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1. Úvod 

  Zajímavých témat k sepisování závěrečných prací může být v skutku velmi 

mnoho. Pro člověka, který chodí po této planetě a rád si klade otázky, které jsou už 

zodpovězeny tisíce let, stále dokola, může být inspirativní v podstatě cokoli – od 

materiálna až po duchovno. 

Ovšem otázek zabývající se romskou komunitou, romským etnikem, romskou 

národností, romskými reáliemi, romskými školami, romským jazykem či romskou 

skutečností žití je v dnešní době opravdu mnoho ať už odpovědi na ně jsou sestaveny 

dle pravdivého či nepravdivého úsudku, spravedlivého či nespravedlivého úkonu a 

poznané či nepoznané reality. 

 V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež pracuji pátým rokem jako sociální 

pracovnice a vychovatelka. Naše klientela je z 99% romského etnika. Denně tvoříme 

program pro cca 40 romských dětí, které jsou založeny mimo jiné na výchovně 

vzdělávacím podkladě a jsou jim zde k dispozici volnočasové aktivity. Mnohokrát se 

nám podaří komunikovat i s rodiči a příbuznými těchto dětí, které do zařízení dochází. 

Vzhledem k tomu, že historie zařízení je dlouholetá, klienti služeb využívají a atmosféra 

je zde v duchu rodinném. 

Před nástupem do tohoto zařízení jsem při škole docházela do romského ghetta na 

panelákovém sídlišti, kde jsem s ostatními členy tvořila programy pro děti ze sídliště též 

na vzdělávací a výchovné bázi. 

Ráda bych tím dala najevo můj skutečný zájem u tuto problematiku nad kterou si 

neustále kladu otázky jakéhokoli typu a mám pocit, že čím více se člověk dozvídá a 

poznává, tím více je to složitější na uchopení, vysvětlení a na samotnou profesi. 

  Romský lid, pocházející z Indie, byl vždy jiný, diferencovaný od většiny. Jejich 

kočování jim vždy umožňovalo jistu obživu díky svému řemeslu, které většinou 

spočívalo v košíkářství, drátkování, kovářství, v hudbě, v divadle nebo si vyráběli různé 

věci po domácku. První zmínky o romském etniku u nás se přiklání k době 1400. Za 

vlády Marie Terezie se vyvíjela snaha uplatňovat asimilační politiku. Romové se museli 

oblékat jako ostatní lidé, nesměli mluvit romsky a nesměli si nechávat své romská 
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jména. K tomu jim ještě bylo zakázáno provozovat výše jmenované možnosti obživy. 

Společnost je tedy dotlačila k pochybným zdrojům obživy, jako byly krádeže, žebrota,.. 

Dle udávaných statistik Romové utrpěli velkou jizvu za druhé světové války, kdy byli 

nahnáni do holocaustu a ze sedmi tisíc se jich vrátilo pouhých 500 jak uvádí Šotolová, 

1997. Za komunistického režimu měla být romská menšina asimilována do české a 

slovenské většiny, měla být zaniklá. Pražské jaro roku 1968 bylo uvítáno jako 

odstranění národnostního útlaku. Předpokládal se rozkvět romské kultury. V té době 

vznikaly různé organizace, v Londýně na světovém kongresu poprvé zazněla romská 

hymna Gelem Gelem a zavlála zde i romská vlajka. Od asimilace se upustilo a začalo se 

mluvit o integraci, přestože se neintegrovalo, ale asimilovalo. Listopadová revoluce 

byla velkým předělem pro všechny občany v České republice. Romům přinesla možnost 

užívat statutu národnostní menšiny, užívat svého jazyka a právo vzdělávat se. V této 

době se také mohla pěstovat národní kultura. Zakládaly se organizace. Psaly se romské 

prózy a básně. Stát jim poskytnul i veřejnoprávní média, televizní i rozhlasová vysílání. 

Bohužel se však ukázalo, že Romové na tuhle možnost nebyli připraveni. Nových 

možností nedokázali využít. Jejich situace se nezlepšila. 

 „ Romové žijí mezi sebou na okraji naší společnosti. Oni nežijí s námi, ale vedle 

nás. Jejich staleté tradice a životní styl je ovlivňuje mnohem více než naše společnost se 

svými školami, státní správou, sdělovacími prostředky včetně televize. Proto jsou jiní. 

Nebudeme-li schopni pochopit jejich jinakost a oni nebudou schopni pochopit, že žijí 

mezi námi, propast mezi majoritou a minoritou se stane nebezpečnější než hrozivější.“ 

(Šišková, 1998, s.74) 

 V teoretické části se budu zabývat specifiky romského etnika, abych dokázala 

lépe tuto jinakost vysvětlovat. Co pro romskou menšinu znamená vůbec rodina. Jakou 

mají hierarchii vztahů v rodině, jejich práva a povinnosti vůči sobě samým. Zda-li je pro 

ně vzdělání opravdu tak nedůležitým aspektem, jak se všude píše. Co pro ně znamenají 

peníze, jak si je vydělávají. Kde bydlí, co jedí a jak mluví. Jaké mají tradice a zvyky v 

jejich komunitě a jakou úlohu má v romské rodině dítě. Důležitost přikládám k deseti 

zásadám dle Pavla Pekárka a k jedenácté zásadě dle Ivy Pellarové. A v neposlední řadě 

bych se zmínila o integraci Romů a seznámila čtenáře s účelem a možností využití, 
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které nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně znevýhodněným uživatelům 

přináší. 

  V empirické neboli výzkumní části budu provádět rozhovory s ostatními 

pracovníky z nízkoprahových zařízení. Tato část bude pojednávat o metodách a 

postupech práce, které oni sami používají ve své profesi. 

 Cílem bakalářské práce je zjistit, zda-li pracovníci, kteří pracují s romskými 

dětmi vycházejí ze specifik romského etnika, či nikoli. Zda-li je opravdu možné mít 

specifický přístup a metody práce s romskými dětmi v nízkoprahových zařízení při 

výchovně vzdělávacích aktivitách a volnočasových aktivitách tak, aby se nepopíraly 

zásady NZDM a zároveň aby práce s těmito dětmi byla efektivní a smysluplná.  

 Vzhledem k tomu, že jsem ve své profesi zástupce vedoucího v nízkoprahovém 

zařízení pro děti a mládež, mám proto také určité kompetence, které bych mohla využít 

k nastavení specifických přístupů k těmto dětem, které do zařízení dochází a které si 

určitý promyšlený přístup zaslouží. 

 I přestože se romskou menšinou zabývám, úplné poznání tohoto etnika je 

vyloučené, domnívám se, že nějaké zkušenosti mám a ráda bych se o ně podělila i s 

ostatními pedagogy a vychovateli, kterým by to bylo při jejich práci, alespoň minimálně 

užitečné. 

Podobným tématem jsem se zabývala při své závěrečné absolventské práci na Vyšší 

odborné škole sociální. Myslím si, že dobrých poznatků o této tak aktuální problematice 

není nikdy dost. Pokud tyto poznatky vychází z praxe a člověk si je může osahat 

skutečně, nemusí se poté pouze domnívat a spekulovat nad různými možnostmi. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

2. Specifické znaky romského etnika 

 

2.1. Není Rom jako Rom 

„Miro than odoj, kaj mire nipi – Moje místo je tam, kde jsou moje lidé“ 

  Nemůžeme mluvit o Romech jako o celku. Romové ve své dávné historii patřili 

do různých kast ve společnosti. Podobné dělení můžeme najít i dnes. Dle Horváthové 

(2002) existuje jisté dělení vnitřní, podle toho, na jakém území žili a kde a jaké znaky 

společnosti Romové přijímali. Proto se u nás můžeme potkat s Romy maďarskými, 

Olašskými, Sinti (německými), českými ale z převážné části 60 – 75% s Romy 

slovenskými. Podle příjmení se dá určit kam kdo patří. Typické české příjmení je např: 

Růžička, Vrba, Holomek,..olaští Romové mají příjmení většinou Stojkovi, Lakatošovi, 

Makulovi. Mezi klasické slovenské romské příjemní patří: Baláž, Gábor, Gunár, Bilý, 

Cina,... 

  Podle příjmení také probíhá „seznamovací ceremoniál“ dvou Romů, když se 

potkají a neznají se. Úvodní otázka bývá – „Odkud jsi?“ a hned za ní následuje otázka – 

„Kam patříš – čí jsi?“ Poté se většinou udává jméno otce nebo někoho velmi vlivného z 

komunity, většinou se nejedná o pravé jméno, ale o přezdívky. (Hubschmannová, 1996) 

Přezdívky mají pro romskou komunitu velikou úlohu. Říká se jim aver nav – druhá 

jména, podle nichž se Romové oslovují a znají mezi sebou. (Bakalář, 2004) 

Přezdívky byly od nepaměti pro Romy nepostradatelnými, jelikož se tak dokázali krýt 

před nebezpečím systému a komunitu dokázali pro majoritu znepřehlednit a zaručit jí 

největší bezpečí. Tato druhá jména vznikají dle toho, jak Rom vypadá (Tulo – tlustý, 

Šuki – hezká,milá), jaký Rom je charakterově (Dilino – hloupý) či z nějaké jiné 

podobnosti, která nemusí být pravidlem (Maťo – ryba, Barko – prase, Luľuda – Kvítek, 

Dadula, Ida, Manči,....) Pro sociálního pracovníka je velkou výhodou, když zná 

přezdívky svých klientů (Pellarová, 2004). 

 Velký důraz je u Romů kladen na jejich společenském postavení, hodně záleží 
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na tom, zda-li je Rom Čistý (žužo) nebo Rom Špinavý (degešis)(Kutálková, 1999). 

 

2.1. Romská rodina - familija 

„Familija pal e familija džal - Příbuzný jdou za příbuznými“ 

  Rodina je základním kamenem života romského etnika. Rodina je pro Romy 

nejdůležitější a největší hodnotou. Uvnitř každé romské pospolitosti se dá pozorovat 

mnoho zajímavých společenských vztahů (Davidová, 1995). Nukleární rodina, za kterou 

považují gádžové matku, otce a děti, Romové považují nejenom, matku, otce, ale i 

prarodiče, jejich tety, strýce, ženaté děti se svými dětmi a další rodinou ze strany těchto 

provdaných dětí. 

 Jak uvádí Bakalář (2004),v romských rodinách převládá typ monogenní. Často 

však tvoří romskou rodinu několik manželských dvojic (jedná se o zbytky velkorodiny). 

Ojediněle se můžeme setkat i s případy krvesmilstva, kdy manželským životem žijí 

například otec s dcerou či muž se svou ženou a zároveň s její sestrou a se společnými 

dětmi (pozůstatky skupinového manželství). 

