhradně romskou tématikou. Vycházeli přitom z předpokladu, že místní 

(na úrovni okresu, později obce) romská komunita je  vesměs homogenní celek, jenž je 

schopna ze svého středu vygenerovat obecně uznávanou a váženou autoritu. Ta by měla 

být schopna vyjednávat s úřady a institucemi a fungovat jako prostředník mezi příslušníky 

romské komunity, kteří jsou  vůči státním úředníkům nedůvěřiví a majoritními institucemi, 

jejichž zaměstnanci často nedokáží překonat předsudky vůči Romům. (Zpráva o situaci 

romské komunity v ČR, 1997)

Dne 29.10.1997 vydala vláda rozhodnutí o vytvoření pracovních míst pro funkci 

romského asistenta a romského poradce při okresních úřadech. M inistr vnitra byl pověřen 

vypracováním metodiky pracovní náplně funkce romského asistenta a romského poradce. 

Romský asistent se měl přednostně zaměřovat na bezprostřední kontakt s romskými 

rodinami přímo v terénu, orientovat se jak  v přirozeném prostředí Romů, tak i v postupech 

státních úřadů. Jeho úkolem by měla být snaha tyto dva světy navzájem propojovat

17 -Zpráva o situaci romské komunity v České republice 1997. Příloha usnesení vlády č. 606/1997. Praha:
Úřad vlády České republiky, 1997. .
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oboustranným zprostředkováním informací a vysvětlením důvodů vedoucích na té či oné 

straně k učiněným rozhodnutím.

Romský poradce naproti tomu nemusel nutně pracovat přímo s rodinami v jejich 

přirozeném prostředí, jeho úkolem mělo být spíše vyjednávání na vyšší úrovni v zájmu 

romské menšiny. Měl být v kontaktu s rozsáhlou sítí neziskových organizací, státních 

institucí a představitelů romské komunity v daném regionu a snažit se zlepšovat životní 

podmínky místních Romů. Nároky na osobu romského poradce byly teoreticky velmi 

vysoké -  mělo jít o Roma či Romku respektovanou jak  místní romskou komunitou tak i 

představiteli majority a schopnou přispět k řešení i předcházení konfliktů mezi Romy a 

majoritní společností. (Zpráva o situaci romské komunity v ČR, 1997)

Hodnoceno z perspektivy dnešních zkušeností z práce s romskou menšinou je  potřeba říci, 

že mnohá opatření realizovaná ve snaze propojit svět majority se světem Romů se v praxi 

neosvědčila. Jak bylo zmíněno v kapitole o romských komunitách, nelze v subpopulaci 

místních Romů nalézt vhodného kandidáta na funkci romského poradce či asistenta, jenž 

by byl respektován všemi romskými rodinami. Zcela přirozeně tak docházelo k tomu, že 

se na romského poradce neobraceli ti Romové, kteří patřili k jin é  skupině spřízněných 

rodin zkrátka proto, že neměl jejich důvěru. Rom vykonávající funkci romského poradce 

měl v lokalitě rovněž silné vazby na členy své rodiny, kterým z principu rodinné solidarity 

pomáhal především a mnohým jiným  se již  nevěnoval. Navíc do některých domácností 

odmítali romští poradci z důvodu předsudků o rituální nečistotě vstupovat a s jejich členy 

spolupracovat.

Kromě tradičních kulturních vzorců a mýtů byl mnohdy romský poradce omezen svými 

nedostatečnými dovednostmi a vzděláním. Dokázal sice pochopit situaci romských rodin, 

nebyl však už schopen zprostředkovat jim  adekvátní pomoc státních institucí, orientovat se 

ve výkladu relevantních zákonů a uplatňovat nároky svých klientů v praxi. Problémem 

bylo také nejasné pracovní zařazení romského poradce do celkové hierarchie okresních a 

obecních úřadů. Zatímco někde spadal romský poradce pod sociální a zdravotnický odbor, 

jinde byl jeho nadřízeným přímo starosta.

Pozice, která je  již  z definice charakterizována mnoha etickými dilematy, střety zájmů, 

potřebou odborného vzdělání a zkušeností z práce s lidmi, byla tak zcela nešťastným 

způsobem dlouho dobu obsazována lidmi bez vzdělání. Často jediným  kritériem pro výběr
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romského poradce byl jeho romský původ, spřízněnost s předáky romských organizací, 

případně zkušenost s vedením tanečních nebo hudebních dětských zájmových sdružení. 

Mezi romskými poradci zcela jistě existují čestné výjimky z řad Romů, kteří svou práci 

vykonávají profesionálně a bez ohledu na svou rodinnou příslušnost. Nemusí přitom ani 

splňovat nároky na formální vzdělání v oboru. Měli by však být schopni se dále vzdělávat, 

být otevření novým přístupům a přistupovat ke klientům s pochopením a bez předsudků. 

Dle mých zkušeností tato kritéria významná část současných romských poradců nesplňuje. 

Očekávání vkládané do zajištění funkce romských poradců se tedy z velké části nenaplnilo. 

S romskými rodinami i nadále pracovaly sociální pracovnice z oddělení péče o dítě či 

kurátoři pro mládež. Přítomnost romského poradce na obecním úřadě sloužila často jako 

záminka pro představitele místních zastupitelstev, kteří tak mohli tvrdit, že problémy 

Romů v jejich obci řeší a nejsou jim  lhostejné.

v

3.3. Počátky terénní sociální práce s Romy v České republice

Koncem 90. let začalo v České republice docházet stále častěji k procesu, který lez označit 

jako vytěsňování sociálně slabé části romské populace z bytů do náhradního ubytování 

nebo krátkodobého přístřeší na okraje měst, a jejich soustřeďování do enkláv a ghett. 

(Víšek, 2002)

Právě naléhavá situace stále většího počtu romských rodin vedla v roce 1999 ke vzniku 

nové služby, která by dokázala poskytovat odborné poradenství a podporu obyvatelům 

sociálně vyloučených lokalit či takovému propadu lidí do sociálního vyloučení předcházet. 

Při humanitární společnosti Člověk v tísni skupina laických sociálních pracovníků 

realizovala pilotní projekt s názvem Terénní programy. Terénní pracovníci měly 

poskytovat sociální a právní poradenství Romům žijícím v sociálně vyloučených lokalitách 

nebo těm, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi. Terénní programy z počátku působily 

pouze v několika českých a moravských městech např. v Ostravě, Mostě, Ústí nad Labem, 

Praze. Terénní pracovníci byli vybíráni částečně dle svých schopností, částečně dle 

postavení v dané lokalitě. Převážná část z nich měla se základním vzděláním a hlásila se 

k příslušnosti k romskému etniku. Mnozí byli aktivními členy místních zájmových 

organizací, politických stran či zastupitelstva. Zcela unikátní byla ihned od začátku právní
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podpora celého programu. Tři pracovníci s právnickým vzděláním poskytovali klientům 

prostřednictvím terénních pracovníků právní poradenství, ale také zastoupení u soudů. 

Inspirována projektem Terénních programů iniciovala v roce 2000 vláda prostřednictvím 

Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity vznik státního programu 

Podpory terénní sociální práce. Ze státního rozpočtu byly poskytnuty finanční dotace 

terénních sociálních pracovníků, které pak zaměstnávají krajské a obecní úřady. Tito 

terénní sociální pracovníci jsou placeni převážně státem, část jejich pracovní pozice 

financuje konkrétní obec či kraj. V roce 2002 bylo do praxe uvedeno 73 státních terénních 

sociálních pracovníků, v roce 2004 se jednalo o 77 terénních sociálních pracovníků. 

(Beňák, 2002)

Požadované vzdělání pro obecní a krajské terénní sociální pracovníky však není jednotné a 

záleží tak na aktivitě místního obecního úřadu, zda a jak  si svého terénního pracovníka
io V

vzdělá. Často se bohužel opakuje praxe obvyklá u výběru romských poradců. N a pozici 

TSP je  vybírán místní Rom nebo Romka bez ohledu na jejich odborné a praktické 

dovednosti. Stát prostřednictvím Rady vlády od roku 2000 finančně podporuje i další 

nestátní neziskové organizace, které službu terénní sociální práce poskytují, kromě 

společnosti Člověk v tísni se jedná např. o občanské sdružení Drom, IQ Roma servis nebo 

Vzájemné soužití. Na období let 2004 až 2006 byl vládou ČR vyhlášen tzv. Národní akční 

plán pro sociální začleňování, v rámci kterého se Česká republika zavázala finančně 

podporovat programy bojující se sociálním vyloučením Romů. (Šimíková, 2005)

3.4. Terénní sociální práce jako sociální služba (v kontextu zákona o 

sociálních službách)

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který vstoupil v platnost 1. ledna 2007, 

je  terénní sociální práce zařazena do §32 služeb sociální prevence. Služby sociální 

prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou  jím  ohroženy pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů

18 Walek, C. Můžeme vládě je n  radit, nic víc. Rozhovor ze dne 20.11.2006. http://w w w .lidovkv.cz. Citováno 

10.3.2007
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trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je  napomáhat osobám 

k překonání jejich nepříznivé sociální situce a chránit společnost před vznikem a šířením 

nežádoucích společenských jevů. (§53 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Terénní sociální práce je  z pohledu zákona poskytována uživatelům prostřednictvím 

terénních forem sociálních služeb, čímž se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťující 

podporu a pomoc osobám za účelem sociálního začlenění v jejich přirozeném prostředí. 

Pojem přirozené prostředí je  definován jako rodina a sociální vazby k osobám blízkým, 

domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, 

kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. (§3 d) zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Sociální služba kterou v rámci svého působení provozují mimo jiné Programy sociální 

integrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s., je  dle zákonné kategorizace zařazena pod §69 

Terénní programy, zákonem vymezené jako terénní služby poskytované osobám, které 

vedou rizikový způsob života nebojsou  tímto způsobem života ohroženy. Služba je  určena 

pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných 

psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je  tyto osoby vyhledávat a minimalizovat 

rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Obsahem služby terénních programů jsou pak dvě základní činnosti:

1 .zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

2.pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, v §34 potom dále specifikuje podobu těchto dvou základních činností. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v sobě zahrnuje „aktivity 

umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí“ .

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 

obsahuje kromě pomoci při běžných záležitostech a obnovení či upevnění kontaktů s 

rodinou i celého širšího sociálního prostředí (podpora sociálního začleňování) také sociálně
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terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji a udržení sociálních schopností a dovedností, 

posledním bodem vyhlášky je  pak poskytování informací o rizicích spojených se 

současným způsobem života a snižování těchto rizik. Obsah služby terénní sociální práce 

poskytované příslušníkům romských komunit by bylo při podrobnějším prozkoumání jistě 

možné zařadit pod mnoho jiných typů služeb, které jsou  v zákoně popsány. Vzhledem k 

tomu, že terénní sociální pracovník velmi často pracuje s celou rodinou klienta, byly by 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65, jenž v sobě obsahují mimo jiné i 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rovněž vhodnou kategorizací služby, stejně 

jako služby sociální rehabilitace §70. Je zřejmé, že služba terénní sociální práce s lidmi 

ohroženými sociálním vyloučením stojí z hlediska klasifikace na rozhraní několika 

kategorií sociálních služeb definovaných v zákoně, a jako takovou ji lze jen  za cenu jistého 

zjednodušení do jedné z nich zařadit.

Do zákonné kategorie §69 terénních programů spadají i veškeré sociální služby 

poskytované „na ulici“ uživatelům návykových látek, neorganizované mládeži, osobám 

provozujícím prostituci, osobám bez domova -  tedy streetwork zaměřený na různé cílové 

skupiny. Pro pochopení obsahu terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, 

kdy cílovou skupinou jsou převážně chudí, nezaměstnaní Romové a jejich rodiny, je  nutno 

nad rámec zákona dodat ještě několik důležitých charakteristik, jež uvádím v kapitole 3.5.

Kromě již  zmíněných služeb sociální prevence obsahují sociální služby sociální 

poradenství, které dle §35 zahrnuje:

a) základní poradenství

b) odborné sociální poradenství

Základní sociální poradenství je  povinnou činností při poskytování všech druhů sociálních 

služeb a rozumí se jím  poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé 

sociální situace osob. Odborné poradenství je  poskytováno dle potřeb jednotlivých okruhů 

sociálních skupin, na které se konkrétní sociální služba zaměřuje. Zákon dále v §69 

vyjmenovává skupiny osob, kterým je  služba terénních programů určena. Uživatelé služby 

terénní sociální práce poskytované příslušníkům romských komunit dle tohoto výčtu 

spadají do kategorie „osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně 

ohrožené skupiny“ .
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3.4.1. Dopady zákona o sociálních službách

Vzhledem ke krátké době platnosti zákona o sociálních službách nejsem schopna obsáhle 

analyzovat veškeré jeho účinky a není to ani předmětem této kapitoly. Krátce bych se však 

zmínila o zákonem vymezených předpokladech pro výkon povolání terénního sociálního 

pracovníka v kontextu současné situace pracovníků, jenž na těchto pozicích působí.

Výraznou změnou, kterou nový zákon do oblasti sociálních služeb přinesl, jsou mimo jiné 

striktní požadavky na formální vzdělání pomáhajících pracovníků, které se samozřejmě 

vztahují i na terénní sociální pracovníky působící v sociálně vyloučených lokalitách. Od 

ledna 2007 je  každý terénní sociální pracovník povinen získat ve stanovené lhůtě odborné 

vzdělání na vyšší odborné nebo vysoké škole v oborech zaměřených na sociální práci, 

sociální pedagogiku, sociální a charitní činnost apod. (více §109 odstavec 4) nebo 

absolvovat akreditované vzdělávací kurzy v rozsahu nejméně 200 hodin s podmínkou 

praxe nejméně 5 let (§109 odstavec 4).

Ve všech ostatních případech, kdy dosáhla pomáhající osoba jiného než uvedeného 

vzdělání, může dle zákona pracovat pouze na pozici tzv. terénního pracovníka. Terénní 

pracovník musí dle §116 splňovat požadavky ukončeného středního vzdělání s výučním 

listem nebo maturitou spolu s absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu 

v rozsahu 150 hodin. Tito pracovníci však mohou vykonávat návštěvní činnost 

v domácnosti klientů, provádět sociální depistáž a zajišťovat sociální pomoc pouze pod 

vedením sociálního pracovníka.

Mnoho terénních sociálních pracovníků působících v romských komunitách tak po více 

než pětileté praxi v oboru, absolvování mnoha vzdělávacích kurzů a dokončení dálkového 

středoškolského studia zakončeného maturitní zkouškou, pracovně klesne na pozici 

terénního pracovníka v sociálních službách. V budoucnu pak už nebude vůbec možné 

uchazeče bez vysokoškolského vzdělání v oboru na pozici terénního sociálního 

pracovníka přijmout. V předchozích kapitolách jsem  uvedla, že na místa romských 

poradců a obecních terénních sociálních pracovníků byli a jsou často přijímáni lidé pouze 

na základě své etnické příslušnosti, bez ohledu na jejich zkušenosti s prací s klienty, 

vzdělání a osobnostní předpoklady.
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Bohužel, nový zákon o sociálních službách vnesl do oblasti sociální práce s romským 

etnikem problém zcela opačný. Diskriminaci na základě vzdělání. N a místo terénního 

sociálního pracovníka či pouhého pracovníka v sociálních službách (pro kterého 

degradace profesní znamená samozřejmě i degradaci finanční) již  převážná většina 

zájemců o tuto práci z řad Romů nedosáhne. A to ani těch, kteří disponují letitými 

zkušenosti, orientací v problematice, schopností komunikovat s lidmi a znalostí 

relevantních právních předpisů. Dovoluji si pochybovat o přínosu takovéto zákonné 

normy. Profesionál v oboru se dle mého názoru nepozná podle diplomu ze správného typu 

školy, jenž vymezuje zákon, ale podle schopností použít nabyté zkušenosti v praxi a ve 

prospěch svých klientů.

3. 5. Specifika terénní sociální práce s Romy

Sociální práce s romskými klienty v jejich přirozeném prostředí se v mnohém liší od 

většiny ostatních terénních programů poskytovaných na ulici. Jde především o 

neanonymní poskytování služby, práci s širší rodinou a metody získávání klientů.

3.5.1. Princip (ne)anonymity

Služba terénní sociální práce Programů sociální integrace je  poskytována zásadně 

neanonymně, což vyplývá jak  z povahy sociálního prostředí cílové skupiny, tak z metod a 

postupů, jenž terénní sociální pracovník v případové práci využívá. Nízkoprahová služba 

terénního sociálního pracovníka je  klientům zprostředkována v jejich bydlišti, přesněji 

v jejich domácnostech. Sociální pracovník je  tak od počátku seznámen s rodinou klienta, 

jeho životním prostorem, příbuznými, sousedy. Klientovo jm éno a osobní informace jsou 

zanášeny do databázového systému, o čemž je klient informován a srozuměn. Osobní 

informace jsou využívány v souladu se zákonem, od počátku je  však klient veden jako 

uživatel služby pod svým vlastním jm énem  a adresou.

První terénní pracovníci pracující pod hlavičkou Člověka v tísni pocházeli převážně z řad 

Romů žijících v lokalitě, ve které následně působili. Již od počátku je  tedy terénní sociální 

práce s potřebnými Romy konstituována na neanonymním principu. Klienti návštěvy 

sociálních pracovníků ve svých domácnostech před ostatními netají, naopak o spolupráci 

s pracovníkem se rodiny vzájemně informují. Vzhledem k příbuzenským vazbám v lokalitě
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tuto skutečnost ani utajit nelze. O to více je  pak třeba dodržovat stanovená etická a profesní 

pravidla organizace, především pravidlo mlčenlivosti o problémech, které se s jednotlivými 

klienty za dveřmi jejich domácností řeší. TSP může poskytnout svou službu anonymnímu 

klientovi, jde však o situace výjimečné a tyto případy by neměly tvořit více než 10% 

z celkového počtu klientů. Cílem TSP je  dlouhodobá spolupráce s klientem, která se bez 

přístupu k osobním informacím neobejde. Krátkodobá spolupráce s klientem, jenž je 

v rámci procedurálních standardů definována jako spolupráce s klientem sestávající 

z maximálně čtyř uskutečněných konzultací, by pak neměla přesáhnou čtvrtinu 

z celkového počtu zkontaktovaných osob. Důvodů k těmto postupům, jenž se mohou na 

první pohled jevit jako deklarovaná invaze do klientova soukromí, je  hned několik a 

vyplývají z praktických zkušeností z práce v terénu. Terénní sociální pracovníci se shodují 

na tom, že základní podmínkou úspěchu při působení v sociálně vyloučené lokalitě je  

získání důvěry místních rodin, je jíž  členové se pak na pracovníka se svými problémy 

obracejí. Důvěra klienta umožňuje pracovníkovi dostat se blíž k příčině problému a lépe 

tak klientově situaci porozumět.

Mnozí klienti pocházející z romského etnika, si po letech strávených na okraji majoritní 

společnosti osvojili dovednosti a vzorce chování umožňující přežít v daném prostředí, 

jenž se v mnohém od majoritních norem odlišují. Optikou oni a my poměřují své sociální 

prostředí nejen příslušníci majority, ale také Romové. (Hůle, 2001)

Vztah k většinové společnosti, která byla vždy zdrojem regulativů uplatňovaných vůči 

Romům, je  u těchto osob často založen na hluboké nedůvěře. Komunikaci s majoritou 

respektive se státním systémem se však v některých oblastech života vyhnout nelze a pro 

určitou část romské populace se stala především sociální politika státu oblastí, v rámci 

které se zcela účelově naučili pohybovat tak, aby maximalizovali svůj zisk. Maximální 

využití nabízené pomoci ve svůj prospěch se tak neobjevuje jen  v případě sociálních 

dávek, ale také ve způsobu konzumace sociálních služeb.

Také terénní sociální pracovník přichází do romské rodiny jako zástupce majoritního 

systému a jako takový u mnoha Romů reprezentuje potencionální prodlouženou ruku státu. 

Klient není většinou na počátku spolupráce schopen rozlišit státního či nestátního 

sociálního pracovníka a snaží se splnit obecně známé podmínky nároku na získání určité 

výhody, tedy sociální služby jakožto formu jisté materiální dávky. Pokud se pracovník a 

klient navzájem neznají, běžně se stává, že klient svou situaci popíše tak, aby vyhověl
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představám majoritních úředníků o sociální potřebnosti a tudíž nároku na konkrétní dávku 

resp. pomoc. Klientův popis reality přitom vychází ze zkušenosti sjednáním  na jiných 

státních či nestátních institucích a je  formován mírou úspěšnosti takového jednání. Jinými 

slovy, pokud klient zatají příjem ze svého nelegálního zaměstnání, obdržení jednorázového 

finančního odškodnění a problémy syna s docházkou do školy a naopak zdůrazní svou 

dlouhodobě špatnou finanční situaci bez možnosti sehnat práci a sociální pracovník tak 

klientovu situaci vyhodnotí jako beznadějnou a hodnou podpůrné intervence z jeho strany, 

klient nemá důvod toto své chování měnit a příště bude vůči jiném u pracovníkovi 

postupovat stejně. Bude v daných, v mnohém bezvýchodných podmínkách, maximalizovat 

svůj zisk. (Steiner, 2006)

Sociální pracovník či úředník z obecního úřadu, jenž denně vyřídí stovky žádostí, nemá 

navíc možnost klientem uvedené skutečnosti nikterak ověřit. Dlouhodobá spolupráce 

s klientem, hlubší znalost klientovi životní situace a jeho rodiny, orientace v klientově 

širším sociálním prostředí, osobní vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem -  to vše 

snižuje riziko uvedení nepravdivých skutečností týkajících se problému, se kterým se 

klient na pracovníka obrací.

Výhodou terénního sociálního pracovníka je  také jeho pozice na poli sociálních služeb. 

Nerozdává ani nerozhoduje o přidělení sociální podpory či jiných materiálních výhodách, 

nemá pravomoc ovlivnit odebrání dávky nebo dokonce dítěte. Nereprezentuje státní moc a 

jako takový nedisponuje autoritou, nekontroluje dodržování stanovených pravidel. Nabízí 

pomoc v podobě asistence, poradenství, podpory a na oplátku vyžaduje účast a otevřenost 

druhé strany, tedy klienta. I přesto je  samozřejmě možné služby terénního sociálního 

pracovníka zneužívat.