 

2.1.1. Jednotlivé role v romské rodině 

„Rom Romestar sikhľol - Rom se učí od Roma“ 

 Role ženy jako matky není jednoduchou pozicí. Většinou po svatbě dvou 

mladých lidí se odchází zpět k rodičům do bytu, hlavou rodiny je mužův otec a v 

domácnosti hospodaří jeho matka. Žena se v rodině svého muže zaučuje. Matka učí 

ženu vařit a starat se o domácnost. V rodině je tato žena na nejnižším stupni rodinné 

hierarchie. Tyto mladé manželé se osamostatňují až po několika letech. Většinou musí 

mít prvně až 3 děti, aby mohli odejít do svého bytu. Žena musí svého muže poslouchat a 

tolerovat jeho občasnou nevěru. V Romské rodině muži často bijí své ženy, a to v 

mnoha případech ze žárlivosti. Ženy jsou tak naučené a vědí, že jím tímto činem muž 

projevuje lásku. 

  Role muže jako otce: muž v domácnosti nepomáhá, na starosti má zajistit 
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rodině pravidelný příjem, i přestože většinou nemá práci. Za dobrého muže Romové 

považují takového, který vydělané peníze nepropije. 

Úloha nejstaršího syna v romské komunitě: vždy mezi Romy panovala touha po tom, 

aby měla rodina co nejvíce synů. Zejména se počtem mužů zvyšovala prestiž celé 

rodiny, zvyšovala se fyzická síla rodiny, dále byl u mužů větší předpoklad, že budou do 

rodiny nést peníze a přivede do rodiny nevěstu s věnem. Všichni synové mají povinnosti 

jako ostatní mužové vykonávat mužskou práci a pomáhat svému otci. Nejstarší syn měl 

však výsadní postavení mezi ostatními sourozenci. Proto, že je muž, že je nejstarší. Je 

povinen přejímat částečně i výchovné role. Od svého dětství pomáhá svým rodičům při 

výchově svých sourozenců – dohlíží na ně, usměrňuje chování, poskytuje jim ochranu 

při jakémkoli napadení jinými romskými nebo neromskými dětmi. Mladší sourozenci 

tohoto staršího sourozence respektují a poslouchají. Důležitým úkolem pro nejstaršího 

syna v rodině zodpovědnost za své sestry, stará se, aby byly počestné. V případě, kdy 

otec zemře, přebírá tento nejstarší syn plně zodpovědnost a stává se hlavou rodiny. Této 

autoritě se většinou podřizuje i matka (Žlnayová, 1996). 

 Role nejstarší dcery v rodině se tak jednoznačně nevytyčuje. Kolem 8 roku 

předává matka své dceři určitý díl zodpovědnosti za domácnost a starost o mladší 

sourozence (praní, vaření, úklid, přebalování,..)  (Žigová (1996). 

 

2.1.2. Věkové etapy v romské rodině 

„Nalačho Rom, so pes vaš peskeri fajta ladžal - Jenom špatný Rom se stydí za svůj rod“ 

  Těhotenství: Těhotenství i první dny novorozeného dítěte doprovázely mnohé 

pověry, které přikazovaly jisté omezení a příkazy na ochranu dítěte i matky. 

Těhotná žena nesmí pohlédnout na nic ošklivého, na postižené lidi či na zemřelá zvířata. 

Pokud je dívka v očekávání, měla by sníst vše, na co má chuť, i kdyby lidé neměli okolo 

co jíst, vše nabídnou těhotné ženě. Je to jistá ochrana proti tomu, aby dítě uvnitř matky 

nezemřelo nebo aby nedošlo k potratu. Po narození dítěte se mu na ruku váže červená 

šňůrka proti zlým duchům a nečistým silám, dítě je tak chráněno až do křtu. Také se 

může dítěti dávat poruby ponožka. Kmotry se většinou stávají gádžové, které do konce 
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života musí držet nad dítětem ochrannou ruku (www 1). 

 Dětství: V romské rodině nebyl nikdy oddělen od sebe svět dětí a svět 

dospělých, tak jak to můžeme porovnat a vidět v rodinách českých. Od narození je dítě 

u Romů bráno jako osobnost. O výchovu dětí se nestará pouze matka a otec, ale na 

výchově se podílí i prarodiče a ostatní členy z komunity. Dítě se díky přítomnosti 

velkorodiny učí rychle navazovat sociální kontakty s ostatními. Dítě se učí tím, že se 

plně účastní dění v komunitě a napodobuje straší členy (www 2). 

Romská výchova je mnohem volnější než česká výchova, dává dětem větší svobodu, 

romská matka záměrně nechává na dítěti zodpovědnost a volba, zda-li a kam má jít a co 

má dělat (Kutálková, 1999). (Demeter in Říčan 1993) ukazuje, že pro způsob výchovy v 

romských rodinách je charakteristický nedostatek řádu – jí se, když je hlad, vsává se a 

jde spát dle potřeby, mezi Rom se přirozeně rozdává – pokud je z čeho (neříká se 

prosím a děkuji). Proto poté vzniká neschopnost se podřídit nepříjemným povinnostem, 

je malá odolnost vůči stresu, neschopnost udržet pozornost ve škole a odložit 

uspokojení na pozdější dobu.  

  Žáková (1976) udává tyto charakteristiky: Častěji než v rodině neromské se 

setkáváme s kolisáním mezi tvrdostí ve výchově a mezi tolerováním zlozvyků (kouření, 

nepořádek..) Dvě třetiny dětí jsou přesvědčeny, že jejich otec je silný a statečný, ale 

zároveň polovina přiznává, že se za něj někdy sytí (za to, co dělá, ale ne například za to, 

že byl zavřený – naopak, tím se někdy chlubí). Zatímco české děti nikdy neuvádí, že se 

stydí za svou matku, romské děti to uvádějí z 33% případů. Asi cca tři pětiny romských 

dětí si myslí, že mají děti neromské šťastnější život. Strach z tělesného trestu je u nich 2 

x větší než u neromských dětí. V romské rodině jsou děti více orientováni na své 

sourozence. Vztahy romských rodičů jsou diferencovanější a je v nich otevřeně přiznána 

preference určitého dítěte. 

Dle Demetera (1996 in Hubschmannová) se Romské dítě učí tím, že vidí a vnímá, co 

dělají druzí. V praxi se často setkáváme s tím, že šestiletý romský chlapeček, nepostaví 

z kostek komín, protože kostky nikdy nedržel v ruce, jeho vědomosti budou překvapivě 

malé, za to bezpečně pozná hodnotu bankovek a mincí, dokonce dokáže i říci, co si za 

tu hodnotu může pořídit. 
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  Mládí: Autorita je pro romského „puberťáka“ne paní učitelka nebo 

vychovatelka, ale starší člověk z jeho komunity. 

Dětství a dospívání je ohraničeno založením své vlastní rodiny. Romské děti, jak chlapci 

tak i dívky, dospívají mnohem dříve než, ostatní neromské děti, dříve jsou uzavírány i 

sňatky mezi romským párem. Romská dívka i začne přivádět děti na svět (www 1). 

Na svatební veselce se spotřebují vysoké finanční náklady (často si berou půjčky a 

zadlužují se). Věk svatebčanů se pohybuje kolem 16 – 17 let (Bakalář, 2004). 

 Dospělost: Hlavní postavení v dospělosti je opatřit peníze pro rodinu jakkoli 

(www4). 

„Naplnění žaludku cikánského má na starosti žena, která žebrá, krade, hádá z ruky, z 

karet, čaruje. Muž k žebrotě se nesnižuje, nejspíše stává se zlodějem, nevynáší-li jeho 

řemeslo.“ (Štampach, 1929, s. 42). 

  Stáří: Podle Bakaláře (2004) jsou v romské komunitě staří lidé považovány za 

zkušené, moudré a naučené životem. Čím je Rom starší, tím více má respektu od 

ostatních. 

I k samotnému úmrtí se váže mnoho zvyků a obyčejů. Každý Rom skoro věří, že pro 

mrtvého si přijde někdo z dříve zesnulých příbuzných a po pohřbu ho odvádí - mulo. Do 

rakve zesnulého se dávají předměty, které měl zesnulý nejraději (cenné předměty, 

peníze, víno, cigarety,...) Od úmrtí do pohřbu se u těla zemřelého bdí – vartování. 

Zpravidla se má jíst a opíjet se, nesmí se však tancovat a zpívat (www 3). 

 

2.3. Jaký je Rom  

„ Rom Romes dural prindžarel - Rom Roma z dálky pozná“ 

  Velmi často se většina či i oni sami jako minorita vyznačují tím, že mají smysl 

pro pospolitost, tím se odlišují od gádžů. Tato soudržnost je velmi nápadná a souvisí se 

sklonem – být spolu (Říčan, 1998). Problém je ovšem neochota romské rodiny dovolit 

jednotlivci, aby se od ní v něčem odpoutal, aby myslel a jednal jinak než ona. S touto 

soudržností spočívá i návyk a potřeba tělesné blízkosti. Nevadí jim spaní v malé 
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místnosti, namačkáni na jedné posteli. 

„Romové se od narození jeden druhého dotýkají: Když spí tři čtyři na jedné posteli, když 

se tísní na jedné lavici kolem stolu. Stále se sami sebe dotýkají. Když se padesát lidí 

vměstná na dvacet metrů čtverečních, aby si poslechli pohádku, nemohou se nedotýkat. 

Ten dotek je spojuje, dodává jim sílu, jistotu, pocit bezpečí.“ (Lacková in Říčan, 1998, 

s.52). 

 Romové jsou citově spontánní, mají živý temperament a nekontrolovatelné 

city, vyjadřující v realitě formou řeči. Romové se ochotně rádi dělí. To vystihuje i 

jejich přísloví, že pokud bude mít Rom alespoň drobeček chleba, podělí se rád s 

ostatními. Hodně se orientují na přítomnost. Nemají žádné vyhlídky do budoucnosti. 

Romové se dokážou radovat z každé chvilky. Podle Pekárka (1997 in Říčan) to souvisí 

se skutečností, že pro Roma bývá důležitější vztah k rodičům než k dětem, jelikož dítě 

nahraditelné je, rodiče však nikoli. Romská menšina přikládá velkou váhu i změnám. 

Ty souvisí s vysokou mírou nezaměstnanosti a s častými přesuny z jednoho bytu do 

druhého, či z lokalit do lokalit. Trpí strachem, je to jedna z nejzákladnější emoce, 

kterou mají a která se vztahuje k jejich minulosti, kdy byli štváni a hubeni. Je to 

geneticky zakódované a dá se vidět v hlubším rozhovoru s Romem. 

Rous (2003) dále ještě píše o zvláštností romské psychiky. Uvádí, že romské lidi mají 

slabou vůli, neumějí chtít. Jsou velmi nesamostatní. Z toho plyne, že každé 

rozhodování je společné a jen to společné je správné. Jsou urážliví, nervózní a vzteklí, 

na druhou stranu jsou velmi dobrosrdeční a soucítí s ostatními. 

  Romové jako celek pravidelně v testech IQ skórují v pásmu subnormality. 

Rozdíl mezi průměrem romské a neromské populace se vysvětluje odlišným prostředím, 

jiným žebříčkem hodnot, nepotřebou vzdělávání se, atd., je možné že se na inteligenci 

podílí genetické faktory (Bakalář, 2004). 

„Opakovaně zkoušeli psychologové různé metody v domnění, že problém Romů je v 

jazykové bariéře, v oblasti verbálně pojmové. Nicméně se ukázalo, že i metody zcela 

neverbální přinášely selhávání u mnohých romských dětí...Problém leží hlouběji než 

pouze v jazykové bariéře. Je patrně někde na úrovni uchopování problému, v 

teoretickém myšlení, v zacházení s podněty.“ (Klíma in Bakalář 2004, s.50). 
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2.4. Obyčejná nedorozumění z praxe 

„Manuš nane nejda šoka dost gaďaver, sajekh hin so te sikhľol – Člověk není nikdy dost moudrý, stále je 

čemu se učit“ 

  Dle Kutálkové (1999), která podávala svůj článek do Bulletinu pro sociální 

prevenci, pomoc a intervenci, z roku 1999: Článek pojmenovala Takovým obyčejným 

nedorozuměním. 

Jídlo: Dost často se Romové sami sebe navzájem štítí. (čistý Rom/špinavý Rom) 

Tím, že jsou pohostinní, gádže urazí Romy, pokud si nevezme od nich, co jim rodina 

nabízí. Pro Romy je maso ústřední jídlo. Každý den (i několikrát denně) se v romských 

rodinách konzumuje maso a masité pokrmy. Pokud někdo maso nechce jíst či je 

vegetariánem, Romové ho litují. Romové si o Češích myslí, že jsou lakomí: „Když jde 

Češka nakupovat, koupí 3 řízky a udělá z nich 6 řízků. Nakupuje-li Romka, koupí kilo 

masa, ne účelně na večeři, ale co kdyby někdo přišel, musíme ho pohostit.“ 

Dle Pellarové (2004) se Romům příčí, když se uvařené jídlo ohřívá, jídlo se musí sníst v 

den, kdy se uvaří. 

Oblékání: Kutálková (1999) Romové mají svůj styl oblékání. To jak se oblékají 

ostatní lidé – pokud to není zrovna maximálně moderní a nemá to na sobě mnoho flitrů, 

je to v podstatě nemoderní a oblečení typu batikovaného, barevného je pro ně žebrácké 

a tyto lidé nemají peníze. Často se stává, že romské maminky děti do školy nepouštějí, 

jelikož jim nestačilo uschnout prádlo a v ničem jiném – starším oni do školy jít 

nemohou, to proto aby je gádžovské maminky nepomluvily nebo aby se romským 

dětem neromské nesmály. 

Romské děti často nosí značkové teplákové soupravy Nike a Adidas, mladé dámy 

vysoké lesklé boty a to vše do lesa na houby či do školy. Velmi mnohokrát romské děti i 

rodiče nechápou gádžovský styl oblékání a neustále se do nich naváží. 

Čistota: hodně Čechů očekává v Romských rodinách špínu a nepořádek. Není to 

však pravidlem. Jsou rodiny, které i když nemají zavedenou vodu v domě, dokážou 

udržet svůj byt v maximálním pořádku. Pak mohou být i rodiny, které naopak vodu 

zavedenou mají, ale přes všelijaké předměty na zemi se člověk nedostane ani ke 
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kuchyňské lince. 

Autorita: výše v textu jsem se zmiňovala o tom, že Romské děti nepovažují za 

autoritu paní učitelku jako děti neromské, ale někoho velmi vlivného z jejich komunity, 

většinou tím je muž. Proto je velmi obtížné v zařízení, které je určené dětem, třeba 

nízkoprahovém, chtít po dětech, aby autoritou byla mladá vychovatelka, která byť 

dosáhla 20ti let, ale je bezdětná, nemá manžela  a nedejbože ještě dálkově studuje 

nějakou školu. Autoritu si taková žena může získat něčím, co umí. Například – výhrou 

opakovatelnou v kartách. 

Vědomí identity: Mezi Romy je výrazem uznání, když se vychovatel či jakýkoli 

jiný gádže pokusí sesmolit pár cikánských slovíček nebo vět. Dá tím najevo zájem, 

který k Romům chová. 

Temperament a emoce: Věta Kaj džas – kam jdeš? Není větou, která by 

zjišťovala skutečný stav toho, kam jdeme, je to projev sympatií, uvítání. Jsou velmi 

emoční a bouřliví, před hádkou mají českého člověka rádi, v hádce ho nenávidí, ale 

hned druhý den je všechno v pořádku a zase ho milerádi přijmou. Romové se mnohdy 

zdají velmi hlučnými, je to pouhá forma vyjadřování svých emocí. 

 

2.5. 11 základních rysů sociálního systému Romů 

So kerel jekh Rom, savore Roma pal leste – Co dělá jeden Rom, všichni po něm.“ 

  Dle Pekárka ( 2004 in Pellarová) je rozděleno 10 základních rysů soc.systému u 

Romů. Pellarová (2004) dodává jedenáctou zásadu. 

1) Každé rozhodování je společné – jednotlivec v rodině nemá pocit 

zodpovědnosti za svůj život, což je v podstatě v rozporu s individuální 

zodpovědností, na který je kladen v majoritní společnosti. Každý si je jist svým 

místem v rodině, chybí společenský tlak. Tento tlak například komplikuje 

drogovou závislost v rodině. Takového jedince nic nenutí k léčbě. 

2) Neschopnost být sám . každý Rom, když jde něco vyřizovat, dá přednost tomu, 

nejít sám. Agrese má též kolektivní charakter. 
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3) Vyhoštění z rodu je největším trestem – Romové mají velmi úzké sociální sítě. 

Rodiny jsou často velké (až 100 osob), osobní vazby jsou zřídkakdy mimo tento 

okruh. 

4) Mnohost je podmínkou štěstí – dalo by se vysvětlit, že tato mnohost spočívá v 

dětech, užitečných předmětech, jídlu, obezitě,...(neuvědoměle souvisí s větší 

pravděpodobností přežití). 

5) Čas je minulost a přítomnost, budoucnost neexistuje – velmi zásadní etnické 

specifikum – žijí opravdu jenom přítomností, pokud si chtějí něco připomenout z 

minulosti, zpřítomní si to a znovu prožívají minulé. Tato orientace je velkou 

překážkou ve vzdělávání. Pokud chce Rom něčeho dosáhnout, musí to být v 

bezprostředně blízké budoucnosti. 

6) Čas se neodvozuje od ročních období – období nejsou důležitá a vnímání času 

je spíše orientální. S časem nakládat neumí. Romské děti se neumí zabavit samy, 

proto většinu času tráví tím, že odcházejí z domova a zase se tam po chvíli 

vracejí. Toto se děje i na klubech a v nízkoprahových zařízeních. Další zábavou 

je neustále opakovaný poslech romských písní z magnetofonu a případně tanec. 

Když tedy není důležité místo a čas, není pro Romy důležitá ani jejich historie a kořeny. 

7) Neustálá změna místa a prostředí zvyšuje naději na přežití. 

8) Setrvání na jednom místě zvyšuje nebezpečí.  

9) Způsob obživy je neustále podřízen změně. 

10) Základní dovedností je umět se vyhnout a uniknout před nebezpečím. 

11) V komunitě (rodině) vzniká kolektivní vize reality, která není totožná s 

objektivní skutečností – Stává se, že Romové dlouho diskutují nad jednou věcí, 

může to být tím, že pokud žijí přítomností, musí své záležitosti řešit neprodleně, 

aby se k nim už nemuseli vracet a zabývat se jimi. Někdy to však nejde vyřešit 

hned, a proto je nutné si to upravit tak, aby se jimi nebylo třeba dále zabývat 

(aby to nebolelo, neštvalo). Proto se situace probírá tak dlouho, až jsou všichni 

přítomní přesvědčeni, že se celá věc opravdu tak stala. Není to účelová lež 

těchto lidí, ale je to fakt. 
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 Je v podstatě logické, že když si čtenář prostuduje popsané řádky výše, že z 

tohoto faktu musí vycházet situace, které jdou proti sobě. 

 

3. Bludný kruh žití majority a minority 

 „Te na uľahas kaĺi phuv, na uľahas parno maro – Kdyby nebylo černé země, nebylo by ani 

bílého chleba“ 

  Uvádím zde aktuální problémy romského etnika v majoritním soužití, které na 

sebe navazují a vzájemně se proplétají. Podle Frištenské a spol. (2004) jsou podstatné ty 

faktory, které chudobu a sociální soudržnost způsobují. Jedná se o nedostatek vzdělání, 

přípravy na povolání, odtud plyne nezaměstnanost a z ní vyplývající vysoká četnost 

závislosti na sociálních dávkách. Takové situace obecně zvyšují rizika sociálně 

patologických jevů až po kriminalitu. 

 

3.1. Nezaměstnanost 

  Dle Říčana (1998) je nezaměstnanost u romského etnika pravděpodobná ze 70 – 

80%, vzhledem k jejich přístupu ke vzdělání. Nemusí se jednat o pouhé nevzdělání, ale i 

o malou poptávku po nekvalifikované práci, která je pro většinu Romů jediným reálným 

a legálním způsobem obživy. Velký vliv má také chybný sociální systém vyplácení 

dávek. Velké stížnosti jsou ze strany zaměstnavatelů na slabou pracovní morálku a 

nespolehlivost romských zaměstnanců. Na druhé straně jsou tu i oprávněné stížnosti 

mnoha Romů na diskriminaci při přijímaní do zaměstnání. Ovšem zájem o zvýšení 

kvalifikace českých Romů je nepatrný. 

 

3.2. Kriminalita 

  Kriminalita jednoznačně úzce souvisí s velkou nezaměstnaností. Mnoho 

romských rodin se dokáže uskrovnit, vyžít ze sociálních dávek, ovšem ostatní to neumí, 

trpí a buď přímo či nepřímo se dopouštějí trestných činů, protože si chtějí dopřát více. 

Další příčinou kriminality je bezpochyby vzdělanostní deficit a v neposlední řadě také 
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kulturní a sociální segregace. V tomto případě se musí počítat s dalším vzestupem 

alkoholismu, se zvýšením psychické lability a agresivity jednotlivců i skupin (Říčan, 

1998). 

 

3.3. Bydlení 

  Když nejsou peníze nemůže být ani pořádné bydlení. Romské rodiny bydlí v 

naprosté většině gádžovských bytech. Jedná se o byty nižších kategorií a jsou mnohem 

menší než by jejich velké rodiny potřebovaly. Spíše než bydlení jedná se v tomto 

případě o užívání bytu. Tradiční romská pohostinnost, jejich pospolitost, vysoká 

porodnost, sklony s měnícím se pobytem, to vše vede k nenápadnému přeplňování bytu 

(Říčan, 1998). 