Individuální přístup ke klientům a poskytování adresné pomoci je  možné realizovat 

vzhledem k relativně malému počtu klientských rodin, se kterými sociální pracovník 

spolupracuje. Orientačně se dle standardů služby jedná o zhruba 20 rodin resp. klientů, dle 

počtu otevřených zakázek je  ale možné aktivně pracovat i s menším počtem osob.

3.5.2. Navázání kontaktu

Terénní sociální pracovník při své práci využívá některé prvky streetworku, tento druh 

sociální práce však slouží především jako prostředek k vyhledání a navázání kontaktu



s klientem, představení služby, získání vzájemné důvěry. Pokud klient projeví zájem o 

dlouhodobou spolupráci s pracovníkem, je  podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma 

stranami a zahájena práce na dojednané zakázce. Konzultace v rámci spolupráce na 

zakázce probíhají dle dohody většinou v domácnosti klienta, na úřadech v rámci 

doprovodu klienta nebo v zázemí kanceláře organizace. Těžištěm práce terénního 

sociálního pracovníka je  však práce v terénu, tedy převážně v domácnostech klientů.

Terénní sociální pracovník na rozdíl od pracovníků výměnných programů drogové 

prevence nepřichází do lokality v pravidelných časech, nemá své stálé místo, kde by jej 

klienti ve stejnou denní dobu mohli potkat a požádat o radu. Vzhledem k jeho  častému 

pohybu v daném prostředí je  však pravděpodobnost setkání s náhodnými bývalými či 

současnými klienty vysoká. Pracovník v takových situacích samozřejmě může poskytovat 

rady tzv. „na počkání“, nicméně vždy je  nutné, aby jakoukoli dlouhodobější spolupráci 

strukturoval a schůzky s klienty přesouval na místo a čas k to m u  vyhrazenými. Součástí 

mobilní sociální práce je  i depistáž, tedy aktivní vyhledávání a kontaktování potenciálních 

klientů a monitoring výskytu možných sociálně vyloučených lokalit. (Pemová, Ptáček, 

2005)

3.5.3. Práce v rodině

Přestože terénní programy jsou v zákoně specifikovány jako služby poskytované 

jednotlivým osobám, v praxi jde často o sociální práci s celou rodinou klienta. Romové ve 

srovnání s většinovou populací udržují široké rodinné sítě, za své příbuzné považují i 

nej vzdálenější bratrance a sestřenice, se kterými se pravidelně stýkají, (viz podkapitola 

2.3.1.)

Romské domácnosti jsou velmi početné, v malém bytě žijí běžně pohromadě prarodiče, 

rodiče i děti. Všichni tito blízcí příbuzní bývají také často přítomni veškerým konzultacím, 

které terénní sociální pracovník vede s jedním  z členů rodiny. Sociální pracovník tak musí 

být připraven pracovat s celým rodinným systémem, respektovat rodinné komunikační 

vzorce a dané role. Často se v průběhu spolupráce dostává k rodinným traumatům, která 

před ním členové rodiny otevírají. Kaplanová (1986) v takové chvíli hovoří o vhodném 

výchozím bodu k započetí rodinné terapie.

Terénní sociální pracovník ale není vyškolený psychoterapeut, a jako takový by na tenký 

led rodinné terapie vstupovat neměl. Je však možné rodině doporučit služby profesionálů
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v oboru a citlivým způsobem je  v případě zájmu s odborníkem zkontaktovat. Podobné je 

to i s dalšími specializovanými službami. Sociální pracovník tak v rodině působí pouze 

v rámci svých kompetencí a otevírá klientské zakázky pouze v případě, že disponuje 

ověřenými nástroji k jejich řešení a je  schopen klientovi odborně pomoci.

Rozpoznání vlastních profesionálních kompetencí se může jevit o to složitější, čím více je 

terénní forma pomoci v daných podmínkách ojedinělou záležitostí. Psychologické a 

zdravotní služby, stejně jako finanční či jinak specializované poradenství poskytované 

nízkoprahovým způsobem přímo v terénu, nejsou v síti sociálních služeb České republiky 

běžnou záležitostí. Pokud se navíc jedná o cílovou skupinu tvořenou příslušníky romských 

komunit, žijících v nepřitažlivém prostředí zanedbaných domů a ubytoven, může mít 

sociální pracovník často oprávněný pocit, že jedinou sociální službu dostupnou 

obyvatelům takových lokalit představuje on sám.

Práce v rodinách klade na osobu terénního sociálního pracovníka zcela jistě značné nároky, 

kdy je  nucen čelit tlakům i nereálným požadavkům ze strany rodiny, navíc udržovat 

hranice profesionální vztahu a odolávat manipulaci. Klientské rodiny by bylo možné 

z hlediska cílové skupiny zařadit do tzv. mnohoproblémových rodin (Kaplanová, 1986), 

jenž dlouhodobě řeší více než jeden problém. Jde přitom jak  o problémy vnitřní, jako např. 

nediferencovanost rolí, izolovanost jedinců, nejasnost komunikací, chaos, tak o problémy 

vnější v oblasti vzdělání, práce, hospodaření s penězi, bydlení, kontaktů s jiným i lidmi a 

institucemi. (Matoušek, 2005)

Sobotková (2001) hovoří v souvislosti s poskytováním terapeutických služeb přímo 

v domácím prostředí těchto rodin o pocitu nejistoty ze ztráty zázemí svého pracovního 

stolu. Terénní psychoterapeutické služby jsou však ve vyspělých zemích zcela běžně 

nabízenou sociální či zdravotní službou, kterou profesionálové rodinám se zhoršeným 

přístupem k institucionální pomoci poskytují. (Matoušek, 2005)

Dalo by se říci, že služba terénního sociálního pracovníka v rodině optimálně končí tam, 

kde by mělo působení terénního rodinného terapeuta začínat. Prozatím jsou však terénní 

psychologické služby s touto cílovou skupinou v České republice spíše raritou. I přes 

veškerá možná rizika práce v tomto prostředí se domnívám, že „pro sociální pracovníky je

67



návštěva v rodině naplněním a potvrzením jejich profesionálních kompetencí.“ (Pemová, 

2003, s.53)



4. Programy sociální integrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s.
Terénní programy společnosti Člověk v tísni vznikly v roce 1999 jako služba romským 

rodinám a jednotlivcům  ohroženým životem v sociálním vyloučení. V rámci programů 

působilo 10 terénních pracovníků v 11 českých a moravských městech. Spolu se základní 

sociálním poradenstvím, doprovodem a vyjednáváním ve státních institucích i místních 

úřadech, poskytovali také právní poradenství a zastoupení prostřednictvím čtyřech 

zaměstnanců s právnickým vzděláním.

Cílem Terénních programů bylo „ poskytnout těmto romským společenstvím pomáhajícího 

pracovníka -  poradce, průvodce, mediátora, organizátora, komunitního plánovače, autoritu.

V nej obecnějších pojmech je  jeho úkolem podporovat u klientů schopnost řídit svůj život 

samostatně a vyhnout se propadu, kterým život ve znevýhodňujícím prostředí hrozí. Dále 

by měl terénní sociální pracovník zprostředkovávat klientům služby a aktivity, které jsou 

lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o službě.“ 19

4.1. Od terénu k integraci

V roce 2004 byl projekt Terénních programů realizován již  v 16 městech po celé České 

republice, např. v Chomutově, Písku, Prostějově , Liberci, Sokolově. Zároveň byla 

působnost v některých původních lokalitách ukončena z důvodů neperspektivní spolupráce 

s místními úřady, nevhodného výběru terénního pracovníka nebo vzhledem k působení jiné 

organizace zabývající se situací Romů. V týmu terénních programů byli již  v té době 

zaměstnáni jak  romští tam i neromští terénní sociální pracovníci, s vysokoškolským, 

středním nebo základním vzděláním.

K základní nabídce služby terénní sociální práce se začaly postupně přidružovat i další 

služby, které klienti v průběhu spolupráce poptávali -  doučování dětí v rodinách a podpora 

vzdělávání, pracovní poradenství, aktivity pro děti a mládež v nízkoprahových centrech. 

Pilotně byl ve třech českých městech, Plzni, Bílině a Ústí nad Labem, spuštěn projekt 

Poliš, poskytující prostřednictvím týmu pracovníků komplexní služby a poradenství 

úředníkům, zastupitelům a zaměstnancům státních institucí, kteří přichází do styku s Romy

19 Terénní sociální práce. Informační publikace. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2002. 8 s. s.3.
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ohroženými sociálním vyloučením a mohou jejich nepříznivou situaci ovlivnit. Postupně 

docházelo k profesionalizaci terénních pracovníků, jejich vzdělávání a výcviku. 

Analyzovaly se nej častěji řešené problémy klientů, hledaly způsoby řešení a možnosti 

spolupráce s místní politickou reprezentací a úřady. Z terénní práce se pomalu ale jistě 

stala sociální služba, v roce 2004 byly vypracovány první procedurální standardy. Terénní 

pracovníci byly přejmenováni na terénní sociální pracovníky, což přesněji vymezovalo 

náplň jejich činnosti.

V roce 2006 došlo vzhledem k velkému množství nových projektů a služeb k celkové 

restrukturalizaci a Terénní programy se staly součástí nově zřízené organizační jednotky 

s názvem Programy sociální integrace (PSI). Programy sociální integrace v současné době 

působí ve 21 městech České republiky s celkovým počtem 45 terénních sociálních 

pracovníků (viz příloha 1). Od roku 2006 vzhledem k přechodu na regionální projektové 

financování dochází k decentralizaci a vytváření lokálních poboček. Každá pobočka má 

vytvořenou svou organizační strukturu a hierarchii a k základní nabídce terénní sociální 

práce poskytuje větší či menší množství dalších služeb. Centrem dění každé pobočky se 

stávají kontaktní centra, která kromě zázemí pro pracovníky slouží také jako konzultační 

místnosti pro uživatele služeb. Těžiště práce TSP však nadále zůstává v přirozeném 

prostředí klienta -  na ulici a v domácnostech.

4.2. Role terénního sociálního pracovníka v lokalitě

Schéma 3: Role TSP ve vztahu ke klientům

Zdroj: autorka
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M nohoznačnost rolí terénního sociálního pracovníka působícího v lokalitách obývaných 

převážně Romy ohroženými sociálním vyloučením, vyplývá z definice jeho profese. 

Nesétová (2002) hovoří o TSP jako o „mostu“ mezi klientem, tedy místní romskou 

minoritou a majoritním světem reprezentovaným státními a obecními institucemi, 

neziskovými organizacemi i soukromými subjekty. Činnost TSP je  možné pro 

zjednodušení rozdělit na tři základní úrovně: 1. přímou práce s uživatelem služby, 2. 

nepřímé aktivity ve prospěch uživatelů a 3. aktivity nutné pro realizaci a rozvoj sociální 

služby (Nedělníková, ed., 2007, s. 15)

Na úrovni přímé práce s klientem provádí TSP především na počátku svého působení 

v lokalitě depistáž, tedy aktivní vyhledávání a kontaktování potenciálních klientů. Ve 

specifickém prostředí romských komunit je  pak nej spolehlivějším způsobem získávání 

klientů osobní kontakt a to přímo v prostředí spontánního pobývání klientů. Důvěra klientů 

v osobu TSP bývá umocněna, pokud jsou jeho služby doporučeny některým z příbuzných, 

známých nebo pracovníky jiné organizace, se kterým mají rodiny pozitivní zkušenost. 

Poté, co TSP naváže spolupráci a ukončí úspěšně několik prvních zakázek, nebývá již 

zpravidla zapotřebí jeho práci jakkoli oficiálně propagovat. Navzájem spřízněné rodiny 

spolehlivě předají informace o kvalitě služby spolu s telefonním kontaktem. Pokus o 

navázání kontaktu pomocí distribuce tištěných materiálů je  spíše symbolickou formou 

medializace, na kterou reagují převážně potenciální uživatelé služby z řad majority nebo 

instituce, které o službě dosud nevěděly.

K dalšUím činnosem na úrovni přímé práce s klientem je  poskytování základního sociálního 

poradenství (§ 3 vyhlášky č.505/2006) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace 

klienta nebo jeho člena rodiny a výběru druhu jiných sociálních služeb podle potřeby 

uživatele. V rámci odborného sociálního poradenství (§ 4 vyhlášky č.505/2006) pak TSP 

klientovi může zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, především 

s návaznými službami, poradenství v oblasti práva, sociálních systémů a vzdělávání a 

pomoci při uplatňování klientových práv a oprávněných zájmů, např. doprovázení a 

vyjednávání na úřadech, urovnávání konfliktů apod.
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V rámci přímé práce s klientem v kontextu sociální služby terénních programů ( § 34 

vyhlášky č.505/2006) je  působnost TSP při uplatňování oprávněných zájmů a práv klienta 

podrobněji specifikována jako:

pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. dokladů)

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

sociálně terapeutické činnost, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování 

osob

poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a 

snižování těchto rizik (besedy či skupinové setkání v terénu)

TSP dále provádí „čase management“, nebo-li koordinaci sociálních, pedagogických, 

psychologických a jiných služeb v zájmu klienta, jehož potřeby přesahují možnosti a 

kompetence TSP. TSP v roli „čase managera“ monitoruje, zhodnocuje a obhajuje obsah 

služeb, jenž uživatel využívá a propojuje tak svět klienta se světem poskytovatelů. 

(Nedělníková, ed, 2007)

Během přímé práce s klientem může TSP dle povahy zakázky, dostupnosti návazných 

služeb či charakteru lokality v různé intenzitě vystupovat ve všech rolích uvedených ve 

schématu č.3.

Na úrovni nepřímé aktivity ve prospěch uživatelů TSP monitoruje lokalitu, vyhledává 

návazné služby v rámci tzv. síťování (Matoušek, 2003a), mapuje možná rizika, navazuje 

spolupráci s dalšími organizacemi v místě svého působení. TSP rovněž koordinuje a 

iniciuje změny v zájmu svých klientů skrze vyjednávání s institucemi, na lokální úrovni se 

podílí na procesu komunitního plánování či jiné tvorbě programů, ovlivňující život 

uživatelů služby. U aktivit nutných pro realizaci a rozvoj sociální služby se jedná 

především o dodávání podkladů pro evaluaci a rozvoj služby a účast na propagaci a 

medializaci aktivit organizace, jenž je poskytovatelem služby. (Nedělníková ed, 2007)
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4. 3. Spolupráce s institucemi

TSP při svém působení v lokalitě spolupracuje tedy nejen s klienty, ale rovněž s dalšími 

odborníky a institucemi v regionu. Jedná se především o úřady a instituce veřejné správy: 

státní správy a samosprávy. Rozvíjí také spolupráci s jiným i neziskovými organizacemi, 

které v lokalitě v oblastech zájmu klientů působí. Při navazování kontaktu s těmito 

subjekty je  důležité představit službu terénní sociální práce srozumitelně a zmínit 

konkrétní nabídku či dokonce výhody, jenž by ze spolupráce s TSP mohly dané instituci 

vyplynout. TSP nabízí a vysvětluje obsah služby s cílem rozptýlit možné obavy druhé 

strany z potenciální konkurence či přílišného aktivistického přístupu při řešení romské 

problematiky.

Zároveň je  třeba, aby si TSP při navazování spolupráce již  od počátku vymezil hranice, 

které bude druhá strana respektovat. TSP na rozdíl od státních úředníků či např. 

zaměstnanců samospráv tráví převážnou část své pracovní doby v rodinách místních 

Romů. Disponuje tedy velkým množstvím neveřejných informací o klientských rodinách a 

zároveň lze předpokládat, že se mezi svými klienty teší důvěře a respektu. Tyto výhody 

bývají někdy obecními úředníky pochopeny chybně a převážně na počátku svého působení 

v lokalitě musí TSP čelit tlakům ze strany místních úřadů. Skrze osobu TSP se tak úředník 

mnohdy pokouší kontrolovat či dokonce manipulovat klienta, vyřizovat mu přes TSP 

vzkazy, varování apod. Tuto roli je  nutno ihned od počátku odmítnout a svou pozici ve 

vztahu klient -  úřad - TSP neustále vyjasňovat. Vždy je  zapotřebí při jednání s úřady 

především poukazovat na společný cíl, kterým by mělo být pomoci klientovi z obtížné 

situace. Mezi hlavní zásady spolupráce, jenž TSP zřetelně svým partnerům artikuluje, by 

zcela samozřejmě měla patřit mlčenlivost, tedy poskytování informací o klientovi jen 

s jeho souhlasem, dobrovolná spolupráce, a vztah klienta a TSP založený na rovnocenném 

profesionálním vztahu.

Terénní sociální práce by měla v dané lokalitě vyplňovat určité „bílé místo“ na mapě 

sociálních služeb. TSP nabízí místním úřadům mimo jiné i dostatek času a individuální 

přístup ke klientovi, obeznámenost s jeho  přirozeným prostředím a možnost připravit 

klienta na průběh konkrétního jednání s úředníkem. Při spolupráci se soukromými subjekty 

jsou možnosti a pravidla spolupráce ze strany TSP odlišná. Soukromými subjekty, se
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kterými v rámci výkonu své profese přijde TSP zpravidla do styku, bývají převážně 

zaměstnavatelé, majitelé domů, bytová družstva či jednoduše sousedé.

Při kontaktu se soukromými subjekty v rámci spolupráce na klientově zakázce, nelze 

apelovat na společný zájem, tedy na zlepšení sociální situace klienta. Zájem soukromého 

subjektu, např. majitele domu, jenž navrhuje nájemníkovi výpověď z nájmu bytu, bývá 

zpravidla od zájmu klienta diametrálně odlišný. Na soukromou či právnickou osobu nelze 

přenášet odpovědnost za sociální situaci klienta ani odkazovat na etický přístup ke 

klientovi. Se soukromými subjekty lze rozvíjet spolupráci na základě jejich svobodné vůle 

a v rámci zákonných norem platných pro danou oblast spolupráce, např. zákoníku práce, 

občanského zákoníku atd. V rámci takto vymezeného zákonného rámce lze se soukromými 

subjekty rozvíjet dialog. Vždy je  nutné a také prospěšné pokusit se případný spor vyřešit 

smírně, mimosoudně, až v případě neúspěchu přistoupit k řešení sporu před soudem, pokud 

má takový postup oporu v zákoně. (Nedělníková, ed., 2007)

4. 4. Spolupráce s klientem

Díky poznání specifického prostředí, v němž klient žije, je  TSP posléze schopen nabídnout 

kvalifikovanou pomoc šitou na míru konkrétnímu člověku. Ta m á pak podobu dlouhodobé 

či krátkodobé zakázky, na které se TSP spolu s klientem dohodnou. Rozsah služby se může 

pohybovat od jednorázové konzultace o sociálních dávkách a vyplnění určeného 

formuláře, přes doprovod na sociální odbor, až po pravidelný dlouhodobý kontakt 

s klientskou rodinou, se kterou sociální pracovník pracuje na více zakázkách najednou.

V jedné rodině tak může klientovi pomáhat např. s řešením docházky dětí do školy, 

splácením dluhů, přípravu a zastoupení při jednání u soudu aj. TSP v takovém případě 

vytváří individuální plán, který by měl vést ke zlepšení celkové situace rodiny.U 

takovýchto dlouhodobých zakázek se pak může TSP s klientem zaměřit na jiný druh 

spolupráce, tzv.socioterapii - nácvik určité sociální dovednosti, kterou by si klient chtěl 

osvojit a zvýšit tak své sociální kompetence.

Na počátku spolupráce klienta a TSP stojí vždy určité očekávání. Klient přichází s žádostí 

o pomoc a formuluje své požadavky ve formě sdělení, které lze označit za objednávku 

klienta. TSP v kontextu těchto požadavků informuje o obsahu sociální služby, kterou

74



poskytuje a vyjasňuje klientovi svou roli. Zároveň formou rozhovoru zjišťuje, zd a je  v jeho 

kompetenci klientovi pomoci a zda klient rozumí nastaveným pravidlům spolupráce a 

možnostech TSP.

Pokud se obě strany dohodnou na spolupráci, uzavírají tzv. zakázku. Po celý průběh 

spolupráce je  pak důležité, aby byly splněny následující podmínky a to jak  na straně 

klienta, tak na straně TSP.20 

Podmínky spolupráce na straně klienta:

• Motivace - klient chce svou situaci změnit

• Aktivita - klient se chce na řešení své situace aktivně podílet

• Důvěra - klient nezatajuje důležité informace

• Kontrakt - klient souhlasí s pravidly spolupráce, podepisuje smlouvu o spolupráci21

Podmínky spolupráce na straně TSP:

• Kompetence - TSP dokáže klientovi v dané situaci pomoci

• M lčenlivost - etika práce, souhlas klienta ke všemu co TSP činí

• Zplnomocňování - aktivizace klienta, TSP nepracuje za klienta, bez klienta

• Kontrakt - dodržování pravidel spolupráce, procedurálních standardů

Kontraktem se rozumí písemná dohoda o spolupráci mezi TSP a klientem (viz příloha 2). 

Tato dohoda obsahuje v souladu s § 91 zákona č .108/2006 Sb., o sociálních službách se 

zřetelem na výkon služby terénní programy (§69) kromě označení smluvních stran a druhu 

sociální služby také rozsah a místo výkonu poskytování služby se zvláštním zřetelem na 

souhlas klienta s návštěvami TSP přímo v domácnosti. Smlouva dále uvádí výpovědní 

důvody, způsob nakládání s osobními údaji, kontakt na TSP a postup pro podání stížnosti 

na osobu TSP v případě nespokojenosti s poskytovanými službami.

Základní formou intervence TSP při práci s klientem je:

• doprovázení ( průvodce v obtížné životní situaci, vyjasňování a umožnění náhledu )

• vzdělávání („učení“ nových způsobů komunikace s úřady apod., nové varianty 

přístupu k životu, jež bude jedinec dále využívat)

• poradenství ( informace o právech a povinnostech, způsobech jejich naplňování)

20 Hůlová, K. Terénní sociální práce v praxi. Prezentace pro Svaz měst a obcí, Praha, dne 18.9.2006.
21 také tzv. kontrakt, Standardy služby, Praha: Člověk v tísni,o.p.s., 2005. Viz příloha 2.
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Tyto způsoby lze navzájem kombinovat dle potřeb klientů a stanoveného cíle, jehož 

naplnění sociální služba sleduje. Přitom je  potřeba brát v potaz jak  cíle služby stanovené 

obecně (viz kapitola 4.5.), tak cíle, na kterých se dohodl uživatel spolu s poskytovatelem, 

resp. klient a sociální pracovník. Cíle a oblasti spolupráce jsou vymezeny v zakázce. 

(Úlehla, 1996)

Skutečnost, že klienti se často potýkají s více než jedním  problémem najednou, vyžaduje 

v mnoha případech uzavření více zakázek najednou, případně zakázku rozčlenit pro větší 

přehlednost na jednotlivé dílčí zakázky. Postup při naplňování cíle definovaného v zakázce 

je  nutno formulovat s ohledem na klientovi schopnosti. Zde především záleží na 

profesionálních kompetencích a znalostech TSP, který by měl být schopen rozpoznat, jak  

velkou míru podpory klient potřebuje. Někteří klienti využijí pouze poskytnutých 

informací a veškeré kroky jsou  schopni vykonat samostatně, jin í mají problémy už při 

pouhém vyplňování úředních formulářů a na schůzku s úředníkem preferují doprovod TSP. 

TSP musí v každé fázi spolupráce vyhodnocovat schopnosti klienta a přizpůsobit jim  

rozsah své pomoci a podpory. Tyto informace TSP zjišťuje vedením rozhovoru s klientem, 

analýzou relevantních dokumentů a také pozorováním klientova přirozeného prostředí.

Vyhodnocování dílčích kroků spolupráce, tedy shrnování toho, co se povedlo nebo čeho 

ještě dosaženo nebylo a proč, je  důležitým nástrojem k udržení klientovy motivace a to 

především při dlouhodobých, náročných zakázkách, např. zprostředkování nového bydlení. 

Rekapitulace již  realizovaných kroků, úspěchy klienta a plán budoucího postupu-to jsou 

záchytné body, díky kterým se klient dokáže spolu s TSP v komplikované kauze 

orientovat. V průběhu času se může naformulovaná zakázka měnit dle vnějších okolností i 

potřeb klienta.

Pokud dojde k naplnění osobního cíle klienta, může dojít k ukončení spolupráce, 

eventuelně k otevření další zakázky. K ukončení spolupráce může v souladu se standardy 

služby dojít i z následujících důvodů (Standardy služby, 2005):

a) uživatel již  nepovažuje další spolupráci na řešení problému za svou prioritu 

(klient může ukončit svoji spolupráci kdykoliv a bez udání důvodu).

b) klientův případ se vyvinul do podoby, kdy poskytovatel již  nemůže 

nabídnout žádné řešení. (Poskytovatel klientovi tyto skutečnosti vysvětlí a 

pokud je  to možné, doporučí, případně zprostředkuje, další služby.



c) klient nespolupracuje nebo jiným  závažným způsobem porušuje kontrakt 

nebo narušuje stanovené hranice pracovního vztahu.

Ve fázi ukončení spolupráce je  důležité ponechat dostatek prostoru na oboustranné 

sdělování zpětné vazby. Tedy jak  hodnocení a postřehy ze strany TSP, tak vyjádření 

spokojenosti, pochybností a připomínek ze strany klienta.

4.5. Standardy služby

Manuál M inisterstva práce a sociálních věcí o „Zavádění standardů kvality sociálních 

služeb do praxe“ z roku 2004 stanovil pro organizace působící v sociální oblasti tři 

základní okruhy pravidel, v rámci kterých by sociální služby měly být poskytovány. Jedná 

se o standardy procedurální, jenž vytyčují mimo jiné cíle a způsoby poskytování služby, 

personální, ošetřující pracovní podmínky a personální zajištění služby a nakonec standardy 

provozní, obsahující popis ekonomického zajištění služby, místní dostupnost a řešení 

nouzových a havarijních situací. Od roku 2005 mají TSP k dispozici vypracovanou verzi 

procedurálních standardů, která stanovují pravidla spolupráce s klientem.

Vymezují práva klienta a způsob poskytování služby pracovníkem, podrobně popisují 

plánování a průběh spolupráce s klientem, nakládání s osobními údaji klienta a návaznost 

služby na další zdroje. Na tvorbě procedurálních standardů se podíleli jednotliví TSP 

v rámci pracovních skupin a obsah standardů je  tak ve výsledku pokusem o propojení 

formálních nároků MPSV resp. od roku 2007 zákonem vymezených pravidel, a 

praktických poznatků z práce v terénu. V současné době jsou vzhledem k požadavkům 

zákona o sociálních službách veškeré standardy ve fázi úprav, mnohé z nich však nebudou 

výrazně změněny. Uvedla bych zde proto alespoň některé základní stanoviska, jež jsou 

obsahem procedurálních standardů služby.(Standardy služby, 2005)

Standard č. 1 vymezuje poslání, cíle a metodiku služby terénní sociální práce. Tedy 

konkrétně: Posláním služby Terénních programů společnosti Člověk v tísni je  snižovat 

míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců a rodin prostřednictvím kvalitních a 

profesionálních terénních sociálních služeb.
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M inimálním cílovým stavem poskytované služby je  zastavit zhoršování sociální situace 

klienta. Optimálním cílovým stavem je  zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně 

a spokojenosti. Integrální součástí nabízených služeb je  také snaha o zapojení klienta do 

širších sociálních struktur. Jednotlivé obecné cíle jsou pak specifikovány takto:

a) zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility konkrétního klienta

b) zprostředkování (klientům) služeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné, ale 

poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o službě

c) minimalizace rizik spojených se životem v sociálně znevýhodňujícím 

prostředí

d) rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo 

mohou jinak přispět k naplnění výše jm enovaných cílů služby Terénních 

programů.

Rozhodujícími kritérii pro poskytnutí služby jsou standardem č.l vymezeny takto:

- problém zájemce je  řešitelný v rámci nabídky poskytovatele nebo v rámci nabídky 

služeb, které může poskytovatel zprostředkovat.

malá sociální mobilita

obtíže při kontaktu s institucemi a sociálním prostředím 

nízká uplatnitelnost na trhu práce

bydliště v obci, kde je  služba poskytována, nebo blízký vztah k osobě zde bydlící 

(pomoc v rámci příbuzenské skupiny)

Naopak rozhodujícími kritérii pro odmítnutí poskytnutí služby jsou:

- problém zájemce není řešitelný v rámci nabídky poskytovatele nebo v rámci

nabídky služeb, které může poskytovatel zprostředkovat

- toxikomanie nebo jiná patologie, je jíž  průběh brání konstruktivní spolupráci

(tomuto zájemci je  pouze zprostředkována jiná služba)

- nepřekonatelná negativní zkušenost se zájemcem o službu z minulosti (hraniční,

nespolupracující, manipulativní apod. klient) a/nebo etická nepřijatelnost

zájemcova požadavku nebo zájemce vůbec

Princip poskytované služby je  rovněž popsán v úvodní části dokumentu:
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„Služba je  poskytovaná na základě těchto standardů, v souladu s právními normami České 

republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. Klienti nejsou 

diskriminování na základě své etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné 

příslušnosti. Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, 

jeho soukromí a právo vlastní volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta 

a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.“ (Standardy služby, 2005, s.3)

Jednotlivé standardy se pak dále zabývají ochranou práv uživatelů, přijímací procedurou 

klientů, nejčastějšímu chybnými postupy a závěry ze strany TSP a způsoby jejich nápravy 

a prevence. Standard č. 4 se zabývá konkrétní podobou dohody o spolupráci, tzv. 

kontraktu, který je  sepisován na základě dohody mezi TSP a klientem (viz příloha 2).

V neposlední řadě jsou zde řešeny rovněž možnosti podávání stížností na postup TSP, 

dopad sociální služby na život uživatele a spolupráce s dalšími poskytovateli 

psychosociálních služeb.

4.6. Rizika a střety zájmů

Především na místní úrovni, kde vztahy mezi státními i nestátními poskytovateli sociálních 

služeb a jejich klienty ztrácejí na anonymitě, může docházet ke střetům zájmů, ústících 

v nekvalitní komunikaci, disfunkční vztahy a konfliktní způsoby jednání. To může 

negativně ovlivnit možnosti spolupráce všech zúčastněných stran. Nakonec jsou však tato 

nedorozumění vždy na úkor klienta a naděje na zlepšení jeho sociální situace.

Pro názornost rozlišme střety zájmů na subjektivní a objektivní. Subjektivní střety zájmů 

se vyskytují v rámci tzv. konkurenčního boje o klienta, kdy např. zaměstnanec jiné 

neziskové organizace odmítá spolupracovat s dalšími nestátními poskytovateli sociálních 

služeb z obavy ze ztráty klienta, ztráty prestiže, jedinečnosti. Takový postoj často vede 

k přehnané péči o klienta, kdy se poskytovatel snaží nabízet více než jiné dostupné služby, 

ovšem za cenu opomíjení profesionálního přístupu. Jindy může být následkem možná 

diskvalifikace či znevýhodnění klienta v očích dotyčného pomáhajícího pracovníka, pokud 

přichází v doprovodu TSP. Vhodnou cestou k nápravě je  opětovné vyjasnění role, 

pravomocí a nabídky služeb TSP vůči zainteresovanému subjektu. Spolupráce s TSP, jeho 

asistence, doprovod či pomoc při vyjednávání na úřadech nesmí být klientovi ke škodě.
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Objektivní střety zájmů plynou z odlišného pojetí výkonu sociální práce zainteresovaných 

subjektů. Typickým příkladem je  orgán sociálně-právní ochrany dětí či oddělení sociální 

péče, posuzující nárok na výplatu sociální dávky. Tyto orgány jsou zcela v souladu 

s výkonem svých povinností vybaveny pravomocemi a pracují s prvky kontroly. Nenabízí 

a neposkytují sociální služby, ale vykonávají činnost z pověření státu. Cíle, metody práce i 

přístup ke klientům se v mnoha případech od přístupu TSP zcela přirozeně liší. I zde je  

však možné maximálně vyjasnit a ošetřit pravidla spolupráce tak, aby byla přínosem pro 

klienta i spolupracující subjekty a to především vzájemným informováním o povaze a 

způsobu práce druhé strany, respektem a hledáním dalších oblastí spolupráce. Stává se, že i 

přes veškerou snahu není TSP chápán některými místními poskytovateli jako rovnocenný 

partner. I pak je  však potřeba zůstat profesionálem a mít na zřeteli zájem klienta a jeho 

motivaci ke změně.

Na druhé straně uvedeného vztahového vzorce stojí situace zcela opačná. TSP je místními 

úřady přijímán vřele, je  zván na nejrůznější společenské akce, zastupitelské komise a 

jednání. Za takto pozitivně nastavenými vztahy nemusí být vždy postranní úmysl, i 

v těchto případech je  však podmínkou dlouhodobě udržitelné spolupráce v lokalitě 

zachování profesionálního odstupu.

TSP by se měl snažit prosazovat návrhy řešení na zlepšení situace klientů oficiálními 

cestami, i když jsou na první pohled neefektivní a zdlouhavé. Cílem TSP je  

prostřednictvím legálních nástrojů vyvíjet tlak na státní a samosprávné instituce, aby 

v případě absence či zanedbání rovného přístupu k občanům, byly dodrženy jejich práva. 

Skrze orgány státní správy a samosprávy tak TSP apeluje na stát, aby dodržel povinnosti, 

ke kterým se v rámci výkonu sociální politiky zavázal. Pokud například sociální 

pracovnice ústně odmítne přijmout klientovu žádost o dávku sociální pomoci, TSP spolu 

s klientem podají žádost písemně. To již vyžaduje vyjádření v souladu se stanovenou 

lhůtou, je možné aplikovat opravné prostředky. TSP by se za každých okolností měl 

pokoušet při práci na zakázce klienta hledat systémová řešení.

Rizikové situace však mohou nastat i během přímé práce s klientem. Pohyb TSP 

v přirozeném prostředí klienta skýtá mnoho výhod, přináší však i nevýhody. Při práci 

v rodinách je  v porovnání s konzultacemi v zázemí pracovny, mnohem obtížnější udržet

80



hranice vztahu mezi pracovníkem a klientem. Rodina může vykazovat snahu vtáhnout TSP 

do rodinného systému, učinit z něj spojence, přítele, obhájce. Potenciálně riziková je 

v podstatě každá návštěva v rodině klienta, vzhledem k tomu, že TSP nikdy nedokáže 

odhadnout, co se před jeho příchodem v rodině odehrálo, kdo j e v  rodině přítomný či jaká 

další osoba do rodiny zavítá během konzultace. (Pemová, Ptáček, 2005)

Na druhé straně může být i klient ohrožen jednáním  TSP. Jde především o nezvládnutý 

pečovatelský syndrom u pomáhajícího pracovníka, který ve snaze poskytnout klientovi 

podporu, vykonává veškerou činnost za něj. Dochází k přebírání odpovědnosti za klientovu 

situaci. Sociální invalidizace klienta není specifikem terénní sociální práce, nicméně při 

práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením je  toto téma na výsost aktuální.

Prostředí, ve kterém převážná část klientů TSP žije, lze obecně považovat za ohniska 

výskytu sociálně patologických jevů, která mohou TSP ohrozit nebo znejistit. Pro přímou 

práci v terénu je  proto nutné, aby cítil TSP stabilní zázemí a podporu své organizace, 

kvalitní metodické a týmové vedení, měl možnost pravidelných podpůrných supervizí 

apod. Mimo to je  důležité, aby byl TSP na případné konfliktní situace a nebezpečí v terénu 

připraven, znal zásady urovnávání konfliktu, poskytnutí první pomoci a dokázal 

identifikovat momenty, ve kterých překračuje hranice profesionálního vztahu s klientem.

Schéma 4 ilustrativně znázorňuje nej běžnějším střety zájmů mezi subjekty, ke kterým při 

výkonu terénní sociální práce s romskými rodinami může docházet.

Schéma 4: Časté střety zájmů
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1. Klient -TSP -rodina klienta: (zájem klienta versus rodina klienta)

TSP v rámci zakázky klienta narazí na odpor nebo odmítnutí ze strany klientovi rodiny (Př. 

Žádost klienta o pomoc s umístěním do domova seniorů, rodina je  však výrazně proti a 

spolupráci s TSP odmítne, nepodpoří).

2. Klient-TSP-komunita: Při jednání v zájmu klienta je  TSP nucen zvažovat dopady na 

situaci v celé komunitě (Př. Klientka žádá o pomoc s řešením domácího násilí, je  často bita 

svým druhem, na druhé straně domácí násilí bývá do určité míry v našich klientských 

rodinách běžné, pokud TSP pomůže se sepsáním trestního oznámení případně umístěním 

do azylového domu, může celé širší příbuzenské společenství považovat takový zásah za 

neadekvátní, odsouzeníhodný).

3. Klient-TSP- jiný klient : TSP v rámci pomoci jednomu klientovi může ohrozit situaci 

jiného klienta ( Př.Klientská rodina jako jediná v domě platí pravidelně zálohy za energie, 

díky mnohým nelegálním připojením sousedů však doplácí neadekvátní částky za spotřebu 

ostatních. Při nahlašování situace místnímu distributorovi případně úřadům, se do potíží 

dostává klient-soused, který je připojený „načerno“).

4. Klient-TSP-místní samospráva (úřad): TSP v zájmu klienta jedná proti zájmům 

místních úřadů (Př. Obecní úřad vypovídá nájemníka z domu z důvodu neplacení nájmu, 

TSP poskytne právní poradenství a zprostředkuje právní zastoupení u soudu).

5. Klient-TSP-státní instituce: TSP spolupracuje s klientem, jehož zájmy se neshodují se 

zájmem státní instituce, event. celé společnosti (Př. Klient nenastoupil výkon trestu, žádá o 

poskytnutí služby TSP při hledání ubytovny mimo město, aby zůstal skryt před policií).

6. Klient-TSP-jiný soukromý subjekt: Spolupráce s klientem, který je  ve sporu s jiným 

soukromým subjektem (Př. Majitel domu chce vystěhovat klienta i s rodinou nezákonnými 

prostředky, klient se ale do bytu nastěhoval nelegálně, bez smlouvy, TSP informuje klienta 

o jeho právech i povinnostech, čímž může snahu majitele překazit.)

7. Klient-TSP-obecně dobré řešení: Návrhy opatření ke zlepšení situace, můžou 

v konkrétních důsledcích být pro klienta nepříjemné, nežádoucí (Př. TSP navrhuje 

obecnímu úřadu, aby začal vymáhat dluhy na nájemném včas a byl v tomto konání
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důsledný. Toto opatření může v dlouhodobé perspektivě pomoci mnoha neplatícím 

nájemníkům udržet si bydlení, někteří z nich však mohou o byt následkem náhlé 

důslednosti obce přijít).

Při práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením dbá TSP na dodržování etických 

zásad ve vztahu ke klientovi, ke svým kolegům, ale i ve vztahu k zaměstnavateli. Mnohé 

zásady zde byly již  zmíněny, formálně zásady etického přístupu TSP vychází z Etického 

kodexu sociálních pracovníků České republiky22 a Standardů služby Programů sociální 

integrace společnosti Člověk v tísni. Téma etiky terénní sociální práce v romských 

rodinách je  však dle mého názoru natolik aktuální a obsáhlé, že podrobnější nástin by 

vyžadoval prostor v rozsahu samostatné diplomové práce zaměřené tímto směrem.

B. Praktická část - výzkum

22 Kodex schválený Společností sociálních pracovníků v ČR, dne 18.5.2006.http:// www.sspcr.unas.cz
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5. Výzkum: Potřeby klientů v lokalitách ohrožených sociálním 

vyloučením
Problematice života Romů v sociálním vyloučení je  v posledních letech v České republice 

věnována pozornost nejen ze strany odborné veřejnosti, ale také ze strany médií. Pojmy 

jako ghetto, sociálně vyloučení lidé, slumy, domy hrůzy nebo etnicita, jsou oblíbenými 

stavebními kameny mnohých novinových článků a televizních reportáží. Soužití majority a 

minority, život v romské komunitě či v sociálně vyloučené lokalitě, pak zase častými 

tématy mnohých sociologických výzkumů rozdílných kvalit. Programy sociální integrace 

(PSI) společnosti Člověk v tísni (původně Terénní programy) začaly s romskými rodinami 

pracovat před osmi lety, v době, kdy pojem sociální vyloučení zaznívalo při veřejných 

odborných i laických debatách pouze výjimečně a postoj státních institucí k práci se 

sociálně vyloučenými Romy byl ambivalentní a nevyhraněný.

V roce 2000 zaměstnávaly PSI přes 20 terénních sociálních pracovníků (TSP) působících 

v lokalitách po celé ČR, mnozí z nich pracují v PSI dodnes. Byla by dle mého názoru 

škoda nevyužít jejich znalostí z dlouhodobé práce v terénu a nepokusit se na základě 

subjektivního hodnocení obsahu jejich vlastní práce získat informace o situaci a potřebách 

obyvatel sociálně vyloučených lokalit z pohledu TSP. Zároveň byl v dubnu 2006 spuštěn 

v rámci terénního programu PSI databázový systém, do něhož TSP zanášejí veškeré 

záznamy a informace o svých klientech, postupy při řešení problémů, úspěšné i neúspěšné 

zakázky apod. Výstupy z této databáze mohou být použity jako statisticky relevantní data 

poskytující již  spolehlivý přehled o skutečné náplni práce TSP - o nej častěji řešených 

tématech v daných lokalitách, způsobu kontaktu s klientem, ale i informace o struktuře 

klientů dle věku a pohlaví.
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5.1. Cíle výzkumu

V počáteční fázi výzkumu jsem  si kladla následující otázky:

Kdo je klient TSP?

V rámci tohoto cíle by měli být zmapováni klienti terénní sociální práce. Jsou někteří 

klienti úspěšnější? Jaké jsou faktory úspěchu?

Jaké služby TSP poskytují a s jakým výsledkem?

Zmapování typů poskytovaných služeb. Je dosahováno u některých typů lepších výsledků 

než u jiných? Liší se typy zakázek v užité formě realizace (typu konzultace)?

Efektivita versus etika poskytované služby

Tento cíl je  zaměřen na subjektivní hodnocení potřeb klientů. Cílem je  zjistit, jaké služby 

chtějí TSP optimálně23 nabízet a s jakými zakázkami naopak přicházejí klienti. V případě 

výraznějších rozdílů pak zjistit, v jakém vztahu se vyskytuje při poskytování služby 

efektivita a etika.24

5.2. Hypotézy

V provedeném výzkumu jsem  testovala dvě vstupní hypotézy:

Typ zakázky má vliv na úspěšnost ukončení zakázky.

Tato hypotéza vychází z předpokladu, že některé typy zakázek jsou ze statistického 

hlediska úspěšnější než jiné.

POTVRZENO: (viz 5.4.2, p říloha 5)

Převládající forma spolupráce (typ konzultace) se liší podle typu zakázky.

Odhaduji, že u různých typů zakázek jsou užívány rozdílné typy konzultací.

POTVRZENO: (viz 5.4.2)

23 Tzn. TSP má vlastní představu o tom, co by klient potřeboval a jaké z nabízených služeb by měl využívat.

24 Etika ve smyslu nevědomého rozhodování za klienta, kdy TSP zužuje nabídku svých služeb pouze na ty, o 
kterých předpokládá, že jsou pro klienta přínosné, užitečné.
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5.3. Metodologie sběru a zdroje dat

Architektura výzkumu byla postavena na kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod. 

Přičemž u kvalitativních metod jsem  vycházela z dlouhodobých zkušeností z přímé práce 

s klienty a u kvantitativních metod jsem  využila několik možných zdrojů dat. Zároveň byl 

výzkum rozdělen do několika etap:

Focus group s terénními sociálními pracovníky

Dotazníkové šetření mezi terénními sociálními pracovníky (kvantitativní)

Sběr kvantitativních dat z databázového klientského systému ARA a následné 

testování statistické závislosti zvolených proměnných

Kazuistika vypracovaná na základě rozhovoru s klientkou terénní sociální 

pracovnice

5.3.1. Focus group

Metoda fokusní skupiny byla použita především k vytvoření základní představy o 

problematice analýzy potřeb klientů a dalších souvisejících jevech. Skupiny se zúčastnilo 

22 terénních sociálních pracovníků, kteří již  měli většinou několikaletou zkušenost 

s přímou prací s našimi klienty (minimálně 1 rok). Ve skupině byli zastoupeni TSP 

různého pohlaví, věku i etnické příslušnosti. Skupina se sešla na výjezdním pracovním 

semináři, kde byla navozena uvolněná atmosféra.