 

3.4. Zdraví 

  Šišková (1998 in Říčan) uvádí, že zdraví je úzce spojeno se stavem bydlení. 

Zdravotní stav romské populace působí lékařům vážné starosti. Romské děti jsou v 

mnohem horším zdravotním stavu než gádžovské děti, vyšší pracovní neschopnost je 

také u Romů než u gádžů a romských invalidních důchodců je šestkrát více, než by 

odpovídalo jejich zastoupení v populaci. Průměrný věk, jehož se Romové dožívají, je 

zřetelně nižší, než je tomu u ostatního obyvatelstva. 

 

3.5. Jazyková bariéra 

„Kherutňi čhib hin kherutňi čhib – Rodná řeč je rodná řeč“ 

  Dobře známým problémem romských dětí v české škole je jazyková bariéra. V 

multikulturním prostředí česko - romském různé společenské skupiny nepoužívají k 

vyjadřování podobných potřeb stejných jazykových a řečových kódů. Většina romských 

dětí přichází do školy jako bilingvní, tzn. hovořící romsky i česky. V důsledku školního 

tempa se bariéra prohlubuje. Romština je jazykem, který je nabit emocemi, ale bohužel 

mu chybí technické znaky. Přebírají si je z ostatních jazyků. Proto se možná Romové 
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hůře orientují v technických popisech. Romština je jazykem jednoduchým. Pro spoustu 

výrazů českých mají pouhé jedno slovo romské (baro – velké/dlouhé, proto často 

vyslovují velké vlasy, všechny ptáci jsou čirikle, ať už se jedná o kolibříka či pštrosa) 

Při běžné komunikaci s Romy je dobré se ujišťovat, že Romové pracovníkům rozumějí. 

Není potřebné mluvit složitě, ale stručně a jasně (Pellarová, 2004). 

 

  Vzdělávání Romů je poslední dobou velmi aktuálním tématem, nejenom u nás v 

České republice, ale i všude jinde na světě. Vyhlášeno bylo Desetiletí romské integrace 

2005 – 2015 vycházejíce z podnětů konference „Romové v rozšiřující se Evropě – 

Výzvy pro budoucnost. Na Integraci se podílí 9 zemí střední a východní Evropy. 

 

4. Přes vzdělání k integraci? 

„So na del o ďives, dela o berš, so na del o berš, dela o časos – Co nedá den, dá rok, co nedá rok, dá 

čas“ 

  Chápání budoucnosti v romské rodině je podstatně jiné než v rodině evropské. 

Odlišný je díky tomu také přístup ke vzdělávání romských dětí. V Úmluvě o právech 

dítěte a v listině základních lidských práv a svobod je zakotveno, že při vzdělávání dětí 

má být respektována jejich kulturní identita, jazyk a vlastní hodnoty a že i občanům 

tvořících národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj. Škola je 

chápána Romy jako „bílá“. Romům nepřináší téměř žádné informace o vlastním etniku 

a nepřispívá k rozvoji jejich kultury. Někteří Romové kriticky hodnotí způsob výuky, 

mnozí jsou lhostejní nebo považují předpokládaný systém vzdělání za zbytečný a mají 

tendence se vyhýbat školním povinnostem. Negativní postoj ke škole se přenáší z rodičů 

na děti. K tomuto postoji přispívají skutečnosti, pro které romské dítě není na školní 

docházku dostatečně připraveno. Proto dochází ke školní neúspěšnosti a jejím 

důsledkům je u romských žáků záškoláctví i jiné výchovné problémy, které se většinou 

stupňují (Vargová, 2004 in 4). 

  Bezproblémové soužití majoritní a minoritní skupiny vyžaduje alespoň základní 

stupeň začlenění minority do většinové společnosti. Pokud nebudu brát v patrnosti 
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asimilační techniku, při které se jedinec vzdává své identity, proces integrace minority 

do majority lze definovat takto: 

Je to dvoustranný proces, jehož podmínkou je snaha těch, kteří se chtějí integrovat, 

začlenit do společnosti. Společnost musí být ochotna včlenění přijmout, respektive, co 

nejvíce jim přijetí usnadnit. Jedná se tedy o dobrovolné a ze strany menšiny právem 

požadované důstojné začlenění jedinců a skupin do společnosti, při zachování jejich 

vlastní identity. V případě Romů především jazyka a vlastní kultury, včetně těch 

nepsaných skupinových norem, které nejsou v rozporu s obecně platnými normami 

společnosti jako celku. Od počátku 90. let je tento způsob preferován v České republice. 

Podle zkušeností z ostatních evropských států předpokládá proces integrace dlouhodobé 

důsledné působení jak na většinovou, tak i na menšinovou populaci, zaměřené 

především na nejmladší generace (www 5). 

 

 V předcházejících kapitolách jsem chtěla poukázat na příčiny a důvody aspektů 

žití a jednání romského etnika, kdy v mnoha případech tyto odlišnosti naráží na 

majoritní společnost. Vzhledem k tomu, že integrace Romů je velice nezbytnou, je 

nejprve zapotřebí těmto občanům poskytovat sociální pomocnou ruku, nebo-li sociální 

služby, aby dosáhli vyrovnání příležitostí v nepříznivé (znevýhodňující) životní situaci. 

Na tomto základě dle popudu MŠMT vznikají nejenom Přípravné třídy pro tyto děti, 

které by měly děti předškolního věku připravovat na vstup do 1.třídy, ale i různá 

sdružení organizace a spolky, která se snaží o jistou integraci těchto sociálně 

vyloučených lidí, dětí do společnosti různými sociálně aktivizačními služby. 

 

5. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 Tato zařízení se řídí zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb a vyhláškou 

505/2006 Sb, paragraf 62 ( www8). 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále už jen NZDM) jsou službou sociální 

prevence, napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob v nepříznivé životní situaci a 
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chránit společnost před vznikem sociálně patologických jevů. 

  NZDM jsou většinou určeny dětem od 6 – 26 let, které naplňují kritéria cílové 

skupiny, kterou má určité zařízení zvoleno. Jedná se o děti mládež, které jsou sociálně 

znevýhodněny či o děti romského etnika. Služby v NZDM jsou charakteru výchovně 

vzdělávacího, sociálně terapeutického, zaměřeno na volnočasové aktivity, zařízení se 

snaží zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, pomáhat klientům 

uplatňovat své práva a pomáhat mu při osobních záležitostí. 

  Cílem těchto zařízení je integrace cílové skupiny do společnosti pomocí všech 

výše zmíněných aktivizačních činností. 

Zařízení uživatelům nabízí: volnočasové aktivity (sportovní hry – fotbal, break, 

tanec,...)hry (pexeso, karty, společenské,..), různé dílny (výtvarná, hudební, 

dramatická,...),sociální program – vaření ( příprava pokrmů – učení hygienických 

návyků), vzdělávací program (doučování, vzdělávací hry), preventivní program 

(aktivity zaměřené na eliminaci rizik soc.pat.jevů). 

Dále může i poskytovat základní poradenství pro rodiče dětí a jejich osob blízkých. 

Základní částí poskytování služby je PRVOKONTAKT (uživatel dochází do zařízení 

nějaký čas), po pravidelnějších návštěvách je s ním sepsána DOHODA, součástí této 

dohody je i tvorba INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU (co by dítě chtělo, jak by se chtělo 

zlepšit, v čem by chtělo být úspěšnější a jak pracovník dítěti v tomto kroku může být 

nápomocen,..) (www6). Tento individuální plán vychází ze Standardů kvalit sociálních 

služeb, které jsou zřízeny od MPSV. Tyto standardy musí naplňovat veškerá sociální 

zařízení, která prochází jednotlivě inspekcí kvality (www 7). 

Principy nízkoprahovosti:  

zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem blízké přirozenému 

prostředí klienta 

pro omezení přístupu není důležitá pasivita či názorová odlišnost 

uživatel má právo na anonymitu, pracovníci NZDM nesmí sbírat osobní údaje o 

uživateli, pouze s jeho vědomím a to minimální nezbytně k poskytování odborné 
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služby 

pro užívání není nutná registrace ani pravidelná docházka, uživatel není povinen 

zapojovat se do připravených aktivitách 

služba je poskytována bezplatně 

uživatelé zde v zařízení mohou svá práva uplatňovat 

individualizace podpory – služby jsou šitý „na míru“ 

zaměření na celek – na situaci uživatele služeb se pohlíží v souvislostech, nikoli 

jen na dílčí aspekty 

NZDM musí též vykazovat jednotlivé služby, které jsou založeny na intervencích 

(povídání si pracovníka s uživatelem minimálně 30 minut), informačním servisu 

(pracovník uživatele informuje o tom, co by ho mohlo zajímat ( minut), zprostředkování 

kontaktu s jiným zařízením,....(www 6) . 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 V teoretické části jsem se zabývala nastíněním romské historie, romským 

etnikem jako takovým, jaké podněty a fakta toto romské etnikum charakterizují. 

Poukazovala jsem na jejich hodnoty a odlišný způsob života od života gádžů. 

Empirická (výzkumná část) část je zaměřena na výstup ze zjištěných údajů od 

dotazovaných pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, kteří s romskými 

dětmi pracovali a pracují. Já osobně též pracuji s romskými dětmi už pátým rokem, 

takže v některých kapitolách vycházím i ze svých zkušeností a názorů. Ještě před tím, 

než se budu zabývat samotnou interpretací rozhovorů, chci čtenáři vysvětlit, jakou 

metodologii jsem si pro tento průzkum zvolila a s jakými pracovníky jsem rozhovor 

dělala. Dále se pak ještě zmíním o popisu jednotlivých nízkoprahových zařízení, ve 

kterých pracovníci pracují. 

 

6. Metodologie a popis souboru 

 Zjištěné údaje mi budou sloužit k vytvoření empirické části. Ke zjištění těchto 

dat jsem použila kvalitativní metodologii a jako nástroj sběru dat mi posloužily 

polostandardizované rozhovory. Kvalitativní metodologii jsem si vybrala záměrně. 

Potřebovala jsem zjistit plnohodnotná data od dotazovaných studentů, která mi sloužila 

jako velmi dobrý nástroj k vytvoření této části. 

 Po sepsání příslušné teorie, jsem si nejprve zvolila metodologii, čímž je zmíněný 

kvalitativní postup. Poté jsem si sestavila otázky (viz.Příloha 1), které mi měly posloužit 

pro tento výzkum. Dále následoval vhodný výběr respondentů. Ze začátku jsem chtěla 

tvořit rozhovory se všemi pracovníky NZDM v oblasti Vysočina. Přes jisté problémy a 

časovou vytíženost pracovníků, jsem nakonec svůj výběr respondentů zúžila.  