5.3.2. Dotazníkové šetření

Právě na základě tezí, které zazněly během první etapy výzkumu, fokusní skupiny, jsem  

koncipovala základní strukturu kvantitativního dotazníku (viz příloha 3). Dotazník je 

možné rozlišit do pěti základních bloků:

a) Charakteristika TSP - Zde jsem  se věnovala osobě dotazovaného, tedy jednotlivým 

TSP. Mezi zjišťovanými skutečnostmi byl kromě věku, pohlaví a národnosti TSP, věnován 

prostor zkušenosti TSP s danou problematikou a také vztahu k lokalitě, kde je služba 

realizována.

b) Lokalita -  Vzhledem ke skutečnosti, že terénní program PSI v době realizace již  

působil na území celých Čech, soustředila jsem  se na možné rozdíly mezi jednotlivými 

TSP v závislosti na charakteru lokality, ve které působí.
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c) Klienti -  Další část dotazníku byla věnována charakteristice klientů (pohlaví, 

národnost, bytové a zaměstnanostní podmínky, atd.), jejich vztahu k okolí a ke službě jako 

takové. Zajímavým tématem byla práce načerno, která se ukázala, dle názorů 

dotazovaných TSP, mezi našimi klienty jako velice rozšířená.

d) Potřeby z pohledu klientů -  Pozornost jsem  zaměřila na identifikování subjektivních 

potřeb našich klientů. K této reflexi pohledu klienta byly požádáni samotní TSP, tak aby 

bylo možné v další etapě dotazníku konfrontovat obdobnou reflexi TSP ve vztahu ke 

svému nahlížení celé problematiky.

e) Potřeby z pohledu TSP -  V přímé návaznosti na předešlý blok, byli TSP požádáni o 

reflexi hlavních problémů klientů z vlastní perspektivy.

S žádostí o vyplnění dotazníku jsem  oslovila 21 terénních sociálních pracovníků. 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů mají výsledky tohoto šetření charakter 

jednoduchých podílových zjištění. Dotazníkového šetření se zúčastnili téměř všichni TSP, 

kterých v té době (jaro 2005) bylo celkem 25. V současné době pracuje na území celého 

Česka téměř dvojnásobný počet TSP. Celkem 45 terénních sociálních pracovníků působí 

ve více než 21 městech. V některých grafech, které vycházejí z údajů získaných pomocí 

dotazníků, jsou znázorněny jen  lokality, ve kterých PSI působily před dvěma lety. Mapa 

zachycující aktuální nabídku služeb Programů sociální integrace se nachází v příloze 1.

5.3.3. Klientský databázový systém ARA

Hlavním zdrojem kvantitativních dat byl klientský databázový systém ARA. Tento systém 

je  provozován v organizaci od počátku dubna roku 2006. Ke konci března 2007 bylo 

v systému celkem zaneseno 2 500 klientů našich služeb, téměř 6 000 zakázek a bezmála 

40 000 konzultací. Pro testování hypotéz byly použity data ze systému ARA za období září 

2006 až duben 2007. Za toto období uzavřelo více než 40 TSP zakázky s 1 776 klienty. U 

databáze s takovýmto množstvím dat je  oprávněně možné předpokládat vysokou míru 

stability a relevantnosti dat, informací. Výstupy z databáze byly dále statisticky testovány 

pomocí chí-kvadrát testu (x2).

Chceme-li hodnotit úspěšnost sociálních programů, jakým  je  například program terénní 

sociální práce, je  nezbytné strukturovat a schématizovat vztahy mezi klientem a TSP a



následně také kategorizovat a do jisté míry zobecňovat postupy při práci na jednotlivých 

kauzách. Je třeba definovat, kdy se stává člověk klientem služby, kdy tímto klientem být 

přestává, co je  předmětem spolupráce a jak jsou definovány cíle této spolupráce. Pro tyto 

potřeby uvádím několik pojmů, které definují základní mechanismy práce TSP s klientem 

v rámci systému ARA (viz schéma 5).

Schéma 5: Ukázka struktury vztahu a spolupráce mezi TSP a klientem

TSP
ZAKAZKA

13 .1 .2006

v
Klient

o o i
24.3 .2006

Poznámka: Grafické znázornění průběhu spolupráce TSP a klienta na konkrétní zakázce v průběhu času.
Př. TSP a klient v rámci konzultace uzavřeli dne 13.1.06 zakázku s cílem získat dávku státní sociální 
podpory-příspěvek na bydlení. V rámci následujících tří konzultací pracovali společně na tomto cíli, vyplnili 
formulář, navštívili sociální odbor, podali žádost, na páté konzultaci dne 24.3.06 zakázku úspěšně uzavřeli -  
klientovi byla přiznána dávka.
K v kroužku představuje konzultaci ve smyslu analytické kategorie 
Zdroj: Manuál ARA, 2006

Mezi základní pojmy databázového systému ARA patří:

a) Klient -  tato položka představuje základní členění elektronické databáze. Obdobně jako 

v klasické kartotéce, i zde má každý TSP k dispozici seznam klientů, se kterými pracuje, 

respektive se kterými někdy spolupracoval. Dle současného stavu z pohledu aktivit ve 

vztahu ke klientovi tuto položku systém indikuje jako klienta, se kterým se právě pracuje, 

nebo klienta, se kterým se v minulosti pracovalo a v současné době neřeší s klientem TSP 

žádnou zakázku. Tyto základní polohy lze dále dělit dle nastavených parametrů. Veškeré 

operace provádí systém zcela automaticky bez nároků na uživatele, TSP.

U každého klienta evidujeme kategorizovaná data dle informací, které m á TSP o klientovi 

k dispozici (viz příloha 4). Kromě základních a povinných údajů (jméno, příjmení, rok 

narození, adresa bydliště, zdroj) disponuje systém nepovinnými kategorizovanými údaji 

(např. počet členů v domácnosti, rekvalifikace, zaměstnání, atd.). Dále má TSP možnost
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vést si o klientovi rodinnou a pracovní anamnézu, popřípadě další informace, které 

představují pouze textový řetězec a nejsou zahrnuty do statistického sledování, slouží tedy 

pouze k interní potřebě TSP.

b) Zakázka -  jedná se o vymezení spolupráce TSP s klientem na konkrétním zadání ze 

strany klienta. Zakázka je  kategorie, která je  časově ohraničena, má začátek a konec a 

můžeme u ní sledovat, zda bylo dosaženo na začátku definovaného cíle. Právě hodnocení 

dosažení stanovených cílů představuje jeden ze základních parametrů následné evaluace. 

Například pokud se TSP s klientem dohodne na pomoci při získání zaměstnání, můžeme 

dle dosaženého výsledku hodnotit, do jaké míry byla tato spolupráce úspěšná. Nicméně 

dosažení cíle není jediným parametrem, který u zakázek sledujeme, obdobně je  důležité 

sledovat úspěšnost spolupráce TSP s klientem z hlediska postupu. Na rozdíl od sledování 

úspěšnosti plnění definovaného cíle, což většinou bývá hlavní kritérium úspěšnosti 

programu pro donátory, hledisko postupu je  používáno, jakožto rozšiřující parametr 

hlediska cíle při interním hodnocení pracovníků.

Zakázka má několik parametrů (jméno, doba trvání a typ). Podobně jako u položky klient i 

zakázka má některé informace kategorizované. Těmito informacemi je  především typ 

zakázky (viz tabulka 1). Typologie zakázek je  v celém sociálním programu shodná a 

umožňuje standardizované porovnávání údajů mezi jednotlivými uživateli, respektive mezi 

skupinami uživatelů. Především je  ale možné na základě jednotlivých typů zakázek 

zjišťovat závislosti mezi typem zakázky, lokalitou, lokálními politikami, prací TSP a 

úspěšností, a to jak  z pohledu postupu, tak samozřejmě i z pohledu cíle.
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Tabulka 1: Seznam všech typů zakázek služby TSP v rámci PSI

Typ zakázky Typ zakázky

1 Bydlení - zprostředkování možnosti bydlení 15 dávky, soc. zabezpečení, pojištění
2 Bydlení - dluhy 16 dluhy
3 Bydlení - technické zabezpečení a služby 17 doklady
4 Bydlení - jiné 18 občanství, trv./přech. pobyt, statut
5 Rodina - hospodaření rodiny 19 trestní řízení
6 Rodina - jiné 2 0 urovnání konfliktu
7 Vzdělávání - škola 21 zajištění materiální pomoci
8 Vzdělávání - domácí příprava dětí 2 2 zaměstnání, práce, brigáda
9 Vzdělávání - volný čas dětí 23 zdraví, hygiena
10 Vzdělávání - vzdělávání (dospělí) 24 závislosti
11 ochrana dětí - svěření do péče 25 jiné...
12 ochrana dětí - ústavní výchova 26 zaměstnání - asistence
13 ochrana dětí - výchovná opatření
14 ochrana dětí - výchovné poradenství

Zdroj: ARA

c) Konzultace (úkon) -  zakázka představuje definovanou spolupráci TSP a klienta na 

dosažení předem definovaných cílů. Veškeré úkony, které jsou  v rámci zakázky 

realizovány, nazýváme konzultacemi. V tomto případě představuje pojem konzultace čistě 

analytickou kategorii k pojmenování úkonů realizovaných v zájmu konkrétního klienta, a 

tak může položka konzultace zahrnovat jak  konzultaci s klientem, tak i telefonát, popřípadě 

emailovou komunikaci aj. (viz tabulka 2). Konzultací každá zakázka začíná, stejně jako 

v rámci konzultace je  každá zakázka také ukončována. Forma konzultace představuje 

kategorizovaný údaj a na rozdíl od typologie zakázek se jedná o obecnější typologii, která 

je  snáze přenositelná mezi různými sociálními programy.

Konzultace představují základní stavební jednotku spolupráce klienta s TSP a můžeme 

analyzovat zakázky podle počtu uskutečněných konzultací, popřípadě dle formy 

konzultace (konzultace s klientem x telefonát, atd.). Četnost jednotlivých forem konzultací 

může vypovídat, v případě, že je  databáze korektně plněna jednotlivými uživateli, o stylu 

práce jednotlivých TSP (např. do jaké míry se TSP pohybuje přímo v lokalitě, popřípadě 

v jaké míře využívá k výkonu zaměstnání zázemí organizace v dané lokalitě).
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^ibu lk^^ ezn ari^ ^ echJvj^ ^ < onziik ad slu žb ^ ^ ^ ^ ^ m ciP S I
Typ konzultace Typ konzultace

1 konzultace s klientem 11 konzultace s odborníkem
2 krátká intervence 12 konzultace se supervizorem/koordinátorem
3 telefonát 13 krizová intervence
4 jednání na úřadě s klientem 14 práce na písemnosti
5 jednání na úřadě bez klienta 15 právní konzultace
6 socioterapie 16 příprava na konzultaci/případ
7 doprovod 17 účast u soudu
8 e-mail/dopis 18 nácvik praktických dovedností
9 hledání/podání informace 19 jiné...
10 kontakt na jinou službu

Zdroj: ARA

d) Kritéria úspěšnosti zakázky -  Při domlouvání zakázky, se kterou přichází klient za 

TSP, bývá vytyčen cíl spolupráce. Tímto cílem může být například získání bydlení, získání 

zaměstnání, udržení si zaměstnání, atd. Taková zakázka je  při jejím  uzavírání (ukončování) 

subjektivně hodnocena terénním sociálním pracovníkem z pohledu dosažení stanoveného 

cíle. Realita našich klientů bývá často velice složitá a nepředvídatelná. Proto je  škála 

možností uzavírajících zakázku relativně široká (viz tabulka 3). Málokdy je  cíle dosaženo 

na 100% a tak jsou pro úspěch stanoveny dvě kategorie (úspěšně, částečně úspěšně). 

Podobně i neúspěch je  hodnocen s přihlédnutím k důvodu neúspěchu.

Tabulka 3: Formy ukončení zakázky

Forma ukončení zakázky z hlediska cíle Forma ukončení zakázky z hlediska postupu

1 Splněna 1 Splněna
2 Splněna částečně 2 Splněna částečně
3 Nesplněna -  překážka na straně klienta 3 Nesplněna -  překážka na straně klienta
4 Nesplněna -  vnější překážky 4 Nesplněna -  vnější překážky
5 Nesplněna -  klient ukončil spolupráci 5 Nesplněna -  klient ukončil spolupráci
6 Nesplněna -  TSP ukončil spolupráci 6 Nesplněna -  TSP ukončil spolupráci

Zdroj: ARA

Při provádění statistické analýzy dat jsem  za úspěšné zakázky považovala ty, které byly 

splněny nebo splněny částečně z hlediska cíle. Pro interní potřeby však používáme 

identickou škálu také k hodnocení průběhu spolupráce TSP a klienta, tedy z hlediska 

postupu (viz tabulka 3, druhý sloupec). Toto dvojí hodnocení umožňuje TSP zohlednit při 

vyhodnocování spolupráce s klientem nejen objektivní hmatatelné výsledky, např. získání 

bytu, ale i průběh a volbu postupů při spolupráci s klientem. Nezřídka se totiž stává, že 

ačkoliv TSP spolu s klientem vykonali vše pro naplnění zakázky (např. formálně doložili 

veškeré podklady, postupovali dle platných pravidel a norem, klient byl aktivní, docházel
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na schůzky), přesto úspěšného cíle dosaženo nebylo. Postup byl však správný, tedy splněn. 

Jako úspěšná zakázka je  však uvedena pouze ta, u které bylo dosaženo cíle.

5.3.4. Kazuistika

Další součástí celkové koncepce výzkumného záměru je  kazuistika, ve které lze podrobně 

sledovat problematiku zaměstnanosti a zadlužování na pozadí reálného příběhu konkrétní 

klientky. Kazuistika tak prakticky dokresluje nastíněnou problematiku a umožňuje čtenáři 

lépe pochopit životní situaci Romů ohrožených sociálním vyloučením.

Kazuistiku jsem  pro potřeby diplomové práce sestavila z informací získaných v rámci 

rozhovorů s mou klientkou. Vzhledem k delšímu období realizace všech fází výzkumu se 

příběh Zuzky H. stal zároveň součástí analytické studie s názvem Romové na trhu práce, 

kterou jsm e spolu s kolegou Steinerem vypracovali pro potřeby výzkumu z oblasti 

zaměstnanosti romské populace. Tato studie byla publikována v roce 2006 ve sborníku 

Romové v osidlech sociálního vyloučení.25

5.3.4.1. Příběh Zuzky H.

Zuzku jsem  poprvé potkala před dvěma roky, kdy jsem  již  několik měsíců spolupracovala 

jako terénní sociální pracovnice s její matkou a sestrou. První kontakt proběhl přes osobu 

zakladatele místní neziskové organizace pro práci s romskou mládeží. Spolu s několika 

dalšími studenty pořádal především víkendové výjezdy do přírody a letní tábory 

s přesahem do terénní práce s mladistvými ohroženými drogovou závislostí. On sám 

působil tou dobou v lokalitě již  šestým rokem a byl rodinou Zuzky přijímán téměř jako 

člen rodiny. Kontakt uskutečněný přes něj měl nesporný vliv na vývoj a kvalitu našich 

vzájemných vztahů. Přes počáteční nejistotu a určitou nedůvěru jsem  byla rodinou 

postupně stále více přijímána a kromě pracovních návštěv zvána posléze i na návštěvy 

neformální, oslavy, křtiny, pohřby. Příslušníky Zuzčiny rodiny nyní považuji mnohem více 

za své přátele než za klienty sociální služby, kterou jako terénní sociální pracovnice 

v lokalitě poskytuji.

25 Jakoubek, M., Hirt, T. (eds). Romové v osidlech sociálního vyloučení. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 
2006. 414 s.
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Rozhovor se odehrával po dva večery u Zuzky doma, manžel a malá dcerka byli sice 

v bytě přítomni, ale po celou dobu sledovali ve vedlejším pokoji televizi a manžel do 

rozhovoru nijak nezasahoval s tím, že „nás nechá o samotě, ať si to v klidu řeknem“. 

Rozhovor probíhal ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře a ukončen byl vždy z důvodu 

přibližující se půlnoci než z pocitu vyčerpaného tématu.

Rodinná anamnéza:

Zuzce je  25 let, narodila se a vyrůstala v Praze na Smíchově a má základní vzdělání. Je 

nejstarší ze čtyř sester a jako jediná z nich vychodila normální základní školu.Ve čtrnácti 

letech Zuzka otěhotněla a to znamenalo konec jejím  plánům jít dál studovat resp. se vyučit. 

Dle vlastních slov měla ve škole relativně dobrý prospěch, pamatuje si, že máma, která 

uměla dobře česky, se s ní jako malou často učila, dělala úkoly atd. V šesté třídě se začala 

učit sama, vadily jí špatné známky, chtěla mít dobré vysvědčení. M atka s dětmi mluvila 

převážně česky, ačkoliv uměla romsky velmi dobře a se svými sourozenci romsky 

hovořila. Ve třídě byla Zuzka mezi samými „gádži“ jediná Romka. Po počátečních 

neshodách se s českými dětmi bez problémů kamarádila a nikdy už pak od spolužáků, kteří 

ji znali, nepociťovala nějaký odstup nebo opovržení, že je  Cigánka.

Zuzčina máma se narodila na Spiši a s rodiči přišla v roce 1965 do Prahy. Absolvovala 

základní školu a nastoupila do učiliště na obor prodavačka. V posledním ročníku byla na 

povinné praxi v obchodním domě, kde se seznámila se Zuzčiným tátou, který byl o rok 

starší a pracoval v obchodě jako údržbář. Otěhotněla, vdala se a školu už nedokončila. Po 

postupné mateřské dovolené se čtyřmi dětmi pracovala a stále pracuje jako uklízečka.

Zuzčin táta se narodil v Praze, vychodil zvláštní školu a téměř celý život (do roku 1992) se 

živil jako uhlíř. Otec byl vždy formální hlavou rodiny, nicméně veškerý provoz 

domácnosti a komunikaci s okolím a institucemi zajišťovala Zuzčina matka. Po roce 92, 

kdy přišel otec o práci a jezdil pak s uhlím už jen  příležitostně a načerno, matka 

zabezpečovala úklidem pravidelný rodinný příjem. Spravovala také veškeré rodinné 

finance.

Po ztrátě zaměstnání začal otec mnohem víc pít a několik let po revoluci se rodina dostala 

do situace, jíž  Zuzka označuje jako chudobu, kterou před tím rodiče nikdy nepoznali. Otec 

i přes tíživou finanční situaci nebyl nikdy registrován na úřadu práce, aby mohl pobírat
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podporu v nezaměstnanosti. To bylo dílem způsobeno jeho ostychem jednat s úřady a 

dílem obavami z možného postihu z práce načerno.

Ze všech sourozenců rodičů je  pouze nej mladší mámina sestra vyučena a to prodavačkou. 

Vzala si však muže, který je  drogově závislý a tak žádné „výhody“ plynoucí z vyššího 

vzdělání nepociťuje ani ona ani její širší rodina. Jeden z otcových bratrů ještě před revolucí 

složil instalatérské zkoušky a nyní se v tomto oboru obstojně živí jako drobný živnostník. 

Zuzka je  společenská, komunikativní a v rámci své široké rodiny chápána jako cílevědomá 

a samostatná žena, která se tak trochu vymyká tradičním vzorcům a způsobům života 

v rámci romské komunity. Její sestry a matka si občas tropí žerty na Zuzčinu adresu, že se 

z ní stává „gádžovka“, která za věci děkuje26 a ke kávě servíruje hostům ještě ubrousek. 

Tyto „gádžovské“ manýry jsou hodnoceny navenek posměšně, když ale dojde k hlubšímu 

hodnocení, vyjadřují se sestry i matka o Zuzce s jakousi nevyslovenou úctou a hrdostí. 

Zuzka sama o sobě říká, že působí navenek silnější a méně citlivá, než ve skutečnosti je. 

Ve vypjatých a kritických situacích dokáže zmobilizovat veškeré síly a být rodině oporou -  

když v zimě náhle zemřel je jí otec, byla to ona, kdo vyřizoval veškeré náležitosti ohledně 

pohřbu včetně financí a „podržel“ ostatní členy rodiny. Na Zuzku jako na nejstarší dceru 

byla máma vždy přísnější, musela se starat o ostatní sourozence a k tomu ještě velmi brzy 

dospět a převzít zodpovědnost za sebe i své dítě, když v osmé třídě otěhotněla.

Zuzka s Honzou mají dvě děti, Martina (10) a Kristýnu (4). Ačkoliv formální hlavou 

rodiny je  dle romských zvyklostí její manžel Honza (29), Zuzka spravuje rodinné finance, 

má přehled o úsporách, výdajích a zaplacených účtech. Vede syna k dobrým výsledkům ve 

škole a dbá o jeho prospěch, s malou dcerou si čte, maluje. M artin navštěvuje základní 

školu, která se nespecializuje na romské děti. To mimo jiné znamená, že nároky na žáky, 

ale i kvalita výuky jsou vyšší, než na základní škole o několik bloků dál, jenž se jako 

„Roma friendly“ profiluje. Martinovu školu navštěvuje jen  několik málo dětí z romské 

komunity v této lokalitě.

Nutno podotknout, že dohlížení na domácí přípravu dětí, pravidelnou docházku nebo 

rozvíjení dětských rozumových dovedností čtením knih či hrou s rodiči, nebývá dle mých 

zkušeností v romských rodinách běžné. Toho š ije  vědoma i Zuzka. Dodává, že věnovat se

26 Romové mezi sebou výraz děkuji téměř nepoužívají, jedná se kulturně jazykovou odlišnost pocházející 
z romštiny.
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dětem je  pro ni důležité také proto, aby z nich v životě něco bylo. Pro mnoho jejích 

kamarádek a příbuzných je  takový přístup k výchově dětí nezvyklý a často je  chápán opět 

jako pokus hrát si na „gádžovku“. Za „gádžovské“ je  považováno i čtení knih. Zuzka, která 

si chodí půjčovat knížky do knihovny a nejraději má detektivky od Agathy Christie, si 

tudíž čte v soukromí svého bytu, kde už si na tuto zvláštní zálibu své ženy manžel zvykl. 

Při představě, že by si odpoledne na lavičce v parku mezi ostatními romskými matkami a 

jejich dětmi vyndala knihu a začala číst, Zuzka propuká ve smích a pobaveně kroutí 

hlavou: „ To by si asi všechny ženské klepaly na hlavu a myslely si, že jsem  se už úplně 

zbláznila!“

Manžel Honza má dva bratry, každý ze sourozenců má jiného otce. Honzova matka se o 

Honzu v dětství příliš nestarala, vychovávali ho prarodiče. Jeho otec s nimi nikdy nežil 

v jedné domácnosti a podle Zuzčiných slov chyběla Honzovi mužská autorita a pevná ruka. 

Dodnes je  Honzova matka se svými sestrami proslulá hlučným a neomaleným jednáním na 

úřadech i v rodině, které tak naplňuje klasické majoritní představy o způsobu romské 

komunikace. Zuzka mluví o Honzově rodině jako o odlišné od té její, na druhou stranu se o 

své tchýni vyjadřuje s jistým  uznáním (např. Zuzka byla tchýní velmi dobře přijata, nikdy 

ji nekomandovala, když u ní Zuzka s Honzou bydleli, nemusela projít drsným 

zaškolováním do rodinných zvyků apod.).

Honza je  nejstarší ze tří bratrů, vyšel zvláštní školu a nastoupil do učebního oboru malíř 

pokojů, který ale nedokončil. Prošel během dospívání obdobím, kdy společně s partou 

kamarádů páchal trestnou činnost, především krádeže. Zuzku potkal ve svých osmnácti 

letech, bydlel ve stejné ulici jako ona o pár domů vedle. Po půl roce jeho naléhání a 

nadbíhání Zuzka svolila a začala s Honzou chodit. „ On si mě prostě vybrečel, až časem 

jsem  se do něj zamilovala,“ říká Zuzka. Doma měli pocit, že m á Zuzka na lepšího kluka, 

máma měla k Honzově rodině výhrady hlavně kvůli nestálosti Honzovy matky a výchově 

dětí. Nakonec s jejich chozením souhlasila. Když Zuzka po dalším půl roce otěhotněla, 

byla to dle Zuzčiných slov velká ostuda. Poslední rok školy dochodila s rostoucím břichem 

a pocitem studu. Honza byl její první kluk. Zuzčino těhotenství bylo pro její rodinu 

zpočátku šok. Zuzka sama přemýšlela o potratu, chtěla jít dál do školy a ještě něco prožít. 

Máma ale po zvážení situace rozhodla, že si Zuzka dítě nechá. A to bylo poslední slovo. 

Martin byl po narození svěřen do péče Zuzčiných rodičů, kde bydlela první půl rok Zuzka 

s nimi. Pak se přestěhovala s Martinem za Honzou do bytu jeho matky, kde měli svůj
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vlastní pokoj. Na mateřské s Martinem byla Zuzčina máma, Zuzka se ale o syna starala 

převážně sama, rodiče hlídali vnuka především v době, kdy byla dcera v práci. Krátce po 

porodu nastoupila do samoobsluhy na brigádu, po dvou měsících ji zaměstnali na půl 

úvazku v úklidové firmě, kde pracuje dodnes.

V osmnácti letech si s Honzou zažádali o svěření syna do péče a poté se vzali. V té době 

jim  už rodiče finančně nevypomáhali, vše zvládali mladí manželé sami. V roce 1999 

získali od obce byt v zanedbaném stavu, který si mohli na vlastní náklady upravit a 

zrekonstruovat. Pro Zuzku s Honzou to byla šance zařídit si vlastní domov, kterou využili. 

Postupně byt o dvou místnostech zařizovali dle svých možností. V roce 2002 byt od obce 

odkoupili do osobního vlastnictví. Dnes mají byt velmi moderně zařízený podle svých 

představ, mnoho spotřebičů a kuchyňského vybavení pořídili na splátky. Zuzka k tom u 

říká, že má ráda hezké a kvalitní věci a splácet měsíčně několik tisíc korun si můžou 

dovolit.

Dcera Kristýna se jim  narodila v roce 2000. Zuzka pracovala do osmého měsíce 

těhotenství a dva týdny po porodu nastoupila opět do práce. M ateřskou pobírala do tří let 

dceřina věku. Přes den, kdy byla Zuzka v práci, se o Kristýnu starala nejmladší sestra 

Míša. Zuzka říká, že dcera byla plánovaná, další děti zatím nechce, leda kdyby se jim  

podařilo vyměnit byt za větší. V rámci plánovaného rodičovství bere Zuzka antikoncepci, 

což je  mezi jejím i vrstevníky v okruhu příbuzných i známých výjimečné. Ačkoliv se na 

prozatímním počtu dětí s Honzou dohodli, právo veta a poslední slovo má Zuzka. Dle 

jejích slov je  to ona, kdo se snažil a snaží Honzu směrovat k trochu odlišnému stylu života, 

než byl zvyklý žít ve své původní rodině. V dnešním pojetí by se dalo říci, že Zuzka se 

vydala cestou integrace s majoritní společností, musí však čelit mnohým stereotypům ze 

strany jejího muže, rodiny, ale také ze strany neromského prostředí, kde se snaží uspět. 

Honza vyrůstal v podstatě v nefunkční rodině, kde se ale i přesto udržovaly mnohé tradiční 

vzorce chování ve vztahu mezi ženou a mužem. Zároveň vyrůstal v prostředí, kde byla 

silně vnímána hranice mezi „my“ a „oni“ tedy mezi romským a neromským světem a ve 

vztahu ke ne-Romům převažovala silná nedůvěra a odstup. Zuzka, která byla už od první 

třídy zvyklá pohybovat se mezi dětmi z majority, takový přístup neznala a orientovat se 

v hodnotovém systému majoritní společnosti pro ni nebyl problém. Zuzka se vyjadřuje, že 

by byla ráda, kdyby byl Honza o trochu méně „Cigán“ a o trochu více Čech. Konkrétně má 

na mysli Honzovu chorobnou žárlivost, kdy dokáže prudce vybuchnout před dětmi i kvůli
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malému zpoždění při návratu domů nebo omezenou schopnost jednat s příslušníky 

majority například na úřadech.

Zuzka konstatuje, že se Honza po deseti letech společného soužití hodně změnil. Už na 

začátku jejich vztahu musel Zuzce slíbit, že přestane „blbnout“ a zanechá potulování se po 

ulicích. Souhlasil, nicméně následky svých bujných let musel nést o několik let později. 

Byl pravomocně odsouzen na 8 měsíců odnětí svobody za krádeže. Určitou dobu si 

nevyzvedával soudní obsílky, poté několik let upláceli se Zuzkou doktora, aby získali 

potvrzení o neschopnosti k výkonu trestu z důvodu špatného zdravotního stavu. Tou dobou 

měli již  jedno dítě, druhé bylo na cestě. Měsíc před narozením dcery Kristýny byl Honza 

předvolán na policii z důvodu nepřihlášeného auta a tam byl zadržen pro vyhýbání se 

výkonu trestu a umístěn do věznice ve Vinařících. Zuzka se tou dobou starala o pětiletého 

Martina a čerstvě narozenou Kristýnku. Finančně jí tehdy vypomáhali rodiče. Na obě děti 

během dne, kdy byla Zuzka v práci, dohlížely mladší sestry.

Sestra Karolína je  o rok mladší než Zuzka. N a rozdíl od Zuzky absolvovala zvláštní školu a 

poté jeden rok na rodinné škole. V šestnácti letech otěhotněla, ale protože přítel Karolíny 

nepřipadal rodičům dost dobrý, rozhodla máma, že půjde na potrat. Vládo byl vyhlášený 

rváč, který vyrůstal po ústavech, nicméně Karolína s ním zůstala a když o rok později 

otěhotněla podruhé, svolili rodiče, aby se vzali. Postupně se jim  narodily tři děti, 

s nejmladším tříměsíčním Jakubem je  Karolína nyní na mateřské. Vládo pracuje načerno 

jako kopáč. Karolína s Vladem mají sníženou schopnost nakládat se svými financemi tak, 

aby se během měsíce opakovaně neocitali bez prostředků. Pravidelně jim  tedy finančně 

vypomáhá jak  Zuzka, tak máma. Často se stává, že Karolína zaplatí z posledních peněz 

nájem a pro jídlo dětem pak jezdí k mámě.

Další setře Lence je  21 let, absolvovala zvláštní školu, pak nastoupila do učiliště na obor 

kuchař-číšník. Po roce odešla a nastoupila do práce k mámě jako uklízečka. Poté pracovala 

celé dva roky jako prodavačka v supermarketu Delvita. V šestnácti letech začala 

experimentovat s drogami. Během evidence na úřadu práce si dokončila rekvalifikační kurs 

na prodavačku, do zaměstnání ale už nenastoupila. Před dvěma roky potkala svého 

současného přítele, který byl vyučen číšníkem a v té době pracoval v restauraci. Tehdy už 

oba společně brali drogy pravidelně, nyní si aplikují heroin nitrožilně. Lenka je  v osmém
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měsíci těhotenství, což zjistila teprve na konci druhého trimestru. Po celou dobu

těhotenství bohužel velmi intenzivně užívala heroin.

Nej mladší sestra M íša ukončila zvláštní školu v patnácti letech, dál do školy už ale jít 

nechtěla. Příležitostně pracovala na krátkodobých brigádách, většinou ale hlídala děti své 

nej starší sestry, která chodila do práce. S přítelem, který se vyučil malířem pokojů během 

pobytu ve výchovném ústavu, začali ve třinácti letech experimentovat s tvrdými drogami.

V sedmnácti letech přišla M íša do jiného stavu, část těhotenství strávila v diagnostickém 

ústavu díky prozíravosti místní neziskové organizace, kurátorů a samotných rodičů Míši.

Byla tak alespoň na chvíli mimo dosah drog. Syn se narodil v pořádku a s minimálními

abstinenčními příznaky. Ihned po narození byl soudem svěřen do péče babičky -  Míšiny 

mámy. Zuzka k tomu říká, že i když jsou Lenka a M íša dost rozdílné, obě se v období 

puberty chytly špatné party a z nudy začaly zkoušet pervitin. Zuzka si uvědomuje, že na 

dvě mladší sestry byla asi máma mnohem méně přísná a víc věcí jim  prošlo. Míša navíc 

byla tátův miláček, kterého rozmazloval.

Při hodnocení rodinného sociálního statutu v rámci pražské lokality se Zuzka zamýšlí nad 

tím, že závislost na drogách je  dnes téměř v každé rodině -  ať už „horší“ nebo „lepší“ . 

Uvědomuje si, že sice musela sama díky těhotenství brzo vyspět, ale na druhou stranu 

neměla alespoň čas na nudu. Zároveň během jejího dospívání nebyly drogy tak snadno 

k dostání jako dnes.

Pracovní anamnéza:

Zuzka začínala v šestnácti letech na půl úvazku v úklidové firmě KAS, která zajišťovala 

úklid kanceláří a škol. Po dvou letech nastoupila do práce na plný úvazek a ve firmě je  

dodnes. Uklízí kanceláře a školu, denně má práci zhruba na 9 hodin. Měsíční příjem činí 

11 000 Kč čistého. Práci získala přes tchýni, společnost běžně zaměstnává i jiné romské 

ženy. Zuzka má s vedoucí dobrý vztah, nikdy se necítila ze strany zaměstnavatele 

diskriminovaná nebo kontrolována jen  proto, že je  Romka. Říká, že záleží na každém 

jednotlivci, jak  se osvědčí. Za celých devět let pracovního poměru byla Zuzka jednou na 

nemocenské, dovolenou si za poslední roky vybrala až letos a to na týden.

Vedoucí nedělá rozdíly mezi Romkou nebo „gádžovkou“, zajímá ji, jak  dobře dotyčná 

uklízí a zd a je  spolehlivá. Ani zpočátku však nem ěla Zuzka pocit diskriminace. Soudí, že jí 

zaměstnavatel důvěřuje a uklizené prostory po ní nikdy nekontroluje. S firmou má
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sepsanou řádnou pracovní smlouvu, před Vánoci jsou  jí pravidelně vypláceny odměny. Na 

půl úvazku má u firmy KAS podepsanou smlouvu i Honza. Je m u tak placeno zdravotní a 

sociální pojištění, zatímco práci samotnou za něj vykonává Zuzka. Měsíčně si tak vydělá 

ještě dalších 4 500 Kč navíc.

Zuzka zároveň už přes rok uklízí v bytě mladé Slovenky, která je  vdaná za Angličana. 

Zena Zuzku oslovila poté, co ji vídala uklízet kanceláře společnosti, pro kterou pracovala. 

Zpočátku nenechávala Zuzku v bytě samotnou, když ale viděla, že je  spolehlivá a pečlivá, 

sama jí nabídla náhradní klíče od bytu. Za úklid dostává Zuzka 118 Kč na hodinu a týdně 

v bytě stráví asi 10 hodin. Je vyplácena měsíčně- tj. zhruba 4 500 korun za měsíc.

Poslední dva roky pracovala ještě v další úklidové firmě na vedlejší pracovní poměr. 

Uklízela na Ministerstvu školství, ale práce byla dle Zuzky málo zaplacená, vedoucí 

posílala časté kontroly, všeobecně byla firma jako zaměstnavatel méně solidní. Za dvě 

hodiny denně měla Zuzka měsíčně 2 800 korun čistého. Tato úklidová firma zaměstnávala 

dlouhou dobu také Zuzčinu matku. Po čtyřech letech pracovního poměru si máma 

nešťastnou náhodou pohmoždila koleno a skončila na několikatýdenní neschopence. 

Zaměstnavatel jí posléze telefonicky oznámil, že s ní ukončuje pracovní poměr z důvodu 

dlouhodobé pracovní neschopnosti. S touto prací Zuzka nedávno skončila. Po celodenní 

dřině se vracela po osmé večer velmi unavená a nezvládala péči o domácnost a hlavně o 

děti tak, jak  by si představovala. Rychle uvařila večeři, zkontrolovala synovi úkoly, 

přečetla pohádku na dobrou noc a pak sama usnula. I po ukončení tohoto pracovního 

pom ěřuje však Zuzčin všední den velmi hektický.

Ráno vstává ve tři hodiny a odchází na první směnu na úklid kanceláří u firmy KAS. Pak 

přijde domů, vypraví syna do školy, a pokud nevyráží na úklid k paní ze Slovenska, do 

dvanácti je  doma a má čas na dceru a vlastní domácnost. Pokud musí odejít na úklid, 

odvádí dceru na hlídání k mámě. Od jedné hodiny nastupuje na další úklid do školy, kde je  

do půl šesté. Donedávna pak ještě přejížděla uklízet na ministerstvo, kde byla do osmi 

hodin večer. Celkový měsíční příjem Zuzky je  nyní 20 000 Kč.

Zuzka podle svých slov nikdy nezažívala v zaměstnání diskriminaci nebo nespravedlivý 

přístup. Výjimkou byla již  zmíněná dvouměsíční brigáda v samoobsluze, kde se na ní 

vedoucí i personál dívali skrz prsty a každý nedostatek svedli na ní. To bylo ale už dávno.

V případě, kdy by ovšem nyní o zaměstnání jakým koliv způsobem přišla, má strach, že by
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dobrou práci hledala velmi obtížně. A to především z toho důvodu, že je  Romka a ,je  to na 

ní vidět“ . Odstup, zkoumavé pohledy nebo pohoršené přidržování kabelek zažívá Zuzka 

pravidelně v obchodech, na ulicích a v tramvajích. Říká, že od té doby, co má děti, 

registruje takové chování mnohem víc a také jí mnohem víc vadí. Před tím byla v tramvaji 

nebo samoobsluze sama za sebe a pocit méněcennosti v očích Čechů prožívala jen  ona. 

S dětmi je  to jiné -  chtěla by je  před předsudky a opovržením chránit, nechce, aby si hned 

od útlého věku uvědomovaly, že jsou  dle mínění většinového obyvatelstva o tolik jiné, 

horší. S komplexy ze svého původu se pak ve světě dá obstát mnohem hůř, říká Zuzka. 

Honza po odchodu s prvního ročníku učiliště nastoupil do práce v tiskárně, kde v té době 

pracovala jeho matka. Po krátké době odešel pracovat do nemocnice v Motole - myl 

v kuchyni černé nádobí. Dostával tam více peněz a mohl tak lépe uživit rodinu. Po 

několika letech začal rozvážet se svým tchánem uhlí pro uhelné sklady. Po revoluci si 

dokonce spolu s jedním  s tchánových bratrů, který si zařídil na rozvoz uhlí živnost, koupil 

dodávku zn. Avia. Rozvozem uhlí se Honza živí dodnes, rozváží uhlí společně s bratrem 

tchána načerno. Jeho celkový měsíční příjem je  20 až 25 000 Kč měsíčně. Celkový příjem 

rodiny je  tedy měsíčně zhruba 42 000 Kč.

Byt ve kterém bydlí, si Zuzka s Honzou v roce 2002 odkoupili od obce za 150 000 Kč a 

nyní jej splácí. N a koupi bytu si vzali půjčku ve výši 50 tisíc, kterou splácí pravidelnými 

splátkami 800 Kč měsíčně. O rok později si půjčili ještě dalších 50 tisíc na zbudování 

koupelny, z toho splácí 800,-Kč měsíčně. Za byt platí měsíčně do fondu oprav 1 800 Kč, za 

plyn a elektřinu vydají měsíčně 2 000 Kč. Poplatek za telefon (pevnou linku) je  1 500 Kč 

měsíčně.

Zuzka a Honza mají na sebe napsáno několik dalších půjček a leasingů, které pravidelně 

splácí. V roce 2000 si na leasing koupili auto, které jim  ovšem v zápětí někdo ukradl. 

Půjčka byla ve výši 45 tisíc, konečná částka, kterou musí splatit je  75 tisíc korun. Měsíčně 

splácí 1400 Kč. Zároveň si v roce 2004 vzali od České spořitelny půjčku ve výši 80 000 

korun na pořízení nové kuchyně. Splatit musí 110 000 korun, měsíčně splácí 2300 Kč. Od 

firmy Cetelem si na leasing koupili televizi (domácí kino), celková částka je  29 tisíc korun, 

měsíčně platí 3 000 Kč. Za dvě nákupní karty s půjčkou v hodnotě 40 000 Kč, zaplatí 

měsíčně 2000 Kč. Každý měsíc tak splácí částku v celkové hodnotě 10 300 korun. Honza 

má navíc ještě dluh na povinném zdravotním pojištění zhruba ve výši třiceti tisíc korun.
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Tuto pohledávku zatím neřeší, i když si je  Zuzka vědoma, že dlužná částka každým dnem 

roste o poplatky z prodlení.

Celá rodina včetně dětí m á zařízené stavební spoření, kam měsíčně Zuzka odešle další tři 

tisíce. Ačkoliv má Zuzka finanční závazky u mnoha společností, nemá problém stanovené 

částky platit vzhledem k dostatečnému, stabilnímu měsíčnímu příjmu a její schopnosti 

zvládat tok rodinných financí. Po zaplacení všech účtů a pohledávek ještě často posílá 

určitý obnos na účet a šetří tak peníze pro případ nouze nebo nečekaných výdajů.

Plány, sny, ambice:

Jako první Zuzku napadne větší byt, kam by se celá rodina lépe vešla. To by pak mohli 

s Honzou uvažovat ještě o jednom  dítěti. Chtěla by, aby se máma měla dobře, aby sestry 

přestaly brát drogy, modlí se za ně každý den. Občas si v duchu přeje dělat něco jiného než 

pořád uklízet, sem tam to leze na nervy, ale zase má člověk svůj klid a nemusí se nic 

nového učit.

Před nedávnem dostala Zuzka nabídku od občanského sdružení, které se zabývá prací 

s rizikovou mládeží a mladými matkami, pracovat jako terénní sociální pracovnice 

v rodinách. Nabídku zatím zvažuje, je  to pro ni výzva, ale zároveň má strach z nových 

věcí. Už si připadá stará něco nového se učit a trochu se bojí, že by neobstála. A že by se 

Honzovi taková práce pro ni nezamlouvala. K výkonu takového zaměstnání by bylo 

zapotřebí absolvovat také několikadenní vzdělávací kurz. Zuzka si neumí představit, že by 

se Honza po tu dobu postaral o děti a ve vzdělání ji podporoval. Nejspíš by měl strach, 

jestli tam nebudou jiní muži, kteří by ji  mohli svést. Pak se zamyslí a prozradí, že jejím  

přáním je , aby se Honza změnil. Aby tolik nežárlil, nedělal scény před dětmi, aby byl víc 

jako Čech. A aby se děti dobře učily a měly alespoň dodělané střední vzdělání s maturitou 

nebo i vysokou školu. Zasní se a spontánně vysloví svou představu - M artin by mohl být 

doktor. Ráda by, aby měly děti lepší život než má ona a mohly se živit jinou než manuální 

prací.

Shrnutí:

Zuzka je  mladá ambiciózní žena, která navzdory svému brzkému rodičovství, základnímu 

vzdělání a předsudkům ze strany majority, ale i vlastních příbuzných, jde vytrvale za svým 

cílem -  žít životem běžných příslušníků střední vrstvy a zároveň zůstat věrná své rodině a
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původu. Její cesta k integraci do většinové společnosti není vůbec jednoduchá; od fyzicky 

náročné práce, přes péči o dvě děti a domácnost až po časté narážky a úšklebky nejen ze 

strany Čechů, ale i Romů. Pro některé Romy je  nóbl dámou, co si hraje na Češku, pro 

Čechy je  však anonymní Cigánkou s cejchem kočovníka nebo zlodějky.

Zuzka m á dlouhodobý stabilní pracovní poměr, kdy od rána do večera již  devět let uklízí 

kanceláře, byty, školy. Málokdy si vybere volno a spíše ještě přijme kdejaký úvazek navíc.