Zaměřila jsem se na pracovníky NZDM z jednoho města. Vněm se vyskytují dvě 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. (Záměrně nepoužívám celý název NZDM, 

pouze uvádím  začínající písmena). 

1. skupina: pracovníci z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.B. 
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2. skupina: pracovníci z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež E. 

3. skupina: bývalí pracovníci zařízení  

Pracovníky jsem si rozdělila, ale otázky jsem měla stejné pro všechny, spíše se mi 

jednalo o lepší zmapování jistých rozdílů v přístupech práce s romskými dětmi v 

NZDM. Zda je nějaký posun práce s dětmi smysluplnější formou, která by se opírala o 

jejich romská specifika. 

Získaná data jsem nahrávala na diktafon zhruba po dobu 3-4 týdnů, průměrný rozhovor 

trval  hodinu. Při rozhovoru jsme se snažila zajistit příjemnou atmosféru. Nebylo to 

těžké, pracovníky velmi dobře znám, oni znají mne, tím pádem se pracovalo dobře. 

Když jsem měla sebrané všechny rozhovory, následně jsem si je doslova opsala a 

okódovala. Tento kód je velmi důležitý, jelikož se vztahuje jako jednoslovné 

pojmenování slova, výseku věty či celého textu. S těmito kódy jsem dále pracovala a 

tvořila z nich následné klastrování. Klastrování mi sloužilo ke sjednocení názorů, které 

se shodovaly mezi pracovníky a jejich následné pojmenování. 

 V níže uvedených kapitolách veškerá zjištěná data interpretuji ze 14 ti 

rozhovorů. Tato interpretace je psána plynulým přecházením z otázek. Jsou zde napsány 

myšlenky opírající se o fakta z nastudované teorie. Zapřemýšlení se nad teoretickou 

částí v návaznosti na zjištěná data. Vystavím i jednu kapitolu, která se bude týkat jisté 

komparace (porovnání) zařízení V.B. a E. 

 Věková hranice pracovníků je 25 – 34 let, (jeden pracovník 55 let). Jedná se o 

pracovníky, kteří jsou sociálními pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách. 

Jejich klientelou jsou děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, převážně z 

romského etnika. 

 Tento průzkum nebudu komparovat s žádným výzkumem ani s jiným 

nízkoprahovým zařízením. Zajímá mne samotná práce s romským etnikem a jisté 

přístupy, které se odvozují od specifik romského etnika. 

 

 „...o lidské duši lze těžko říct, že váží pět deka nebo tři kila, ani odborník ji 

nedokáže zvážit či změřit. Jestli chce někdo poznat, kdo jsou Romové, nemusel by se 
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tolik zajímat o procenta jako o tu nezvažitelnou duši. Ať přijde mezi ně. Jestli přijde s 

dobrým srdcem, s dobrým úmyslem, všichni ho rádi přijmou. Lidé se přeci nejlépe 

poznají, když si spolu povídají...“ (Aurel Stoica in Tatjana Šišková, 1998, s.78) 

 

7. Romské děti jsou opravdu jiné! 

„Te kereha, so kereha, gadžes tutar na kereha – Ať děláš, co děláš, gádže ze sebe neuděláš“ 

 Všichni dotazovaní odpovídali naprosto shodně v otázce, zda-li vidí rozdíl mezi 

romským a českým dítětem. Romské dítě je živější, otevřenější, upřímnější. Je 

nespolehlivé a dokáže narušit naplánovaný program pro celou skupinu. Tyto děti v sobě 

nemají zakořeněné poděkování a pozdravení, proto se pracovníci kolikrát soustřeďují 

převážně na toto sociální učení. Nedokážou udržet pozornost, jsou roztěkané, u jedné 

aktivity dlouho nevydrží, proto činnost musí být krátká a rozmanitá. Jsou mnohem více 

taktilnější než české děti. Jsou velmi vnímavé a vyspívají dříve, protože ví o všem, co se 

děje v jejich rodině. Ze dvanácti rozhovorů se pracovníci shodují, že jejich 

charakteristika vychází z kořenů a tradic v rodině. Další dva pracovnici byli toho 

názoru, že děti mají problém s navázáním vztahu na poli důvěry a že doba kontaktu je 

delší. Já osobně se domnívám, že důvěra a navázání kontaktu je u každého jiná a velmi 

záleží na pracovníkovi, jakým způsobem se k práci s dítětem postaví. Jedna 

respondentka také uvedla, že mnoho romských dětí je od rodičů vedena k rasismu a to 

se velice odráží v jejich chování k většinové společnosti. 

„ Podle mého názoru byl jeden z největších problémů vztah romských dětí ke společnosti 

a tím spojená reakce, tzn. rozbíjení věcí kolem sebe, dělání nepořádku a jejich 

hlučnost.“ (respondentka, sk.3, praxe 9 let) 

 

7.1. Specifické problémy s romským etnikem 

 Dva respondenti nedokázali na otázku spojenou s výslovně specifickými 

problémy, které se týkají jenom romského etnika, odpovědět. Neshledávají žádné 

specifické problémy, které by byly spojeny výhradně s romským etnikem. 
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Ostatní pracovníci se dokázali shodnout na nevděku od těchto dětí, pasivitě a ignoraci. 

Vše, co jim je nabídnuto, je pro ně velkou samozřejmostí. Charakteristické se může zdát 

i výpověď jednoho pracovníka, který skýtá porod ve velmi brzkém věku, s čímž je 

spojena ranná zralost. Velký nezájem o vzdělání a nabytí pocitu být dobrým. 

Postavením členů v domácnosti a dodržování specifických rolí. Špatná informovanost 

romské etnické menšiny o tom, co po nich česká společnost vyžaduje. Velká agrese. 

Hodně často nabývají pocitu křivdy a ublížení. Velká rivalita mezi jednotlivými 

romskými lokalitami a mezi rodinami, podle finančního postavení. 

„Často mi připadalo, že se měnily ze dne na den, v pondělí jsi mluvila s milou holčičkou 

a v úterý nastoupila „stará žena“, která má všechno na háku“(respondentka sk. 3, 8 let 

praxe) 

(stará žena – vysvětlení: děvče, které už není dítětem, ale napodobuje vědomě i 

nevědomě chování své matky a všech ostatních tet z rodiny) 

 

8. Motivační a komunikační přístupy k romským dětem 

 Motivace romského dítěte k nějaké činnosti (k aktivitám v NZDM) tak, aby pro 

něho samotného byla inspirativní a zároveň tak, aby dítě svým nezájmem nenarušovalo 

celý chod programu, je vnímána každým zařízením odlišně. Ze zařízení V.B., kde je i 

poměrně starší klientela, se dítě nemotivuje, nenutí, vše probíhá dle zásad NZDM 

obecně – dle dobrovolnosti. Všichni 4 respondenti (respondenti, sk. 1) se shodli, že 

samotným motivačním prvkem je „nuda“, z kterého klienti mohou vycházet a zapojit se 

do aktivit zařízením připravené. V této organizaci mají pracovníci 3 fázový výcvik v 

motivačních rozhovorech. 

 V porovnání se zařízením E., kde je mladší klientela než ve V.B., se dítě 

motivuje stále, při každé činnosti. 

 

8.1. Motivace k činnosti 

 Ze zbývajících odpovědí respondentů (skupiny 2 a 3) se výroky hodně shodovali 
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z 90%: 

 samotnou pracovníkovou autoritou (pokud se jedná o pracovníka mužského 

pohlaví, ženské pohlaví samo o sobě autoritou moc není) 

 odměny – výchovné (zapisování si, kdo pomáhal, kdo se účastnil,...poté se jede 

na výlet a jedou pouze ty děti, které si psaly úkoly, které zametaly, které byly 

hodné,..) 

 aspekt upřímnosti („pojď, co budeš dělat jiného“, pojď, ukaž gádžům, jak umíš 

uvařit halušky“,..) 

 hraní na city – tlačit na jeho svědomí - romské děti jsou velmi citlivé (dítěte 

potřebnost v kolektivu, všichni budou mít namalovaný obrázek – jemu to pak 

bude líto,...mě, jako vychovatelku to bude mrzet“....) 

 něco za něco – ty půjdeš se mnou hrát hru a malovat obrázek, já pak půjdu s 

tebou ven kopat do míče 

 Já bych ráda dodala, že z mé praxe je velmi zaručenou metodou, dát dítěti 

najevo, že jeho rodiče dobře znám, že za nimi dojdu na kafe a vše jim povím, jak se dítě 

v zařízení chová. Pokud děti vědí, že se s pracovníkem znají jeho rodiče – je to též 

velmi důležitý aspekt – rozhovor s rodiči (Samozřejmě, že ne u každého dítěte to takto 

funguje a ne každý rodič by mne přijal na kafe a poslouchal, že jeho dítko v zařízení 

zlobí a narušuje program ostatním dětem, s dítětem i s rodinou musí být prvně navázán 

důvěryhodný vztah). 

 Jeden pracovník uvedl, že s motivací nakládá podle situace a podle osobnosti 

daného dítěte. 

 

8.2. Motivace ke vzdělání 

 „Rom Romestar sikhľol – Rom se učí od Roma“ 

 Motivovat dítě ke vzdělání je velmi složité, jelikož se ocitá v situaci, kdy jeho 

rodiče ve většině případech nepracují a pro Romy je obecně vzdělání nedůležité. 

Respondenti (skupina 1) se shodli opět v nemotivování dítěte. Pokud se dítě vysloveně 
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chce v zařízení doučovat a chce, aby mu pracovník s úkoly pomohl, pracovník s dítětem 

vytvoří individuální plán a na jeho zakázce se pracuje. Dotazovaní (skupina 2) 

motivují dítě k učení denně. Dokonce zde v zařízení platí pravidlo – nechodíš do školy 

nesmíš do E. V tomto zařízení  jsou motivujícím prvkem sbírání červených puntíků, 

za určitý počet napsaných úkolů a sesbíraných puntíků,  děti dostávají odměny či jezdí 

na výlety. Tento model se dá však uplatnit pro děti do 10 let. 2 pracovníci uvedli, že 

hodně často dávají dítěti za příklad jeho vlastní rodiče. Respondenti (skupina 3) se 

často odkazovali na známé romské osobnosti, které mají kariéru, 1 dotazovaný uvedl, 

že dával za příklad sám sebe – jednalo se o výpověď bývalého pracovníka, který v 

E.pracoval a je z romské minority. 

„Myslím, že na otázku motivace romského dítěte ke vzdělání v podmínkách, ve kterých 

doma žije, nikdo s reálným pohledem a upřímným srdcem neodpoví, protože to neví. 

Jsou neustále jen různé pokusy, které končí většinou neúspěšně.“ (dotazovaná, sk. 3, 

praxe 9 let) 

 

8.3. Základní podmínky při komunikaci s romským etnikem 

 „Bílý člověk neřeší, jestli mu Rom rozumí, ale Rom se snaží mluvit tak, aby mu 

bílý porozuměl. Když se Rom necítí dobře, nemluví vůbec!(dotazovaná, sk. č.2) 

Tato respondentka je pracovnice v NZDM E., je z romské minority a ví, jakým 

způsobem s Romy hovořit. Její komunikace s tímto etnikem je výborná a efektivní. 

Tvrdí, že je třeba si dát pozor na tempo, výraz a rychlost řeči. Romské děti 

neposlouchají, co člověk říká, ony studují výraz v obličeji, jaký u toho člověk má a jak 

u toho vypadá. 

„Na mě v pubertě také Romové koukali, nerozuměli mi, trvalo to dlouho, s mým mužem 

to trvalo skoro 4 měsíce. Pocházím z normální rodiny, vždy jsme žili s romstvím a jsem z 

české školy, ale vstup mezi Romy mi dal romský přízvuk, myšlení a bylo to 

tam!“(dotazovaná pracovnice z romského etnika, sk. 2. praxe celý život) 

 Pracovníci z této skupiny se shodli na nelhaní, opakování vět, na používání 

srozumitelných vět, být příjemní, tvrdý a projevovat zájem.  
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Pracovníci ze skupiny 1 – pracovníci z V.B. Jsou názoru toho, že komunikace probíhá 

mezi pracovníkem a dítětem úplně stejně, jako u kohokoli jiného. Shodli se pouze na 

srozumitelnosti. Pracovníci, kteří v  už NZDM nepracují, ale mají za sebou notnou 

dávku let v romské přítomnosti se shodli opět na srozumitelnosti a  otevřenosti. Jedna 

respondentka uvedla, že nejdůležitějším aspektem je hlavně slušnost, na které si 

Romové zakládají a koukání se do očí, při rozhovoru. 

Oční kontakt je pro Romy hodně důležitý. Oni sami se očima dost dobře dokážou 

domluvit, ví, že my gádžové ne, ale z našich očí se dá mnohé číst. Například u Romů je 

stále ještě aktuální UHRANUTÍ – jakhendar. Věří na tento fakt a uhranují se navzájem 

mezi sebou. Většinou to bývá uhranutí od jiného Roma z jiného města. Z obecných 

zásad při rozhovoru s Romem mohu navázat na jejich mimoslovní (neverbální) 

komunikaci, kterou, jak už jsem se zmiňovala, hodně používají. 

Dotazovaní pracovníci z NZDM V.B. (skupina č.1) s mimoslovní komunikací nepracují.  

Pracovníci z E, (2. skupina) o ní ví, ale neví přesně, jakým způsobem s ní pracovat. 

Poznají, když děti lžou a když se chystají bez mluvení něco ukradnout, ale maximálně je 

mohou zadržet, ne celou věc nějak ovlivnit. Jedná se o určitý pocit, který oni v sobě 

mají, tento pocit se nedá moc dobře českými slovy popsat. Romská pracovnice (skupina 

č. 2) jako jediná ze všech dotazovaných věděla, na co se chci ptát. Tvrdí, že jsou to 

takové vibrace, které jsou ostatními Romy cítit (gádže je neucítí). Oni se na sebe dívají 

a aniž by mluvili, vycítí ze sebe, co potřebují navzájem. Někdy u toho mluví – 

minimálně – to se dá pak zjistit opět z tónu hlasu a z jejich mimiky. Proto neustále 

sledují naši mimiku a tón hlasu, protože to sledují u sebe. Toto „napětí“ je mezi 

dospělými Romy rozšířené a většinou vede k agresi, hodně často bývá podmíněné 

alkoholem. Dotazovaná, která už v NZDM nepracuje uvedla, že romské děti jsou hodně 

citlivé, až mnohdy přecitlivělé. Domnívám se, že takto by se to dalo česky vysvětlit. 

2 respondenti též uvedli, že při komunikaci je vhodné občas použít i romská slova. Děti 

romsky  málo mluví, ale rozumí. Je to velmi účinné. Vzbuzuje to autoritu a oni cítí, že 

má někdo o ně zájem, proto třeba slovní spojení „Dža khere!“ - „Jdi domu!“ je účinné, 

když dítě zlobí, je hodně rozjeté a nemá v tu chvíli hranice, tak tato věta mu dá najevo, 

že se opravdu musí sebrat a radši budovu opustit! 
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9. Důraz kladen na rodinu 

 V teoretické části bylo popsáno specifických tradičních rolí v rodině každého 

jednotlivce více než dost. Mnoho lidí v naší společnosti se domnívá, že takto Romové 

žili kdysi a nežijí takto už teď. Ne všichni Romové dodržují pravidla své rodiny, ale 

převážná část ano. Je důležité, aby pracovníci, kteří pracují s romskými dětmi na tyto 

aspekty pohlíželi, či je integrace v nerespektování tradičních rolí efektivnější? 

Pracovníci z NZDM V.B. (1. sk.) na tuto otázku nedokázali odpovědět. Nesetkávají se s 

tím (jejich cílová skupina 14 – 19 let). Pracovníci z NZDM E. (sk. č.2) se ve všech 

případech shodli, že je velmi důležité na tyto aspekty pohlížet. 

Pracovnice z této skupiny uvedla, že je třeba brát ohled na dítěte roli v rodině ve 

všem. 

Obecně platí model, že když je potřeba přinutit starší dítě v rodině do nějaké 

aktivity – pracovník mu musí dát funkci (pohlídej, udělej, jsi nejstarší,...)nejmladšího 

člena se dá motivovat ukázkou toho, co dělá starší člen – sourozenec. Pracovníci ze 

skupiny 2. a 5 pracovníků ze skupiny 3. se též shodlo, že pokud ví o dítěti, že je v 

rodině nejstarší ze všech sourozenců – poskytnou mu v zařízení takovou aktivitu, aby si 

odpočinulo, nebudou ho úkolovat a chtít po něm práci. Pokud však do zařízení přijde 

nejmladší dítě z rodiny, je třeba ho úkolovat hodně, takové dítě v rodině pouze 

proplouvá a je nejvíce opečovávané. Platí při tom fakt, že je potřeba pracovat s dítětem 

individuálně. Převážná část z 2. a 3. skupiny jsou též i toho názoru, že na samotnou 

činnost v E. by měli být sourozenci odděleni. Na výlety je však důležité je brát 

společně. Bývá jim smutno a cítí se sami. Zaručený úspěch je práce s celou rodinou a s 

poznatky, které pracovník o rodině má. Pokud do rodiny nahlédne, pochopí vztahy v ní, 

je to první krok k úspěšné práci se samotným dítětem. 

 

9.1. Romská realita se nepočeští 

 V obou zařízení jsou důležité preventivní programy, které jsou založeny právě na 

této problematice. Díky těmto programům je pro děti a mládež přínosná ukázka jiných 
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alternativ žití než je to romské podání. Nabourat úplně romskou kulturu je nemožné, 

přínosné jsou pro ně příklady ze života ostatních lidí. 

„Nikdo neví, co je správné, jestli náhodou není lepší, když cigán bije svou ženu doma z 

lásky, než když gádžo týrá doma ženu a děti a jeví se na veřejnosti jako vážená 

osoba.“(dotazovaná, sk. 2.praxe 4 roky). 

Pracovníci mají ve svých možnostech pouze ukazovat příklady a porovnávat rodiny 

romské a české. Nabourávat se do jejich rodinného modelu je nesmysl a pracovník by 

mohl tvrdě narazit. Je důležité si toto uvědomit a držet se svých kompetencí vychovatele 

a ne samaritánce.  

 Dle podložených teoretických podkladů existuje v romské rodině kolektivní 

vize reality, která není totožná s tou objektivní skutečností. Romové hodně dlouho 

diskutují nad jednou věcí, pokud se to maximálně nerozebere do poslední nitky. Někdy 

to však vyřešit hned nejde, proto je třeba si to upravit tak, aby to už vyřešené bylo a moc 

to nebolelo. Účelová lež to není, je to fakt. Velmi mne zajímalo, jakým způsobem se s 

tímto faktem v NZDM pracuje. 

Pracovníci z 1. skupiny se s tímto faktem nesetkávají. Pouze 1 uvedl, že klienta o 

pravdě nepřesvědčuje. Pouze mu říká, co si myslí o tom on sám. Pracovníci ze skupiny 

2. se shodli na tom, že je třeba jim ukazovat opět jiné cesty. Není důležité je přesvědčit 

o správnosti. Je to natolik silné v jejich rodině, že se pravda nehledá. Pouze se jenom 

ukazuje jiná cesta. Zahrát jim na city: „Proč takhle mluvíš? Zeptala ses toho a toho, zda-

li je to pravda? Co když to tak není a ty mu jenom ubližuješ? Jaké by to bylo tobě?“ 

Domnívám se, že na to děti hodně slyší, přičemž stejný názor uvedla i pracovnice 

romského etnika.  

 

10. Systém práce s dítětem v NZDM 

 Ze své zkušenosti vím, jak je těžké se kolegiálně shodnout na jednotném 

systému, dle kterého by pracovníci v jedné organizaci pracovali a dodržovali jednotný 

přístup k dětem. Ke všemu když se jedná o romské děti, jejich nestálost a o smíchaný 

tým (romský + český). 
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10.1. Pravidla v zařízení 

 Pracovníci 1.skupiny. jsou pro jednoznačné dodržování pravidel všemi dětmi. 

Pracovníci ze skupiny č.2 jsou v tomto nejednotní. 2 ze čtyřech tvrdí, že je třeba oči 

přimhouřit – neustále pamatovat, s jakou klientelou se pracuje. Je pravda, že pokud je 

pravidlo v zařízení – nemluvit sprostě a dítě si u počítače 10x za sebou řekne sprosté 

slovo, mělo by odejít, tak za hodinu nebude v zařízení nikdo! Zase na druhou stranu je 

třeba pamatovat na to, že sprosté slovo v zápalu hry je něco jiného než sprosté titulování 

zaměstnance či ostatních dětí. Respondenti ze skupiny 3 – bývalí pracovníci jsou 

jednoznačně pro dodržování všech pravidel stejně, bez rozdílu barvy kůže, věku či 

víry. 

 

10.2. Uchopení „času“ v zařízení 

 S tímto tématem se setkávají i pracovníci ze skupiny 1. Jejich přístup je hodně 

striktní. Nepřišel jsi včas – máš smůlu!Na rozdíl od zařízení E., kde jsou mladší děti, (i 

to má vliv) kde jim je časová hodnota neustále připomínána. Pracovnice ze sk. 1 si 

myslí, že tento „podlejzavý“ způsob práce má za výsledek nevděčnost a samozřejmost. 