V práci platí Zuzka za spolehlivou a poctivou. Ačkoliv někdy přemýšlí o možnosti 

zajímavější práce, doufá, že v úklidové firmě vydrží ještě dlouho. M á strach, že v dnešní 

době by se jí jiná práce hledala těžko. Zuzka a její manžel mají na sebe napsáno velké 

množství nejrůznějších úvěrů a leasingových smluv, které ovšem pravidelně splácí. Zcela 

běžně proto využívají služby nabízené oficiálními finančními institucemi jako jsou banky 

nebo spořitelny. Jejím velkým přáním je, aby děti získaly dobré vzdělání a v životě dobrou 

práci. Ve skrytu duše touží po tom, aby se je jí manžel změnil a byl o trochu víc Čechem 

než Romem.

5.4. Výsledky - prezentace dat

5.4.1. Klienti TSP

Klienti, se kterými pracujeme v rámci služby terénní sociální práce jsou v mnoha ohledech, 

ve srovnání s většinovou populací specifičtí. Kromě vzdělání, které téměř žádný z našich 

klientů nemá vyšší než základní (dle mých zkušeností), převažují mezi klienty ženy a 

nejvíce klientů je  ve věkové kategorii 35-39 let. Tato specifika mohou být mimo jiné 

důsledkem kulturní odlišnosti a jiného stupně demografického vývoje.Při zjišťování 

informací o skladbě a úspěšnosti klientů jsem  po analýze dat z klientského systému ARA 

dospěla k následujícím výsledkům, jež  jsem  pro větší názornost zpracovala do grafů.

5.4.1.1. Struktura klientů dle pohlaví a věku

Za období od září 2006 do dubna 2007 spolupracovali TSP s celkem 2 070 klienty. S 1 776 

klienty (1077 žen, 699 mužů) v daném období úspěšně či neúspěšně uzavřeli, resp. 

ukončili nejméně jednu zakázku. Pro názornost byl celkový počet klientů rozřazen dle
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pohlaví a věku. Pro konstrukci grafu 1 byla zvolena standardní pětiletá věková škála.

V horizontálních sloupcích jsou zaznamenány celkové počty klientů v dané věkové 

kategorii a tmavou barvou je  znázorněn podíl klientů, se kterými byla uzavřena alespoň 

jedna zakázka úspěšně.

Jak vyplývá z grafu 1, TSP častěji spolupracují se ženami, v některých věkových kategorií 

je  počet žen - klientek oproti počtu mužů-klientů dokonce dvojnásobný, konkrétně ve 

věkové kategorii 40-44 let. Ve všech věkových kategoriích je  pak zastoupení žen mezi 

uživateli služby TSP vyšší než u mužů. Nejvíce klientek je  ve věku 35-39 let, v daném 

období spolupracovalo s TSP více než 160 žen v této věkové kategorii. Více než 150 

klientek bylo rovněž ve věkových kategoriích 30-34 a 40-44 let. Jeden z důvodů tohoto 

jevu může souviset se způsobem výchovy romských dětí, který jsem  pozorovala během 

svého působení v romských rodinách jako TSP. Jedná se o tradici, která již  od útlého 

dětství striktně rozlišuje roli muže a ženy v rodině. Dcera je  nucena velmi brzy začít matce 

pomáhat s úklidem domácnosti, vařením, nákupy a především s péčí o mladší sourozence. 

Získává tak zcela přirozeně praktické dovednosti a vědomí odpovědnosti. K povinnostem 

ženy patří rovněž vyjednávat veškeré záležitosti týkající se rodiny a to i při kontaktu 

s úřady, školou, státními institucemi apod.

Syn naproti tomu bývá rodinou hýčkán, není nucen účastnit se domácích prací a je  

vychováván jako budoucí pán domu, který se každodenním chodem domácnosti nezabývá. 

Muž byl a je  veden k působení vně rodiny, tedy v zaměstnání, odkud by měl domů přinášet 

výdělek. Společenské změny posledních dvaceti let však vedly k tomu, že mnoho 

romských mužů o práci přišlo. Někteří začali pracovat „na černo“, pobírali podporu 

v nezaměstnanosti, často obojí. Výsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti mužů je  apatie a 

ztráta důstojnosti, plynoucí z neschopnosti uživit rodinu. V mnoha rodinách pozoruji 

muže-otce, kteří nejsou schopni přizpůsobit své dovednosti poptávce na trhu práce, tedy 

absolvovat rekvalifikaci, pracovat na jiných postech než jsou dnes již  málo poptávaní 

uhlíři, pomocní dělníci apod. Navíc na nekvalifikovaných pozicích bývají velmi nízké 

mzdy, za které se mnohým dle vlastních slov „nevyplatí pracovat.“ Pozice muže se tak 

v rodině částečně oslabila. Ačkoliv stále formálně požívají úctu manželky a dětí, veškerou 

péči o rodinu včetně finančního zajištění vykonává převážně žena. Romská žena zcela 

běžně zvládá dva úvazky v podobě úklidu kanceláří, k tomu pečuje o děti, manžela (viz 

také 5.3.4.1. Příběh Zuzky H. ). Domnívám se, že větší podíl žen mezi klienty TSP může
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mít s výše uvedenou zkušeností jistou souvislost. Odhaduji, že ženy jsou nuceny problémy 

související s bytovou, finanční a celkovou sociální situací rodiny prakticky řešit a častěji 

tedy oproti mužům vyhledávají služby TSP.

V grafu 1 je  možné pozorovat (do věku 39 let) plynulý nárůst počtu klientek. Od věkové 

kategorie 20-24 let se v každé další navazující věkové kategorii počet klientek o něco 

zvyšuje, maxima pak dosahují v již  zmíněné kategorii 35-39 let, poté začíná počet klientek 

opět kontinuálně klesat. Celkově je  rozložení klientek dle věku spojité.

Zdroj: ARA, 09/2006 -  04/2007, 1776 klientů

Muži byli mezi klienty TSP nejčastěji zastoupeni rovněž ve věkové kategorii 35-39 let, 

jejich počet byl však oproti klientkám ve stejné kategorii nižší (cca 110 mužů, což je 

necelých 70% ve srovnání s počtem žen). Počet klientů od zmíněné věkové kategorie 

rovněž klesá oběma směry, pokles je  však méně plynulý, nespojitý. Výrazně nižší počet 

klientů oproti klientkám je  patrný ve věkovém rozm ezí od 20 do 34 let. To opět může 

souviset s pozicí a výchovou ženy a muže v rodině, kdy žena je  již  jako velmi mladá 

nucena převzít odpovědnost za sebe a za své sourozence, umět se postarat, zajistit péči. I 

z tohoto důvodu mohou romští muži dozrávat později a povinnost zajistit svou rodinu na 

ně doléhá až v pozdějším věku. Je ale také možné, že nabídka a způsob poskytování služby 

TSP mužům-klientům nevyhovuje, poptávají jiné služby nebo jiný způsob kontaktu.
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Zajímavé by jistě také bylo, pokusit se zjistit vliv pohlaví TSP na spolupráci a počet 

klientů a klientek. Je možné, že TSP muž bude pracovat s více klienty-muži a naopak.

Výraznější výkyvy v počtu klientů i klientek se objevují v nejnižší věkové kategorii 15-19 

let a v kategoriích vyšších, od 60 let výše. Malý počet klientů ve věkové kategorii 15-19 let 

je  pochopitelný vzhledem k cílové skupině služby terénní sociální práce. TSP pracují 

především s dospělými klienty a primárně se nezaměřují na děti a mládež. Zakázky týkající 

se nejčastější problematiky mladistvých (drogy, trestná činnost) jsou předávány 

partnerským organizacím v lokalitě, které se na tuto oblast specializují.

Nízký počet klientů a klientek ve věku nad 60 let je  ovlivněn především věkovou 

strukturou romské populace v ČR, která se vyznačuje vysokým zastoupením dětí a naopak
97velmi nízkým podílem starších osob. Obecně k malému početnímu zastoupení v těchto 

věkových kategoriích lze konstatovat, že problémy s bydlením, finančním zabezpečením 

rodiny, zaměstnáním a vzděláváním, tedy témata, jenž jsou obsahem nabízené služby TSP, 

řeší nejčastěji lidé v produktivním věku a nikoli nejmladší či naopak nejstarší generace. 

Z věkové struktury romské populace vyplývá, že lidé v produktivním věku se nacházejí 

v nižších věkových kategoriích než je  tomu u většinové populace.

5.4.I.2. Úspěšnost klientů a rozložení zakázek dle pohlaví a věku

Míra úspěšnosti spolupráce TSP s klientem (při ukončení zakázky) je  další faktor 

znázorněný v grafu 1. Jak vyplývá z grafu 1, ženy jsou oproti mužům ve většině věkových 

kategoriích úspěšnější, nejvíce pak ve věku mezi 55-59 let (83% x 75%) a 30-34 let (81% 

x 68%). Toto zjištění může vyplývat z již  uvedených předpokladů. Tedy, že ženy jsou více 

motivovány řešit nepříznivou situaci rodiny, vzhledem k tom u, že jsou  kpéči a zajištění 

chodu rodiny od mládí vedeny. Cítí se kompetentní podnikat kroky vedoucí ke zlepšení. 

Snad jsou také schopny lépe komunikovat s osobou TSP právě proto, že vyjednávání 

s okolím je  považováno převážně za ženskou dovednost.

Muži jsou oproti tomu úspěšnější až ve starších věkových kategoriích (60+), což může 

však být ovlivněno nízkým počtem klientů ve věku nad 60 let. Shodná úspěšnost u mužů a 

žen je  ve věkových kategoriích 45-49 (75%) a 50-54 let (70%). Úspěšnost v jednotlivých 

věkových kategoriích u mužů narůstá s přibývajícím věkem. Když pomineme nej vyšší

27 http://www.demografie.info. Citováno 4.4.2007.
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věkové kategorie, kde dochází k j iž  zmíněnému zkreslení, dosahuje úspěšnost u mužů 

nejvyšších hodnot ve věkových kategoriích 45-49 a 55-59. V obou těchto kategoriích 

dosahuje úspěšnost hodnoty kolem 75%. Do věkové kategorie 40-44 let platí, že úspěšnost 

v každé další kategorii je  vyšší než v kategorii předcházející. Úspěšnost mužů ve starších 

věkových kategoriích může souviset s j iž  zmíněným pozdějším zráním a sn ím  

nastupujícím pocitem odpovědnosti za svůj život, rodinu.

Na základě dílčích výsledků (dotazníky, ARA, viz tabulka 4) jsem  vybrala několik typů 

zakázek, které jsem  nadále analyzovala. Zakázky zaměřené na problematiku bydlení 

(bydlení), zaměstnanosti (práce), sociální dávky (dávky) a na problematiku zadluženosti 

klientů (dluhy) jsou znázorněny v grafu 2. V grafu 2 jsou zaneseny k jednotlivým  věkovým 

kategoriím počty všech úspěšných i neúspěšných zakázek ukončených s klienty v období 

od září 2006 do dubna 2007. Podobně jako v grafu 1 jsou i v grafu 2 data znázorněna 

zvlášť pro muže a ženy, jelikož faktor pohlaví klienta je  významným faktorem probíhající 

spolupráce mezi TSP a klientem.

V porovnání s ostatními typy zakázek je  patrné, že klienti téměř ve všech věkových 

kategoriích nejvíce řeší problémy spojené s bydlením a to bez ohledu na jejich pohlaví. 

Výjimkou jsou muži ve věku 20-24 a 25-29 let, u kterých převažují zakázky související se 

zaměstnáním.

Zdroj: ARA, 09/2006 -  04/2007, TSP
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5.4.2. Statistická analýza dat

Předmětem analýzy dat bylo testování dvou hypotéz. Obě hypotézy se týkaly závislosti na 

typu zakázky. V prvním případě byla testována závislost úspěšnosti ukončení zakázky na 

typu zakázky. Pro tyto účely byl zredukován počet typů zakázek. Následně jsem  použila 

metodu chí-kvadrát testu, kterým jsem  testovala nejprve závislost celého datového souboru 

(kontingenční tabulky) a následně jsem  testovala závislost úspěšnosti na několika 

vybraných typech zakázek. Tyto zakázky jsem  si zvolila na základě zkušenosti práce 

v terénu a na základě dílčích podílů úspěšnosti (celková úspěšnost je  72%, zaměstnání 

50%, bydlení 63% a dávky 84%, viz graf 6). Zprostředkování bydlení a získání zaměstnání 

jsou dlouhodobě zakázky, ve kterých dosahují TSP nižší úspěšnosti (viz 5.4.3.1 a 5.4.3.2). 

Naopak zakázky zaměřené na přidělení opakujících se nebo jednorázových sociálních 

dávek bývají často ukončeny úspěšně (viz 5.4.3.3).

Vzhledem k velikosti datového souboru a k výrazně se lišícím podílům úspěšnosti 

některých typů zakázek byla potvrzena první hypotéza, tedy závislost úspěšnosti na typu 

zakázky (s hladinou významnosti 1%, viz tabulka 4). Tato závislost je  vysoce signifikantní. 

Při analýze závislosti úspěšnosti na vybraných typech zakázek byla potvrzena jako 

statisticky nej významnější závislost u typu zakázky zaměstnání (s hladinou významnosti 

1%, viz tabulka 4). Podobně, se stejnou hladinou významnosti (1%), byla potvrzena i 

závislost úspěšnosti na typu ostatních testovaných typů zakázek (bydlení, dávky). 

Podrobné výstupy z programu SPSS (výsledky chí-kvadrát testu) jsou součástí přílohy 5.

T ahuIka4^V vsledkvchítestuj^

Typ zakázky || počet zakázek úspěšnost Chí - test hladina významnosti

Bydlení 348: 63 % 8.29989E-05! 1 %
Dávky 391 84 % 2,74582E-08i 1 %
Zaměstnání 529 50 % l,83831E-35: 1 %

Celkově 1 3049 72 % 5,47406E-41/ 1 %

Zdroj dat: ARA

Druhá hypotéza byla také potvrzena. Závislost jsem  opět testovala pomocí chí-kvadrát 

testu, stejně jako závislost úspěšnosti na typu zakázky. Výsledkem je  zjištění, že existuje 

závislost typu užité konzultace na typu zakázky. Tato závislost vyšla statisticky významná 

na hladině významnosti 1% (3,34005E-91). Pro potřeby analýzy jsem  zredukovala počet 

typů konzultací. Z celkového počtu konzultací (viz tabulka 2) jsem  ponechala konzultaci
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s klientem, která je  nej užívanějším typem konzultace (cca 42%), telefonní konzultaci (cca 

22%) a právní konzultaci (cca 3%). Zbytek jsem  sloučila do kategorie jiné.

Graf 3: Závislost typu konzultace na typu zakázky 

Rodina 

doklady, občanství 

zam ěstnání 

dávky, pojištění 

jiné 

dluhy 

Bydlení - získání 

Bydlení - jiné 

Vzdělávání

0% 10% 20% 30%

právní
■ jiné 

telefon
■ s  klientem

40% 50% 60%

Zdroj: ARA, 09/2006 -  04/2007, TSP

5.4.3. Identifikované potřeby z hlediska TSP x konkrétní zakázky klientů

V dotazníkovém šetření terénní sociální pracovníci odpovídali na dvě základní otázky:

a) Jaké problémy identifikujete v lokalitě, kde působíte, jako klíčové a zároveň máte pocit, 

že je  potřeba tyto problémy řešit?

b) S jakou objednávkou za vámi přicházejí nejčastěji klienti?

Klienti samotní nebyli dotazováni zcela záměrně z několika důvodů:

a) Vztah TSP s klientem je  často postaven na dlouho budované důvěře a takováto 

dotazování mohou tento křehký vztah narušit.

b) Klienti často na otevřenou otázku prezentují názory, o kterých si myslí, že jsou ze strany 

tazatele očekávány.28 Například na otázku, jaké problémy mají a v čem potřebují pomoci, 

by pravděpodobně jako oblasti pomoci zmínili vzdělávání, zaměstnání, atd. Forma 

dotazníkového šetření mezi klienty by rovněž nejspíše nesplnila účel výzkumu. Kromě 

stylizace odpovědí bych se potýkala s nechutí klientů věnovat se psanému textu, navíc by 

pro mnohé z nich byl dotazník dosti nesrozumitelnou záležitostí, (srov. Šiklová, 1999)

28 Za účelem získat konkrétní pomoc popisují svou situaci klienti zkresleně, nepřesně nebo vyhýbavě.
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Tabulka 5: Četnosti odpovědí dle typů zakázek

I Realita1 Nabídka TSP Poptávka klienta

Bydlení
Práce
Sociální dávky 10% 3% 13%
Dluhy 9% ■  22% 25%
Škola 5% 5% 2 %
Občanství/ trvalý pobyt 5% 0 % 0 %
Zdraví 2 % 2 % 2 %
Drogy 0 % 8 % W Ě Ě Ě Ě Ě Ě 0 %
Jiné 2 0 % 8% 17%
Celkem 100% 100% 100%

'Data zahrnují údaje za 5723 zakázek zanesených do databázovém systému ARA
Poznámka: Podíly uvedené ve sloupcích „Nabídka TSP“ a „ Poptávka klienta“ vycházejí z dat získaných 
dotazníkovým šetřením mezi TSP 
Zdroj: ARA, dotazníky

Odpovědi z těchto otázek jsou uvedeny v tabulce 5. Ve sloupci „Nabídka TSP“ jsou 

uvedeny odpovědi na první otázku, tedy na potřeby klientů identifikované TSP. Ve sloupci 

„Poptávka klienta“ jsou uvedeny odpovědi na druhou otázku, ve které TSP reflektovali 

nejčastější poptávku ze strany klientů. Jako srovnání s reálně řešenými zakázkami jsem  

použila data z databázového systému ARA. Tyto výsledky jsou  uvedeny v tabulce 5 

v prvním odstavci pod názvem „Realita“ . Celkový soubor zakázek v prvním sloupci čítá 

5723 zakázek. Je to více zakázek než v ostatních grafech a výpočtech, jelikož jsem  zde 

mohla zahrnout všechny zakázky a nejen ty, které byly již  uzavřeny (ukončeny).

Ačkoli první a další dva sloupce vycházejí ze zcela jiných zdrojů dat, ilustruje toto 

srovnání zajímavé souvislosti. A to i přesto, že data byla získána v časovém rozestupu 

dvou let (z ARA 09/2006-04/2007 a dotazníky byly sebrány v roce 2005). Zajímavé jsou 

výsledky především u několika typů zakázek (bydlení, práce, dávky a dluhy). Tyto rozdíly, 

popřípadě shody, jsou podrobně rozebrány v následujících kapitolách. Výsledky jsou také 

patrné v grafu 4.
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Graf 4: Četnosti odpovědí dle typů zakázek 

Drogy □ Poptavka 
■ Nabídka 
s  Realita

Zdroj: ARA, dotazníkové šetření

Většina našich klientů jsou Romové žijící či ohrožení životem v sociálním vyloučení. Na 

svoji realitu nahlíží velká část z nich zúženou perspektivou a ne vždy dokáží definovat 

příčiny a důsledky svého počínání. Proto je  důležitý pohled TSP, který se snaží o situaci 

svých klientů přemýšlet v širších společenských souvislostech a z jistého nadhledu dokáže 

realitu klientů pochopit lépe, jelikož není zatížen životem v sociální exkluzi. Většina 

problémů našich klientů nemá jednoduché řešení v krátkodobé perspektivě, ale v horizontu 

let, spíše však v horizontu desetiletí. Přitom nejčastějším problémem klientů je 

neschopnost přemýšlet v delší perspektivě a nehledat nutně jen  rychlá řešení. Proto je  

přirozené, že v některých ohledech jsou velké rozdíly mezi představami TSP a klienta 

(např. práce a dávky, viz graf 4). Tyto rozdílné přístupy jsou ještě determinovány vnějšími 

podmínkami a vhodnými či použitelnými instrumenty při hledání řešení. Naopak některé 

problémy jsou reflektovány oběma stranami podobně (např. bydlení, viz graf 4).

V grafu 5 jsou znázorněny podíly úspěšnosti vybraných typů zakázek (bydlení, práce, 

dávky a dluhy) v jednotlivých věkových kategorií a podle pohlaví klienta. V grafu není 

zohledněn počet zakázek v jednotlivém typu, takže každý typ zakázky může dosáhnout 

v grafu 5 stejné velikosti pouze v závislosti na podílu úspěšně ukončených zakázek 

z celkového počtu uzavřených zakázek.
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G raf 5: Úspěšnost jednotlivých zakázek dle věku a pohlaví
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Zdroj: ARA, 09/2006 -  04/2007, TSP

Lze říci, že spolupráce s mladšími muži je  méně úspěšná (viz také graf 1). Tato úspěšnost 

se s přibývajícím věkem klientú-mužů zvyšuje (srov. kapitola 5.4.1.1.). Naopak úspěšnost 

spolupráce se ženami není výrazně diferencována podle věku. V grafu 5 se v okrajových 

věkových kategoriích častěji vyskytují 100% úspěšné typy zakázek. To je  způsobeno 

nižším absolutním počtem zakázek ve sledovaných kategoriích.

V grafu 6 jsou znázorněny celkové úspěšnosti jednotlivých typů zakázek za zvolené 

období. V některých případech jsem  při analýze úspěšnosti zachovala rozdělení 

problematiky bydlení na dva podtypy; získání bydlení a bydlení jiné. Vzhledem k tomu, 

že oblast bydlení je  dominantní problematikou, kterou jednotliví TSP s klienty řeší (cca 

30% viz tabulka 4), představují oba podtypy velké množství dat.
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G raf 6: Úspěšnost ve vybraných typech zakázek v procentech.

zprostředkování. Tedy zakázky týkající se dluhy na bydlení, technického zabezpečení a služeb 
poskytovaných v rámci nájemního vztahu, výpovědi z nájmu bytu, výpočet zvýšeného nájmu, poskytnutí 
informace o právech pronajímatele, nájemce apod.
Zdroj: ARA, 09/2006 -  04/2007

Z grafu 6 jsou patrné rozdíly v úspěšnosti dle jednotlivých typů zakázek. Celkový podíl 

úspěšných zakázek ke všem uzavřeným zakázkám bez ohledu na jednotlivé typy za 

zvolené období je  72% . V následujících kapitolách se budu věnovat vybraným typům 

zakázek (bydlení, práce, dávky a dluhy) a možným příčinám jejich nižší či vyšší úspěšnosti 

ve srovnání s ostatními typy.