Pracovník ze sk. 2 tvrdí, že v jedné romské lokalitě na okraji města Jihlavy jsou rodiny, 

ve kterých ani rodiče neznají hodiny, neučí hodiny proto ani své děti. Oni hodiny 

nepotřebují. Matky jsou doma se svými dětmi a spánkový čas dodržují. Opět se tato 

problematika dotýká rodiny. Když pracovník ví, že dítě jde po škole domů, tam musí 

umýt nádobí a postarat se o sourozence a  pak teprve má svůj volný čas, je dobré dítěti 

dát najevo, že tohle všechno si uvědomuje a pomoci mu čas vyčíslit v hodinách.  

Pracovnice, která už na E. nepracuje a je romského etnika: „Já nevím, já jsem to taky 

nikdy nechápala, tak jsem jim vždycky vynadala“. Pracovníci  z E. dávají dětem domů 

lístečky s naplánovanou akcí, aby rodiče věděli, že výlet se bude konat ten den, v tolik 

hodin. Lístečky se opakovatelně ztrácejí, takže se musí posílat po dětech vícekrát. I 

když jsou rodiče velmi dobře informováni o datumu odjezdu, je pravidlem, že taková 

půlka rodičů nepřikládá výletu význam a zapomenou informace, které byly napsány na 

lístečku. Pokud se jedná o dlouhodobý výlet, je třeba dojít přímo do rodiny a podat 
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informace osobně. Není to o tom, že by jim to bylo jedno. Když dítě poté jede na výlet, 

rodina ho dokáže vybavit finančně velmi dobře a neustále mu na výlet volá, zda-li je v 

pořádku. Ale samotný fakt – odjez, příjezd – nehraje u nich roli. 

 

10.3. Akce pořádané – jedině po dávkách 

 „To byla jedna z nejdůležitějších informací“ dotazovaná, která už v E. 

nepracuje. 

Všichni ze skupiny 2 a 3 se shodli, že je to velmi důležitá informace a že se v 

zařízení dle toho opravdu plánují a plánovaly akce vždy. Těsně po dávkách – do 12. 

den po dávkách. To je nejlepší rozmezí, kdy rodiče peníze mají. Na E. se osvědčil i 

model takový, že pokud měl být výlet v jiný termín (z organizačních důvodů a z důvodu 

pronajmutí prostor) pracovníci obcházeli rodiny a peníze od nich vybírali dopředu. 

Rodiče byli nadšeni a děti ještě více. Peníze byli u pracovníků uschovány a v době 

odjezdů se všichni dostavili k autobusu, děti se nemusely obávat, že nebudou mít peníze 

a nikam nepojedou.  

(pozn. Romské dítě nepojede na výlet, i když ví, že peníze nepotřebuje žádné. Ale 

většinou neodjede proto, že nemá kartáček, čisté ponožky,...to vše si dítě pořizuje na 

výlet po dávkách, před dávkami to většinou nemá) 

 Pro pracovníky ze skupiny 1 je systém po dávkách nedůležitý. Vůbec na něj 

nekoukají. Klienti, kteří k nim do zařízení dochází o finance nemají nouzi (soudí dle 

toho, že nakupují v MC Donaldovi – přičemž, klienti z E. také nakupují v MC 

Donaldovi – je to pro ně charakteristické, hodně Romů si tím nadzvedává své ego, 

dostává se mu pocitu důležitosti, nehledě na to, že je MC Donald na náměstí, kde oni 

tráví při teplých dnech celé dopoledne i odpoledne se svými rodinami). 

 

10.4. Spolupráce ve prospěch klienta je důležitá 

 V NZDM probíhá spolupráce s různými subjekty ve prospěch klienta – s 

pedagogickopsychologickou poradnou, s přípravnou třídou, s návaznou péčí – 

rekvalifikační kurzy, s výučními obory a se středními školami,.... 
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 Dle mého průzkumu jsem zjistila, že spolupráce se školou, kam dítě dochází je 

pro pracovníky velmi obtížné zajistit. Z první skupiny je o správnosti rozhodnuta 

pouze jedna pracovnice, všichni 3 ostatní pracovníci jsou proti. Vzhledem k 

anonymnosti NZDM obecně, není dobré s učitelkou dítěte komunikovat, dítě pak může 

nabýt pocitu, že je podvedeno a v NZDM se nemusí cítit bezpečně. 

 V NZDM E. vždy spolupráce se školou byla, děti to motivovalo a rády 

pracovníky viděly ve škole, jak se informují na jejich prospěch. Teď spolupráce utichla, 

není zájem ze strany školy. Pokud bude dítě spolupráci vyžadovat, tak by pracovník 

spolupracovat s učitelem měl, jinak ne. Všichni pracovníci, kteří už v NZDM nepracují 

se shodli na názoru, že spolupráce je velmi potřebná. Učitel tak může pracovníkovi 

říct, co za látku se v jednotlivých ročnících probírá a pracovník je tak schopen dítě v 

zařízení k dané látce motivovat a zkoušet si jednotlivé příklady. Já osobně musím dodat, 

že jsem se setkala pouze s jednou pozitivní odezvou ze strany školství, která mne nabyla 

a tím pomohla samotnému dítěti. Jinak jsem se setkávala se samou negací ze strany 

učitelů a nechuti spolupracovat, i přestože věděli, že zrovna ty děti, které dopoledne sedí 

v jejich třídách, celé odpoledne tráví v E. a my pracovníci na ně můžeme výchovně 

působit. 

 NZDM pracuje hlavně s klienty, kteří spadají do cílové skupiny. Rodiče jsou až 

v sekundární cílové skupině, je dobré s nimi  spolupracovat, ovšem  to není nezbytné. 

Pracovníci z 1.skupiny se nesnaží o spolupráci, klientům by to nejspíše nevyhovovalo. 

Pokud se však jedná o děti a ke všemu romské děti, je dobré s rodiči sem tam mluvit. 

Děti tak dostávají pocitu, že o ně má pracovník opravdu zájem, rodiče to těší, že se ten 

pracovník gádže nebojí a tím si pracovník vlastně prošlapuje cestu k autoritě a respektu. 

Není to důležité kvůli službě, která se v NZDM poskytuje, ale v tomto směru je to 

důležité kvůli romství jako takovému. 

 „Spolupracovat s rodiči by se rozhodně mělo a dokud si lidé, kteří rozhodují o tom, kdo 

je a kdo není cílová skupina, neuvědomí, že je komunikace s rodinou v tomhle případě to 

nejdůležitější, bude komunikace vždy složitá. Oni do zařízení přijdou, budou mluvit, ale 

dokud nezačnete chodit k nim domů, nebudete s nimi pít kávu a jejich děti neuvidí, že 
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spolu mluvíte slušně, nic se nezmění!“(pracovnice ze 3. sk. praxe 9 let) 

 

11. Komparace zařízení 

 Mým prvotním úmyslem nebylo porovnávat zařízení jednotlivá zařízení. Ale 

vzhledem k tomu, že rozhovory byly pořízeny pouze z 2 zařízení, které se svými služby 

a přístupy odlišují, byla jsem dotlačena k vystavění této kapitoly. 

 Do zařízení V.B. dochází mládež romského etnika z 50 %. Cílová skupina 14 – 

19 let. Programy jsou pro ně tvořeny – v měsíčních blokách – založeny na preventivní 

bázi. Klienti mohou zasahovat do chodu zařízení, vymýšlí si své vlastní aktivity a 

striktně se zde dodržují pravidla. V zařízení E. je 99% romských dětí. Cílová skupina je 

od 6 – 26 let. Poskytované programy jsou zaměřeny na vzdělávání (doučování), 

malování, vyrábění, výuka vaření, tanec + sportovní aktivity. Velkou úlohu hrají 

pořádané akce (soutěže, výstavy,...)+ letní a prázdninové výlety. Tím, že je cílová 

skupina tak rozsáhlá, vejdou se do ní převážně i mladé rodiče dětí. Dost často se stává, 

že je v E. velmi rodinná atmosféra, kde není možné striktně se řídit pravidly na rozdíl od 

V.B. V.B. vůbec nekomunikuje s rodinami svých klientů. E. velmi často komunikuje s 

rodinami klientů. V.B. celkově nepohlíží na romské etnikum z pohledu jejich rodinných 

vazeb, tradic, puštěných kořenů. E. pohlíží na své klienty dle těchto rodinných dispozic 

a snaží se uplatňovat vybrané modely úspěchu dle svých zkušeností. 

Obě dvě služby jsou vedeny Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. Přesto každé 

zařízení je jiné a má své služby postaveny navzájem od sebe odlišně. Hlavní roli zde 

hraje věk cílové skupiny  Ani jedno zařízení nepopírá zásady NZDM obecně, snaží se 

integrovat romské děti a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí do majoritní 

společnosti nenásilnou formou. Přičemž jedno zařízení E. sleduje dítě v celém kontextu 

jeho rodiny, soustřeďuje se na specifika, které z jejich kultury vychází. Zařízení se 

domnívá, že pouze tímto způsobem je možné dítě pochopit a lépe s ním tak o 

jednotlivých věcech komunikovat. Druhé zařízení V.B. se nesoustřeďuje na rodinné 

dispozice a nepracuje s prvky romské kultury.  Je toho názoru, že ke každému stejný 

přístup. 
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12) Osobnost vychovatele romského etnika 

 Všichni pracovníci se jednoznačně shodli na trpělivosti, komunikativnosti, 

sebejistotě, charisma, toleranci, asertivitě, umění zaujmout, být psychicky vyrovnaný a 

nervově stabilní. Dvě pracovnice také udali, že je potřeba, aby pracovník věděl, s kým 

pracuje. 

„Rozhodně by se měl vcítit do romského etnika, bez ohledu na to, zda-li  s jejich 

životním způsobem souhlasí“(pracovnice 3. sk. praxe 9 let) 

„Měl by mít trpělivost pro děti a s mládeží – umět – pracovat“(romská pracovnice 3. sk. 

praxe celý život) 

 

12.1. Autorita 

 Každé dítě potřebuje nějakou autoritu, ztotožňovat se se vzorem chování. Hledá 

samo sebe a potřebuje vést. Musí si být jisto, že se v tomhle velkém světě není samo a 

že když udělá chybu, může přijít někdo, kdo mu podá pomocnou ruku. Autorita je tady 

od toho, aby k ní vzhlížely. Může ovlivňovat, vést, přikazovat, učit,....Autoritou pro 

romské děti jsou především romské pracovnice, romští pracovníci. Pak to mohou být 

čeští pracovníci – muži. Někdy to může být i česká žena (která má už manžela a děti). 

Mladé dívky, které začnou v zařízení pracovat mají před sebou dlouhou cestu než 

autoritu získají. Velmi důležité je, jakým způsobem pracovníka berou starší děti(mládež 

12 let a více), tak ho budou brát i mladší děti. Jak už jsem popisovala v jiných 

kapitolách. Důležitý je, zda-li ten pracovník zná a je ve styku s rodinou dětí, pokud ano, 

děti pracovníka mají za větší autoritu než pracovníka, který jejich rodinu nezná. 