5.4.3.I. Bydlení

Zakázky spojené s bydlením představují dle výstupů z ARA přibližně 30% všech zakázek. 

Z výsledků dotazníkového šetření znázorněných v grafu 4 vyplývá, že jde o problematiku, 

jejíž naléhavost reflektují klienti i TSP podobně (shoda nabídky, poptávky a reality 

v tabulce 4). Z výsledků statistické analýzy (viz příloha 5) je  zřejmé, že TSP jsou při řešení 

zakázek spojených se zprostředkováním bydlení méně úspěšní ve srovnání s ostatními 

zakázkami. Tato závislost byla potvrzena jako statisticky významná (hladina významnosti 

1 %, viz příloha 5, tabulka 4). Celková úspěšnost zakázek spojených se zprostředkováním 

bydlení dosahuje bez ohledu na pohlaví klienta 63%. Ostatní zakázky spojené s bydlením 

dosahují úspěšnosti cca 80%.

Domnívám se, že nižší úspěšnost při zprostředkování bydlení vyplývá zejména 

z následujících skutečností:
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a) Finanční nestabilita a zadluženost - klienti většinou nemají dlouhodobě stabilní 

zaměstnání, eventuelně nedokáží vytvářet finanční rezervy a dlouhodobě zvládat placení 

nájmů a služeb. Mnozí z nich jsou  zadlužení u formálních i neformálních věřitelů. 

Vzhledem k široké nabídce různých půjček a spotřebitelských úvěrů na vysoký úrok lze 

předpokládat, že se bude situace i nadále zhoršovat. V důsledku zadluženosti a nízkých 

příjmů nedosáhne naprostá většina klientů na hypoteční úvěry na bydlení.

b) Diskriminace na trhu s byty - i v případě, že klient disponuje dostatečnými příjmy a 

celkovou finanční stabilitou, je  pro něj obtížné uspět na komerčním trhu s bydlením, často 

v důsledku rasové diskriminace. Důsledkem toho jsou klienti odkázáni na nabídku 

sociálního bydlení ze strany obcí. Vzhledem k nedostatečně transparentním pravidlům při 

získávání obecních bytů a nízkému počtu těchto bytů, nemá většina klientů šanci takové 

bydlení získat. Od 90. let je  patrná tendence obecních zastupitelstev rozprodávat bytový 

fond třetím osobám, čímž se nadále snižuje potenciální nabídka sociálních bytů. Noví 

majitelé domů se pak navíc nezákonným způsobem nájemníků zbavují (viz kapitola

2.4.1.).

Zakázka typu bydlení jiné, kam jsem  zařadila všechny ostatní zakázky spojené s bydlením, 

patří mezi druhý nejúspěšnější typ zakázky, jak  je  patrné v grafu 4. Pod zakázku bydlení 

jiné spadají např. soudní spory ohledně výpovědi z nájmu bytu při porušení povinností ze 

strany nájemce, ale také žaloby na majitele domů, kteří nedodržují povinnosti 

pronajímatele, apod. (více k tématu v kapitole 2.4.1.).

5.4.3.2. Práce

Problematika zaměstnanosti, respektive zprostředkování legálního zaměstnání, je  druhým 

nejčastějším typem zakázky. Ve sledovaném období se zaměstnání (práce) týkalo 17 % 

zakázek, z celkového počtu všech zakázek. Při testování závislosti úspěšnosti zakázky na 

typu zakázky zprostředkování zaměstnání, byla tato závislost potvrzena jako nejsilnější 

(opět hladina významnosti 1%, viz příloha 5, tabulka 4) ze všech testovaných závislostí 

(bydlení a dávky). Z celkem 3049 zakázek uzavřených ve sledovaném období se týkalo 

práce 529. Z 529 zakázek jich bylo úspěšně uzavřeno 265, což představuje cca 50 % 

úspěšnost. Zakázky zaměřené na zprostředkování zaměstnání jsou  dlouhodobě nejméně 

úspěšné ve srovnání se všemi ostatními typy zakázek. Tato nízká úspěšnost může být 

ovlivněna následujícími faktory:
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a) Nízká motivace -  dostatečná motivace je  základním předpokladem úspěšné spolupráce 

při hledání zaměstnání. Kromě výhodnosti práce „načerno“ oproti legálnímu zaměstnání se 

jedná o demotivující rodinné prostředí. Široká rodinná síť de facto znemožňuje kumulaci 

finančních prostředků. (Steiner, 2006)

V grafu 7 jsou  znázorněny odhady jednotlivých TSP o podílu klientů, kteří pracují 

„načerno“. Ačkoli jde pouze o odhady, tyto podíly jsou v jednotlivých městech relativně 

vysoké a např. v Praze pracuje dle těchto odhadů cca 70% klientů „načerno“. Až na pár 

výjimek je  situace obdobná i v dalších lokalitách.

b) Zadluženost -  podobně jako u bydlení i v tomto případě je  jedním  z klíčových faktorů, 

které znesnadňují legální zaměstnání, vysoká míra zadluženosti klientů. Vzhledem 

k institutu exekuce na plat je  v případě zadluženosti legální zaměstnání nevýhodné.

U stejného zaměstnavatele je  možné „načerno“ získat i trojnásobek nezdaněného příjmu 

tzv. „na ruku“ oproti legální mzdě, pokud započítáme daně, exekuce, podporu 

v nezaměstnanosti, atd. Vzhledem k nastavení legislativního prostředí je  nelegální 

zaměstnávání často výhodné i pro zaměstnavatele. Za těchto okolností je  velice těžké 

získat zajímavé a výhodné legální zaměstnání.

c) Diskriminace -  opět podobně jako u zakázek zaměřených na bydlení i v tomto případě 

je  významným faktorem ovlivňujícím úspěšnost získání zaměstnání diskriminace. Pokud 

již  existuje u klienta dostatečná motivace, není zadlužený a připravený vykonávat nějakou 

nízkokvalifikovanou práci, musí počítat s občasným odmítáním z důvodu, že je  Rom. 

Ačkoli dle zkušeností mnohých TSP např. velké nadnárodní koncerny (např. M cDonald’s, 

Tesco atd.) diskriminují téměř minimálně, představuje obava z odmítnutí ze strany 

zaměstnavatele výrazný demotivující faktor. Téměř každý náš klient se někdy setkal 

s odmítnutím a často po TSP požadují, aby o něm dopředu zaměstnavateli sdělili, že je  

Rom.

Také z příběhu Zuzky H. je  patrná vysoká míra zadluženosti v podobě leasingových úvěrů 

a hotovostních půjček. V tomto případě se však jedná o klientku s pravidelným a poměrně 

vysokým příjmem, která je  schopna dodržovat termíny splátek. Diskriminace na trhu práce 

se obává i Zuzka. Dle jejího sdělení hraje významnou roli osobní zkušenost zaměstnavatele 

s romským zaměstnancem, která je  v jejím  případě pozitivní. Při ztrátě zaměstnání by však 

měla obavu z předsudků vůči jejím  schopnostem ze strany potencionálních zaměstnavatelů
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proto, že „je Romka a je  to na ní vidět“ . Práci načerno vykonává Zuzčin manžel stejně jako 

ji do roku 2005 vykonával i Zuzčin otec. Ten od roku 1992 pracoval nelegálně a nebyl po 

tu dobu evidován na úřadu práce.

Graf 7: Odhady podílu klientů Romů, registrovaných na ÚP a pracujících „načerno“

I  Podíl Romu mezí klienty v %

|  Podíl klientů v evidenci ÚP v % 99100

Zdroj: Dotazníkové šetření, (Procentuální hodnoty u měst značí míru nezaměstnanosti v roce 2005, ČSÚ)

Z grafu 4 je  patrný výrazný rozdíl mezi poptávkou klientů, se kterou se obracejí na TSP a 

tím, co by chtěli TSP klientovi nabídnout. Dle výsledků z dotazníku by TSP chtěli řešit 

problematiku zaměstnání ve 22%, zatímco klienti pouze ve 13%. Při srovnání s reálným 

podílem typu zakázky „práce“ v systému ARA (17%) zjistíme, že reálná hodnota se 

nachází téměř přesně v polovině mezi nabídkou a poptávkou. Z výše popsaných důvodů je 

vysvětlitelná nízká poptávka po tomto typu zakázky ze strany klientů. V některých 

případech TSP klientovi možnost zprostředkování zaměstnání aktivně nabízí.

5.4.3.3. Sociální dávky

Zakázky spojené s vyřizováním sociálních dávek (dávky sociální pomoci, dávky státní 

sociální podpory, dávky sociálního zabezpečení) tvořily za dané období více než 10% 

z celkového objemu všech řešených zakázek. Významný rozdíl v grafu 4 mezi nabídkou a 

poptávkou odráží odlišný přístup k tomuto tématu ze strany klientů a TSP. Zatímco klienti 

mají o pomoc s tímto typem zakázky zájem a chtějí, aby s nimi TSP sociální dávky řešil, 

TSP naopak problematiku sociálních dávek nepociťuje jako prioritu ve srovnání s jinými

115



typy zakázek. Lze se domnívat, že zatímco klient vidí v sociálních dávkách okamžitý a 

poměrně pravidelný zdroj příjmu, TSP nepovažuje závislost na sociálních dávkách za 

koncepční řešení klientovy nepříznivé situace. Ze statistické analýzy vyplynulo, že 

zakázky týkající se sociálních dávek patří k těm nejúspěšnějším a tato závislost byla 

vyhodnocena jako statisticky významná (hladina významnosti 1%, viz příl.5, tabulka 4). 

Celková úspěšnost u tohoto typu zakázek byla 84%.

Domnívám se, že relativně vysoká úspěšnost při dosahování cíle v oblasti sociálních dávek 

může mít následující příčiny:

a) Zákonem vymezené podmínky vzniku nároku na dávku - podmínky nároku na 

přiznání sociální dávky jsou z velké většiny zákonně vymezeny a lze předpokládat, že 

TSP je  schopen se v této problematice orientovat. Pokud tedy klient splní požadovaná 

kritéria a s pomocí TSP doloží veškeré relevantní podklady, je  pravděpodobné, že sociální 

dávku získá. N a rozdíl od zprostředkování náhradního bydlení je  systém získávání 

sociálních dávek přehlednější a pravděpodobnost úspěchu lze předem snáze odhadnout.

b) Minimální prostor pro diskriminaci - o přidělení většiny sociálních dávek rozhoduje 

stát resp. státní úředník, který není v samotném vyhodnocení nároku na konkrétní sociální 

dávku osobně zainteresován, úřední rozhodnutí nebývá většinou ovlivněno jeho vlastními 

předsudky. Pro přiznání nebo odejmutí sociální dávky není relevantní příslušnost k určité 

etnické skupině. Riziko určitého osobního zaujetí lze pozorovat u úředníků samosprávy, 

kteří žadatele často osobně znají. Údaje o rozdílu úspěšnosti v získávání sociálních dávek u 

státních a obecních úřadníků však nemám k dispozici.

5.4.3.4. Dluhy

V grafu 4 je  patrná vysoká poptávka klientů po řešení zakázek týkajících se dluhů a 

zároveň poměrně výrazná motivace TSP se tímto problémem zabývat. Klient i TSP 

reflektují vliv zadluženosti na klientovu schopnost uplatnit se v mnoha oblastech života 

společnosti, především na trhu práce. Nemovitému klientovi, jem už nemůže být zabaven 

majetek ani úspory, lze už jen  exekučně vyměřit srážky z platu, pokud je  tento plat legální 

a oficiálně evidovaný. Klient zadlužený u mnoha věřitelů, s několika exekučními příkazy, 

je  tak odkázán na výdělek získaný nelegální prací (viz kapitola 5.4.3.2.a také 2.4.3.). 

Vysoká míra zadluženosti klientů tedy výrazně přispívá k míře jejich sociálního vyloučení.
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G raf 8: O dhad sociální situace klientů v %.
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Zdroj: Dotazníkové šetření, 21 TSP

V grafu 8 jsou znázorněny odpovědi jednotlivých TSP hodnotících sociální situaci svých 

klientů. Téměř 70% TSP uvedlo, že sociální situace jejich klientů je  „v norm ě“. Graf 8 je  

možné interpretovat také jako schopnost většiny našich klientů adaptovat se na podmínky 

života v sociálním vyloučení.

Ve skutečnosti však zakázky zaměřené na dluhy tvoří méně než 10% všech zakázek. 

Tento stav odráží nedostatek funkčních nástrojů problematiku zadluženosti klientů 

efektivně řešit. Reálně neexistuje mnoho možností, jak  klientům s dluhy pomoci 

(například absence tzv.“insolvenčního zákona“, viz kapitola 2.4.3). Jedinými způsoby 

zůstává vyjednávání s exekutory a věřiteli o splátkových dohodách a snížení dlužného 

penále. Tato opatření však nejsou právně vymahatelná a záleží pouze na vstřícnosti 

konkrétních osob, jež za daných okolností nebývá velká.

Z databázového systému ARA vyplývá, že úspěšnost u tohoto typu zakázek je  cca 75%. 

U zakázek spojených s řešením dluhů byl navíc zjištěn zvýšený výskyt právní konzultace 

(viz graf 3). TSP častěji v těchto případech získává právní informace např. o výši poplatků 

z prodlení, možnostech odkladu výkonu soudního rozhodnutí, právech exekutora a 

zákonných postupech v této oblasti.

Téma zadluženosti se objevuje rovněž v uvedené kazuistice. Zuzka má společně 

s manželem uzavřeno mnoho úvěrových smluv, které zatím zvládá splácet. Problém ale 

nastává s dluhem na zdravotním pojištění, který má Zuzčin manžel. Po několik let nebyl 

legálně zaměstnaný ani evidovaný na úřadu práce. Otázku sociálního pojištění, jehož 

platba není v tomto případě povinná, bude pravděpodobně Zuzčin manžel řešit 

v budoucnu. V okamžiku vzniku nároku na starobní nebo invalidní důchod se výše
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peněžitých dávek vzhledem  k nedostatečné účasti na systém u sociálního pojištění (tedy

k malému počtu odpracovaných let) bude jevit jako nedostatečná.

5.4.3.5. Distribuce služby TSP

Z informací získaných dotazníkovým šetřením vyplývá, že dominantním distribučním 

kanálem služby terénní sociální práce v lokalitě mezi klienty je  šíření prostřednictvím 

neformálních sítí (viz graf 9). Povědomí o službě, kterou TSP v lokalitě nabízí, se zvyšuje 

v závislosti na počtu poskytnutých podpor a v závislosti na důvěře, kterou k TSP klienti 

chovají. Šíření informací skrze tyto neformální vazby a komunikační kanály nasvědčuje 

skutečnosti, že klienti v lokalitách tvoří komunity postavené na rodinném základě, 

respektive na principu širokých rodin.

Graf 9: Způsob navazování kontaktu mezi TSP a klientem
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Jakým způsobem vás klienti kontaktuji?

Zdroj: Dotazníkové šetření, 21 TSP



5.5. Závěry

1. Ženy častěji využívají služeb TSP a dosahují vyšší úspěšnosti než muži.

* Od září 2006 do dubna 2007 bylo podpořeno celkem 1776 klientů. Z toho bylo

1077 žen, což představuje 61 %  ze všech klientů. Celková úspěšnost u klientek

byla 76 %  a u mužů o 7 procentních bodů nižší; 69 % (viz kapitola 5.4.1.1).

* Úspěšnost u žen je  podobná ve všech věkových kategoriích (cca 75 %), zatímco 

úspěšnost u mužů s věkem narůstá (50 % až 100 %) (viz kapitola 5.4.1.1).

* Nejčastější věkovou kategorií u mužů i žen je  kategorie 35-39 let 

(viz kapitola 5.4.1.1).

2. Úspěšnost spolupráce TSP s klientem závisí na typu zakázky.

* Úspěšnost výsledku řešené zakázky závisí na typu řešené zakázky. Tato závislost 

byla potvrzena jako statisticky významná (hladina významnosti 1%, viz příloha

4).
* Nejúspěšnější typ zakázky je  zakázka týkající se sociálních dávek (úspěšnost

84%). Tato závislost byla potvrzena jako statisticky významná (hladina

významnosti 1%, viz příloha 5, také kapitola 5.4.3.3),

* Zakázky spojené se zprostředkováním bydlení nebo zaměstnání jsou nejméně 

úspěšné (63%, resp. 50%). Tato závislost byla potvrzena jako statisticky 

významná (hladina významnosti 1%, viz příloha 5, také kapitola 5.4.3.1 a 

5.4.3.2),

3. Představy TSP a poptávka klienta se u některých typů zakázek významně liší.

* Nejčastěji řešeným typem zakázky je  oblast bydlení (31 %). U této zakázky se 

téměř shodují představy TSP (30 %) s poptávkou klientů (29 %) (viz kapitola

5.4.3, 5.4.3.1)

* U zakázky typu zaměstnání představy TSP (22 %) výrazně převyšují poptávku 

klienta (13 %). Většina klientů pravděpodobně není motivována k hledání legálního 

zaměstnání. Celkem tvoří zakázky 17 % ze všech zakázek (viz kap. 2.4.2. a

5.4.3.2.),

* U zakázky typu dávky poptávka klientů (13 %) výrazně převyšuje představy TSP 

(3 %). Reálně jsou zakázky zaměřené na dávky řešeny v 10 %, což se blíží
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poptávce klienta. Přestože TSP většinou nepovažují přiznání dávek za koncepční 

řešení problémů klienta, existují nástroje, jak  tohoto cíle relativně snadno 

dosáhnout (viz kapitola 5.4.3.3).

■ Dluhy jsou dalším typem zakázky, kde se představy TSP (22 %) a poptávka klientů 

(25 %) shodují. Přes tuto shodu tvoří zakázky spojené se zadlužeností v reálu pouze 

9 %, což může být způsobeno neexistencí vhodných nástrojů k řešení dané 

problematiky (viz kapitola 5.4.3.4).

5. 6. Doporučení

• Z grafu 1 vyplývá, že muži jsou mezi našimi klienty méně zastoupeni a zároveň 

dosahují v nižším věku nižší úspěšnosti než ženy. Tato skutečnost může mít mnoho 

příčin a právě jejich identifikace by mohla vést k lepšímu designování našich 

služeb klientům -  mladým mužům. Bylo by přínosné zaměřit se zároveň i na osobu 

poskytovatele služby, tedy TSP, pokusit se nalézt závislost mezi pohlavím, věkem a 

etnickou příslušností TSP a jeho klientskou základnou, tedy strukturou klientů dle 

věku a pohlaví. Podle zjištěných výsledků by pak bylo možné na pozice TSP 

vybírat vhodné pracovníky, dle potřeby a typu lokality, ve které by působili.

• Programy sociální integrace společnosti Člověk v tísni se zaměřují na poskytování 

komplexních služeb. Jednou ze služeb je  kromě terénní sociální práce i ovlivňování 

lokálních politik. Zjištěné rozdíly v úspěšnosti u jednotlivých typů zakázek by 

mohly sloužit jako podklad pro koncepci priorit v oblasti předcházení sociálnímu 

vyloučení na lokální úrovni. Konkrétně by měla být věnována pozornost 

možnostem získávání bydlení sociálně vyloučených Romů a přístupu na pracovní 

trh. Nezbytnou součástí těchto koncepcí by však měla být detailní analýza příčin 

nízké úspěšnosti v těchto zakázkách, neboť ta může být způsobena nízkou motivací 

klienta, diskriminací, popř. dalšími faktory.

■ Dle výsledků v tabulce 5 by bylo rovněž potřeba otevřít širší diskusi mezi TSP v 

týmu PSI, o potřebách klientů, způsobech jejich naplňování a možných přístupech 

k požadavkům klientů. Bylo by přínosné pokusit se odhalit původ odlišného 

identifikování potřeb klientů ze strany TSP z pohledu klienta a z pohledu TSP.
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Pokud by byly odhaleny některé principy, které mají vliv na výraznější rozdíly 

mezi nabídkou a poptávkou, tedy tím, co chce řešit klient a tím, co chce řešit TSP, 

bylo by možné lépe pracovat s motivací klientů, vycházet vstříc jejich požadavkům 

a dosahovat tak i lepších výsledků. V tomto případě by bylo jistě vhodné zaměřit 

výzkum na zjišťování potřeb mezi klienty samotnými, tedy zvolit vhodný způsob 

dotazování, při kterém by větší množství klientů vyjádřilo svá stanoviska.



Závěr
Česká republika prochází již  téměř 20 let v důsledku zásadních politických změn od roku 

1989 rozsáhlou transformací celé společnosti. Mezi významné mezníky transformace patří 

získání členství v různých mezinárodních institucí, jako např. OECD, NATO, EU, atd. 

Plnohodnotným členstvím v těchto institucích etabluje Česko svoji pozici mezi vyspělými 

demokratickými zeměmi a tím i příslušnost k celé západní civilizaci. Samotná 

transformace, která vnesla do našich životů větší svobodu, zároveň přinesla či spíše 

poodhalila rizika, která během totality nebyla pojmenovávána. Mezi tato rizika patří mimo 

jiné problematika sociálního vyloučení, respektive sociálního vylučování, kterým jsou 

z velké části postiženi Romové. Předmětem mé práce bylo hodnocení terénní sociální 

práce jako jednoho z nástrojů boje se sociálním vyloučením (především Romů) a prevence 

proti tomuto vylučování. Ačkoli m á terénní sociální práce ve vyspělém světě tradici téměř 

půl století, u nás je  tato metoda využívána poměrně krátce, přibližně deset let. Proto jsem  

se rozhodla přinést obraz terénní sociální práce zaměřené na sociálně vyloučené Romy 

v širším historicko společenském kontextu.

Samotnou práci jsem  rozdělila do dvou na sebe navzájem navazujících celků. V první, 

teoretické části jsem  se věnovala problematice sociálně vyloučených Romů, historii a 

metodologii terénní sociální práce a příkladu společnosti Člověk v tísni, ve které více než 4 

roky pracuji jako terénní sociální pracovnice. Vzhledem k nedostatku odborné literatury 

jsem  vycházela do značné míry z vlastních zkušeností získaných při práci v terénu, 

interních materiálů vypracovaných zaměstnanci organizace a z výsledků výzkumných 

projektů či studií zaměřených na život Romů u nás. Informace jsem  čerpala rovněž 

z vybraných zahraničních publikací, v nichž se autoři teoreticky i prakticky zabývají 

životem sociálně vyloučených rodin.

Mnoho autorů zabývajících se studiemi a výzkumy na poli sociálního vyloučení se 

shoduje, že pro vytvoření efektivního systému nástrojů pomoci je  zapotřebí důkladné 

zmapování potřeb lidí žijících v sociálním vyloučení. Analýza podmínek života těchto lidí 

může vést k hlubšímu poznání důvodů, jenž k životu na sociálním dně přispívají.

Pro výzkum potřeb uživatelů služby terénní sociální práce v druhé, praktické části jsem  

proto vycházela z obsahu dlouhodobé práce terénních sociálních pracovníků. Dobrá

122



znalost prostředí a životních strategií sociálně vyloučených romských rodin kombinovaná 

se zkušenostmi získanými během spolupráce na řešení jejich nepříznivé situace, jsou 

cenným kapitálem, kterým TSP disponují. S tímto předpokladem jsem  tedy testovala 

charakter práce TSP. Koncepci výzkumu jsem  postavila na kombinaci kvalitativních a 

kvantitativních metod.

Kvantitativní data jsem  získala z podrobné klientské databáze, do které TSP zaznamenávají 

informace o svých klientech, např. jejich věk či pohlaví. U každého klienta jsou rovněž 

uvedeny uskutečněné kroky v průběhu spolupráce s ním, dosažené úspěchy či překážky na 

cestě k cíli. Takto získaná data jsem  kombinovala s kvantitativními daty z dotazníkového 

šetření zaměřeného na zjišťování postojů a odhadů TSP ve vztahu k situaci a potřebám 

jejich klientů. Dotazníkovému šetření předcházela kvalitativní metoda sběru informací 

mezi TSP- diskuse v rámci fokusní skupiny. Výstupy zfokusní skupiny jsem  použila při 

tvorbě tématických otázek dotazníku. Součástí výzkumu bylo také vypracování kazuistiky, 

popisující skutečný příběh klientky TSP.

Získaná kvantitativní data jsem  pak dále analyzovala, u zvolených proměnných jsem  

testovala statistickou závislost. Dílčím závěrům z výzkumu se věnuji v samostatné kapitole 

na konci praktické části. Z těchto závěrů mimo jiné vyplývá, že nej častější problémy, 

které klienti spolu s terénními sociálními pracovníky řeší, spadají do oblasti bydlení, 

zaměstnání, sociálních dávek a zadlužení. Tato témata spolu navzájem úzce souvisí a 

mnozí klienti jsou  nuceni potýkat se s více problémy najednou. Při bližším zkoumání se ve 

výzkumné části prokázalo, že výraznějších úspěchů je  dosahováno při spolupráci 

s klientem v oblasti získávání sociálních dávek, zatímco zprostředkování bydlení či 

zaměstnání je  ze statistického hlediska úspěšné nejméně. Příčin zjištěného jevu je  mnoho a 

vyplývají jak  ze společenského postavení našich klientů, jejich kulturního zázemí, tak také 

z nastavení sociálního systému a zákonných norem v České republice. Z výsledků 

výzkumu navíc vyšlo najevo, že ženy jsou při spolupráci s terénním sociálním 

pracovníkem úspěšnější než muži a jejich počet v celkovém množství klientů je  výrazně 

vyšší. Tato skutečnost může souviset s tradičním uspořádáním romské rodiny, kde jsou 

role muže a ženy spojeny se specifickými nároky a povinnostmi. Kulturní tradice a zvyky 

Romů procházejí však v důsledku společenského vývoje v posledních desetiletích 

výraznými proměnami, jenž mají na současnou podobu života v romských rodinných 

komunitách nesporně vliv. Problémy, se kterými se tito lidé potýkají, se následně odrážejí i
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v poptávce, kterou vůči TSP uplatňují. N a základě této poptávky pak uzavírají klient a TSP 

zakázku, je jíž  formulace je  ovlivněna nejen požadavky klienta, ale také možnostmi TSP. 

Ty se odvíjejí od profesních kompetencí, ale především od nastavení podmínek 

legislativního i širšího společenského prostředí u nás. Úspěch terénní sociální práce tkví 

především ve schopnosti syntetizovat možnosti klientů v závislosti na vnějších 

podmínkách a dosahu systémové pomoci.

Ze získaných výsledků lze vyvodit některá doporučení. Jedná se především o nutnost 

podrobněji zkoumat příčiny vyššího zastoupení žen mezi klienty TSP, zda je  tento trend 

způsoben již  zmíněným vlivem rodinné výchovy, či zda se jedná o souběh dalších 

okolností. Bylo by potřeba blíže analyzovat, zda klienti-muži nepoptávají nějaký jiný druh 

služby, který TSP v terénu nenabízí, konkrétně by bylo dobré věnovat se zjišťování potřeb 

mužů ve věku do 34 let. V této souvislosti by bylo přínosné zaměřit se rovněž na 

osobu TSP, zda pohlaví či věk sociálního pracovníka, eventuelně etnická příslušnost 

významně neovlivňují pohlavní a věkovou strukturu jeho klientů.

Další doporučení vyplývá ze zjištěné závislosti úspěšnosti na různých typech zakázek. 

Pokud by se podařilo blíže identifikovat příčiny úspěchů i neúspěchů dosahovaných 

v jednotlivých oblastech spolupráce, bylo by možné vytvářet efektivní nástroje pomoci 

v rámci výkonu terénní sociální práce. K tomu je  však potřeba identifikovat právě zmíněné 

příčiny úspěšnosti. Zda jde  o vnější prostředí, tedy právní systém státu, opatření na úrovni 

lokálních politik či institucionální i běžnou diskriminaci ve vztahu k Romům, nebo zda se 

spíše jedná o vnitřní příčiny mající původ v odlišných potřebách klientů, nízké motivaci 

apod.

Výsledky mého zkoumání tak mohou být podkladem pro další, komplexnější zkoumání 

potřeb romských rodin žijících na okraji společnosti a následné tvorby funkční sítě 

sociálních služeb pro tento typ uživatelů, např. v rámci Programů sociální integrace 

společnosti Člověk v tísni.



Slovník pojmů

Etnicita -  systém kulturních, rasových, jazykových a teritoriálních faktů, historických 

osudů a představ o společném původu formující vědomí i nevědomí lidí, jejich identitu a 

životní orientaci. Podstatné jsou nejen objektivní složky jako je  jazyk, kultura, 

náboženství, ale také subjektivní přesvědčení lidí o jejich příslušnosti k určité etnické 

menšině. (Matoušek, 2003, s.63)

Gádžo -  romské označení pro příslušníka většinové společnosti, v tomto případě Čecha. 

Pojem je  často užíván za účelem vymezit se vůči odlišnému původu většinové společnosti, 

běžně je  možné od Romů slyšet vyjádření: „Já jsem  Cigán, ty jsi Gádžo.“

Ghetto -  v této práci je  pojem užíván ve smyslu synonyma k pojm u sociálně vyloučená 

lokalita, je  možné se setkat i se spojením sociální či chudinské ghetto.Jedná se o území, 

jenž je  prostorově a sociálně izolováno od ostatních částí města či obce především 

z důvodů etnické a sociálně-ekonomické odlišnosti. Ghetto představuje extrémní 

rezidenční segregace a je  charakterizováno především chudobou, nezaměstnaností a 

nekvalitním bydlením.(Temelová, Sýkora, 2005)

Holobyt -  výraz pro stroze zařízený byt, často bez hygienického zařízení, vody, elektřiny. 

Některá města zřizují takové byty záměrně, s cílem poskytnout rodinám po ztrátě bydlení 

náhradní ubytování. Mnohdy je  pojem holobyt spojen se slovem neplatič, tj. obyvatelé 

holobytů jsou často lidé, kteří mají velké dluhy na nájemném, byli soudně vypovězeni 

z původního bytu vzhledem k dlouhodobému neplacení. Někdy jsou  však do těchto 

nezařízených bytů umísťovány i rodiny pouze na základě jejich příslušnosti k romskému 

etniku.

Chí square test (x,2) -  test sloužící k ověřování závislosti dvou proměnných, tzv. test o 

nezávislosti. Používá se zejména při ověřování závislosti dvou slovních proměnných. 

Může však být použit i v případě, že jedna nebo obě proměnné jsou číselné. Test 

předpokládá, že údaje o dvou proměnných, uspořádané do dvourozměrné tabulky, jsou 

náhodným výběrem z nekonečného dvourozměrného souboru. Testuje se tu hypotéza o 

nezávislosti obou proměnných proti alternativní hypotéze tvrdící, že tyto proměnné jsou 

nezávislé. Za testové kritérium se volí charakteristika G a hypotéza o nezávislosti se zamítá
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při extrémně velkých hodnotách testového kritéria. Při platnosti testované hypotézy a za 

předpokladu, že všechny hypotetické četnosti jsou větší než 5, m á testové kritérium G 

přibližně rozdělení % o (r- l)(s - l)  stupních volnosti, přičemž r je  počet řádků a spočet 

sloupců dvourozměrné tabulky. N a hladině významnosti se hypotéza o nezávislosti zamítá, 

je-li G > x [(r-1 )(s-1)] tzn. je-li hodnota testového kritéria větší než 100(l-a)%  kvantil 

rozdělení % o (r-1 )(s-1) stupních volnosti. (Hindls a kol., 2000, s. 37)

Kontingenční tabulka -  dvourozměrná tabulka se slovními proměnnými

Lokalita - územně vymezitelné či izolované urbanistické celky, které jsou  osidlovány 

chudými, převážně romskými rodinami. V textu lze nalézt termín sociálně vyloučená 

lokalita, kterou může být městská čtvrt, ulice, několik seskupených domů, ale i ubytovna či 

opuštěné objekty za hranicemi měst a obcí, které jsou  obývány sociálně slabými lidmi. 

Pojem lokalita je  v rámci Programů sociální integrace užíván rovněž jako označení míst 

působnosti jednotlivých terénních sociálních pracovníků či celých týmů. Hovoří se pak o 

tzv. lokalitě Žižkov, lokalitě Kladno či lokalitě Předlice a Matiční v Ústí nad Labem. TSP 

tak může v rámci jednoho města či kraje pracovat ve více lokalitách.

SPSS -  počítačový program, který slouží ke statistickému zpracování dat

Statistická významnost - statisticky významný je  takový výsledek šetření (pozorování, 

pokusu), o kterém lze výpočtem zjistit, že nastává z náhodných příčin jen  s jistou malou 

pravděpodobností. Hranice pro "statistickou významnost" je  5 procent. Výsledky testování 

jsou „statisticky význam né“ na hladině a = 0,05, což znamená, že u randomizovaného 

experimentu existuje riziko nejvýše 0,05, že zjištěný výsledný efekt pokusu je  jen  v rámci 

náhodnosti způsobené námi provedenou randomizací a nebyl způsoben faktorem, kterým 

jsm e podle naší hypotézy záměrně působili. Pojem „statisticky význam ný“ tedy znamená, 

že výsledek je  „statisticky zobecnitelný“ z reprezentativního-randomizováného výběru na 

základní soubor. (Blahuš, 2000, s. 56)

Statistická závislost -  závislost proměnných, která se projevuje v souborech osob, 

domácností, prodejen a v jiných statistických souborech. Pokud se při změnách hodnot 

jedné proměnné mění podmíněné rozdělení četností druhé proměnné, jsou proměnné 

statisticky závislé (Hindls a kol., 2000, s. 11)
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Úhrnná plodnost -  demografický termín, vyjadřuje průměrný počet živě narozených dětí 

na jednu ženu ve věku 15 až 49 let, tedy v tzv . reprodukčním období. 

(www.demografie.info)
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Příloha 2: Dohoda o spolupráci mezi TSP a klientem

DOHODA O SPOLUPRÁCI

Jmenuji se............................................................................................................................................

a přeji si spolupracovat s ................................................................................................................

terénním ( sociálním ) pracovníkem Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni, 

společnost při České televizi, o.p.s., se sídlem Sokolská 18, Praha 2, na řešení své situace.

Telefon na terénního (sociálního ) pracovníka:......................................................................

Vím, že při řešení své situace mohu využít následujících služeb:

Poradenství - poskytnutí informace (např. občanství, bydlení, dávky, zaměstnání a další)

■ Zprostředkování kontaktu s úřady, školami, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi (např. 

doprovod na úřad, pomoc při jednání, doporučení dalších služeb)

■ Pomoc při prosazování práv a zájmů (pomoc při sepisování žádostí, stížností, pomoc při osobním 

vyjednávání a další)

Výchovné a vzdělávací služby (např. spolupráce se školou, zprostředkování domácí přípravy dětí do 

školy, zprostředkování mimoškolních aktiv it a další služby)

Dostal/a jsem základní informace o tomto programu ( práva klienta ):

Vím, že terénní ( sociální ) pracovník bude vést záznam z každého našeho společného 
jednání. Vim, že mám právo do těchto záznamů nahlížet a vyjadřovat se k informacím v něm 
obsaženým. Vím, že k informacím z tohoto spisu mají přístup pouze nadřízený T(S)P a 
vedoucí služeb terénní sociální práce, a že tyto informace nemohou být poskytovány dalším 
osobám bez mého souhlasu (vyjma zákonných povinností poskytovatele). Vím, že některé 
údaje mohou být statisticky zpracovány bez uvedení mého jména.Vím, že poskytované 
služby neplatím a mohu se kdykoliv rozhodnout ukončit spolupráci bez uvedení důvodu.
Na základě poučení uděluji tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, výslovný souhlas se zpracováním, archivací a statistickým zpracováním svých osobních 
i citlivých osobních údajů.

Povinnosti klienta:

Zavazuji se aktivně spolupracovat na řešení své situace.
Zavazuji se dodržovat a naplňovat dohody, které s T(S)P uzavřu.
Zavazuji se chodit včas na domluvené konzultace a setkání, případně se včas

omluvit.

Souhlasím I I- nesouhlasím I sítím, aby mě terénní (sociální ) pracovník v rámci společných 

konzultací po předešlé domluvě navštěvoval u mě doma. Vim, že toto rozhodnutí mohu změnit 

kdykoli v průběhu spolupráce.

Vím, že mohu oslovit Evu Hilčerovou telefon: 226 200 420 (koordinátorka terénního ( sociálního ) 

pracovníka), a ona vyřídí moje stížnosti, případně mi odpoví na další otázky ohledně spolupráce.



Příloha 3: Dotazník pro TSP

I. Lokalita  (C harakteristika lokality TSP)

1. Uveďte přibližný počet obyvatel města (v tis.), ve kterém působíte jako TSP (př. Praha, N E  Praha 5)

z toho podíl Romů v %

2. V jakém okrese se nachází vaše lokalita?

3. Odhadněte míru nezaměstnanosti ve vašem městě (v %)

4. Zaškrtněte vše, co se nachází ve vaší lokalitě:
a MŠ
b ZS
c ZvS
d Kostel
e Obecní úřad
f McDonald, KFC
R Supermarket
h Bazar, zastavárna
i Domov důchodců
i Zdravotnické zařízeni
k Služebna Policie
1 Veřejné hřiště

II. K lienti (C harakteristiky klientů)

1. Přibližný počet klientů za poslední tři měsíce

z toho podíl Romů v %

2. Kde nejčastěji bydlí vaši klienti (zaškrtněte pouze jednu m ožnost)
a Obecní byt 
b Soukromý majitel 
c Vlastní byt / dům 
d Ubytovna 
e Azylové zařízení

3. Kolik vašich klientů je v evidenci Úřadu práce v %?

4. Kolik vašich klientů pracuje „načerno“ v %? (pravidelně i příležitostně)

5. Jak byste nejvýstižněji charakterizoval/a sociální situaci většiny vašich klientů? 
a Situace je stabilně velmi špatná, pod hranicí chudoby
b Situace je kolísavá, alespoň jednou v měsíci klient nedisponuje žádnými finančními prostředky 
c Situace je stabilní, jen výjimečně se klienti dostávají do vážné finanční tísně.



6. Vašimi klienty jsou častěji:
a Ženy 
b Muži

III. N ejčastěji vyžadované služby ze s tran y  klientů

1. Zaškrtněte tři oblasti problémů, se kterými se na vás klienti nejčastěji obrací, 
a Práce 
b Škola 
c Dluhy 
d Zdraví 
e Drogy 
f Lichva 
g Bydlení 
h Doprovod 
i Diskriminace 
j Sociální dávky 
k Právní poradenství 
1 Občanství/trvalý pobyt 
m Zprostředkování kontaktu 
n Jiné (jaké)

2. Proč se na vás klienti s těmito problémy nejčastěji obracejí? 
a V lokalitě nikdo podobné služby neposkytuje
b Požíváte větší důvěry než formální instituce (obecní úřad, úřad práce, ČŠŠŽ, atd.) 
c Přijdete za klientem až domů

3. Jakým způsobem vás klienti nejčastěji kontaktují?
a Na základě doporučení od známých 
b Prostřednictvím jiných neziskových organizací 
c Prostřednictvím obecních úřadů a státních institucí 
d Na základě zveřejněného inzerátu

IV. V ýznam né problém y lokality z pohledu TSP

1. Zaškrtněte tři oblasti problémů, které vy sami považujete v lokalitě za nejzávažnější: 
a Práce 
b Škola 
c Dluhy 
d Zdraví 
e Drogy 
f Lichva 
g Bydlení 
h Doprovod 
i Diskriminace 
j Sociální dávky 
k Právní poradenství 
I Občanství/trvalý pobyt 
m Zprostředkováni kontaktu
n Jiné (jaké) _______________

2. Jednu i těchto tří oblastí podrobněji specifikujte (1 věta)



3. Jak hodnotíte spolupráci s obecním úřadem při řešení problémů klientů?
a Velmi dobrá
b Dobrá
c Průměrná
d Spatná
e Žádná

4. Co je podle vás nejčastější překážkou při dosahování řešení problémů klientů?
a Nízká motivace klientů ke změně
b Spatná spolupráce s obecním úřadem, či jinou institucí
c Nedostatek návazných sociálních služeb
d Jiná

V. Popis

Děkuji Vám za zodpovězení otázek v dotazníku. Na závěr bych Vás chtěla požádat o vyplnění několika 
údajů o Vaší osobě, které mi pomohou při zpracování výzkumu.

1 Jste muž žena
2 Kolik je Vám let ?
3 Kolik let (měsíců) působíte jako terénní sociální pracovník (TSP)

Z toho kolik let (měsíců) jako TSP v Člověku v tísni
4 V jaké lokalitě pracujete?
5 Bydlíte v lokalitě, ve které pracujete? ano ne
6 Uveďte název kraje, ve kterém se Vaše lokalita nachází
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Příloha 5: Podrobné výsledky testování závislosti úspěchu na typu zakázky

Závislost byla testována p o m o c í C H Í TESTU  ve statistickém  program u SPSS.

C hi-Square  Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 209,804a 8 ,000
Likelihood Ratio 202,085 8 ,000
Linear-by-Linear
Association 20,916 1 ,000

N o f Valid Cases 3049

a- 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 38,47.

1. Závislost úspěšného výsledku spo lupráce na typu  zakázky „Z prostředkován í 

bydlení“

Nižší šance na úspěch při řešení zakázky zaměřené na zprostředkování bydlení byla 

prokázána jako statisticky významná na hladině spolehlivosti 1%.

BYDL ZPR * USPECH C ross tabu la tion

USPECH
Total,00 1,00

BYDL_ZPR 1,00 Count
% within B Y D LZ P R

128
36,8%

220
63,2%

348
100,0%

2,00 Count
% within BYDL_ZPR

722
26,7%

1979
73,3%

2701
100,0%

Total Count
% within BYDL_ZPR

850
27,9%

2199
72,1%

3049
100,0%



Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 15,489b 1 ,000
Continuity Correction 14,993 1 ,000
Likelihood Ratio 14,760 1 ,000
Fisher's Exact Test ,000 ,000
Unear-by-Linear

15,484 1 ,000Association
N of Valid Cases 3049

a- Computed only for a 2x2 table

b- 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
97,02.

2. Závislost úspěšného výsledku spolupráce na typu zakázky „Sociální dávky“

Vyšší šance na úspěch při řešení zakázky zaměřené na získání sociálních dávek byla 

prokázána jako statisticky významná na hladině spolehlivosti 1%.

DÁVKY* USPECH Crosstabulation

USPECH
Total,00 1,00

DAVKY 1,00 Count
% within DAVKY

63
16,1%

328
83,9%

391
100,0%

2,00 Count
% within DAVKY

787
29,6%

1871
70,4%

2658
100,0%

Total Count
% within DAVKY

850

27,9%

2199
72,1%

3049
100,0%

Chi-Square Tests

Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig.
Value df (2-sided) (2-sided) (1-sided)

Pearson Chi-Square 30,879b 1 ,000
Continuity Correction 30,212 1 ,000
Likelihood Ratio 33,966 1 ,000
Fisher's Exact Test ,000 ,000

Unear-by-Linear
Association

30,869 1 ,000

N of Valid Cases 3049

a- Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
109,00.



3. Závislost úspěšného výsledku spo lupráce na typu  zakázky „Z prostředkován í 

zam ěstnán í“

Nižší šance na úspěch při řešení zakázky zaměřené na zprostředkování zaměstnání byla 

prokázána jako statisticky významná na hladině spolehlivosti 1%. U tohoto typu bylo 

dosaženo nejvyšší signifíkance.

ZAMESTN * USPECH C rosstabu la tion

USPECH
Total,00 1,00

ZAMESTN 1,00 Count
% within ZAMESTN

264
49,9%

265
50,1%

529
100,0%

2,00 Count

% within ZAMESTN
586

23,3%
1934

76,7%
2520

100,0%
Total Count

% within ZAMESTN
850

27,9%
2199

72,1%
3049

100,0%

C hi-S quare  Tests

Value df
Asym p. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 154,459b 1 ,000
Continuity Correction 153,136 1 ,000
Likelihood Ratio 142,105 1 ,000
Fisher's Exact Test ,000 ,000
Linear-by-Linear
Association 154,408 1 ,000

N of Valid Cases 3049

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
147,47.