„Romské děti vycítí, kdo se chová přirozeně a má je rád, takové jaké jsou. K takovým 

lidem časem důvěru získají a tím i autoritu.“(dotazovaná 2. sk. praxe 9 let) 

 

12.2. Krocení romských emocí 

„Romaňi choľi  sar balvaj – avel, džal – Romský hněv je jako vítr – přižene se a hned je pryč“ 

 Pracovníci neshledávají žádné odlišné metody postupu práce při výbuchu emocí 
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romských dětí a mládeže. Pracují s nimi jako s jakýmkoli jinými emocemi. Pracovníci, 

kteří jsou ze sk. č. 2, pracující na E. se shodují, že je důležité zachovat klid, kolikrát je 

zapotřebí nechat účastníky nějaké bitky, (hlavně když se to týká dvou sourozenců) aby 

si to vyřídili, tím se vybijí, uklidní a pak je teprve prostor na povídání si a zanalyzování 

celé situace. Ze svých osobních zkušeností vím, že kolikrát ani není zřetelné, jakým 

způsobem se rozjede nějaká agrese, bitka či křik. Vše se opírá o předešlé kapitoly 

(komunikace, mimoslovní komunikace, oční kontakt, specifické role v rodině,....) 

Pracovník musí neustále předvídat a počítat s tím, že k různým konfliktům dochází 

na zařízení až 5 x denně. Jejich povahy jsou prudké, o to dříve na to potom zapomenou 

a vše se vrátí do vyjetých kolejí. 

 

13. Má to celé vůbec smysl? 

 „Jistě že to má smysl, kdyby to nemělo smysl, nepracoval bych tady“(pracovník 

ze sk. č.1., 6 let praxe )„ Na jednu stranu se snažíme zachovat jejich identitu a na 

druhou stranu chceme aby fungovali v našem světě podle našich představ, což se dá asi 

jen horko těžko skloubit. Rasová nesnášenlivost roste a nevím o nikom kdo by to dokázal 

rozlousknout. Vymýšlíme přístupy a „staráme se o ně“ dostává se jim velká pozornost a 

nejsem si vůbec jistej jestli to má ten správný efekt. Chápu, že jsou v bludném kruhu, ať 

už je to nálepka kterou mají ( vytvořili jsme jí my nebo oni sami? ) Chudoba a getha 

které nenabízejí možnosti k lepšímu a protože „vlky z lesů žene hlad“ uchylují se ke 

společensky nežádoucím stylům života. Separace je zlo, diskriminace je zlo, rasismus je 

zlo, rozmazlování je zlo. Největší obětí jsou samozřejmě děti, které mnohdy nemají 

možnost být jiné, škola jako taková namísto, aby nastavila stejnou startovní čáru pro 

všechny vytváří velké rozdíly. Myslím že jsou příliš hrdí než, aby se změnili k obrazu 

našemu a příliš pohodlný . Omlouvám se pokud to vyzní jako kategorizování Romu, to 

nebyl účel, věřím že existují výjimky, ale moc jich neznám. Doufám že se nikdo nebude 

cítit dotčený. Jen vyjadřuji můj pocit patové situace nad tím vším …“(pracovník 1. sk. 

praxe 5 let). „Pokud pracovník NZDM nerozumí Romům, nedokáže se do nich vcítit, tak 

nedovede svou práci dělat dobře, ničeho nedocílí!“(pracovnice romského etnika ze sk. 

č.2 praxe – celý život). 



41 

14. Závěr 

 Na začátku práce jsem uvedla, že téma bakalářské práce jsem si vybrala 

záměrně, protože v této oblasti působím už po dobu 7 let a velmi mne zajímá samotná 

problematika a přístup pracovníků k romským dětem, zda-li vychází ze specifik jejich 

etnika, či nikoli, tak, aby práce s nimi byla efektivní a smysluplná.  

 Nejdříve jsem popsala pojmy, které se v práci vyskytují, abych čtenáři nastínila, 

s jakou problematikou se v této práci zabývám. V úvodu jsem se zmiňovala o základu 

romské historii, která je neméně důležitější než aktuální stav. Bohužel je důležitá pro 

majoritní společnost a ne pro minoritní romskou společnost..V teoretické části jsem se 

zaměřila na charakteristiku Romů obecně, na jejich specifické vlastnosti na postavení 

dítěte v rodině. Kapitolu jsme věnovala určitým rolím v romské rodině a na jejich 

základní rysy podle pana Pekárka. Nemohla jsem opomenout poznamenat problematiku 

bydlení, kriminality, zdraví a jazykové bariéry. Jsou to aspekty, které se různě proplétají 

a tvoří bludný kruh dohromady ještě s otázkou vzdělání. Na různé odlišnosti romských 

dětí reagují přípravné třídy, které se zakládají při Základních školách a další jiné 

organizace, které se snaží eliminovat rozdíly mezi českým a romským světem. Neméně 

důležitou úlohu tvoří i nízkoprahová zařízení, která takovým dětem poskytují 

volnočasové aktivity dohromady s výchovnými a vzdělávacími, aby se lépe zapojovaly 

do majoritní společnosti. Zařízení V.B. a zařízení E. jsou nízkoprahová zařízení, která se 

eliminací sociálně patologických jevů u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

věnují. 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda-li pracovníci, kteří pracují s 

romskými dětmi v NZDM vycházejí ze specifik romského etnika, či nikoli. Zda-li je 

opravdu možné mít specifický přístup a metody práce s romskými dětmi v 

nízkoprahových zařízení při výchovně vzdělávacích aktivitách a volnočasových 

aktivitách, tak aby se nepopíraly zásady NZDM a zároveň, aby práce s těmito dětmi 

byla efektivní a smysluplná.  

 Kapitoly jsem vystavila ze specifických problémů s romským etnikem, se 

kterými se pracovníci v zařízení setkávají. Rozebrala jsem otázku motivace k činnostem 

poskytovaným v zařízení a ke vzdělání. Vyplynulo velmi zřetelně, že každý pracovník 
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vnímá odlišnost romského dítěte od neromského. Jedno zařízení s touto odlišností 

pracuje takovým způsobem, že se snaží poznávat jeho rodinu, navazovat s ní vztah a 

důvěru. Zařízení se snaží dítěti poskytnout sociální službu tak, aby byla pochopena, 

využita smysluplně a i když nesplňuje základy veškerého naplnění NZDM, je ušita 

namíru pro klienta. Druhé zařízení také poskytuje tuto samou sociální službu klientovi, 

ale neopírá se o jeho specifika, chce ho dostat tam, kam by se dostat dle majoritní 

společnosti mělo. Je pak otázka, zda-li takové dítě je vůbec schopno porozumět, co mu 

vlastně česká společnost chce dát a proč mu to chce dát. Dále jsem si pouze jenom 

potvrdila, že je opravdu důležitá komunikace, kterou používáme s romským klientem. 

Romské dítě neposlouchá obsah sdělení, ale vnímá tempo mluvy, poslouchá barvu hlasu 

a sleduje výraz v obličeji, který dotyčný při hovoru má. Mimoslovní komunikace, která 

je u nich naprosto běžnou záležitostí se nedá moc dobře česky popsat, ale u nich 

opravdu existuje. Záleží pak na pracovníkovi, zda-li je empatický a dokáže se v ní 

vyznat. Mnoho pracovníků vůbec neví, že tato jejich komunikace existuje a už vůbec 

neví, co vlastně znamená. Je to spíše pocit – intuice, pěstovaná od malička. Dala by se 

přirovnat k historii a k potřebě přežití.  

Přestože si myslím, že je důležité, aby se pravidla dodržovány byly (protože tím 

se tvoří osobnost dítěte), jsou pracovníci, kteří jsou názoru toho, že dodržovat pravidla s 

romskými dětmi, je nemožné. Problematika „zacházení s časem“ se ukázala v obou 

dvou zařízení. Romové a jejich orientace na přítomnost se opět odráží na celém systému 

jejich fungování. S tímto faktem se trápí obě zařízení. V.B. je toho názoru – nepřijdeš – 

nejdeš, nemáš peníze – nejedeš! E. se snaží řešit věc jiným způsobem. Komunikovat 

přes rodinu, dbát na jednotlivé dny v měsíci (hlídat si dávky), připomínat a psát na 

lístečky. V.B. to vnímá jako podlízavý (neefektivní) způsob práce, E. to vnímá jako 

pomocný (efektivní) způsob práce.  

A co dávky? Jsou opravdu tak nedůležité při samotné práci s klienty? Zařízení 

V.B. se dávkami neřídí vůbec, zařízení E. se dávkami řídí při pořádání výletů a výjezdů 

stále. Je to pro ně důležitý aspekt. V tomto směru se nejedná o pouhé peníze, jedná se o 

pocit – mít, utratit, užít si, cítit se v bezpečí, ukázat, věřit si,…. 

Spolupráce se školou ve prospěch dítěte se ukázala potřebnou, přičemž ale není 
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jednoduché kontakt se školou navázat. V dnešní době mají učitelé svých povinností dost 

a neshledávají za důležité  věnovat čas tomu, kde dítě tráví svůj volný čas.  Je to 

zajímavé, škola je instituce, která se vždy opírala a opírá o rodinu, rodina je základ 

všeho a na téma rodina se ve škole naráží neustále.  Smutné mi však přijde, že právě o 

romské rodině se ve škole tak málo mluví a učitelé o ní tak málo vědí. Ovšem přímý 

vztah škola versus romské dítě by bylo na úplně jiné bakalářské téma. 

Povinností NZDM není spolupracovat ve prospěch dítěte s rodiči. Zařízení V.B. 

tento fakt ctí, zařízení E. nikoli. Toto zařízení se domnívá, že spolupráce s rodinou je 

základem k dobré práci s romskými dětmi. Není to priorita, ale napomáhá to k dobrým 

vztahům a důvěře na poli romství versus  bílý svět. 

Ze zjištěných výsledků je zcela zřejmé, že ne v každém zařízení jsou jednotné 

modely práce a stejné přístupy k romským dětem. Domnívám se, že toto hodně vyplývá 

ze zkušeností a názorů pracovníků. V těchto typech zařízení má vedle veškerých 

povinností a dodržování Standardů a zásad NZDM obecně pracovník víceméně hodně 

volnou ruku. Též je důležité, zda se v zařízení objevuje pouze tým složený z pracovníků 

neromského etnika, či se v týmu objeví pracovník romského etnika. Tento pracovník je 

poté v týmu k nezaplacení, dokáže vidět věci, které neromský pracovník u romských 

dětí nevidí, dokáže upozornit na důležité informace a ukazovat ostatním pracovníkům , 

jak na děti působit. 

Autorita u romských dětí je velmi důležitá. Pracovník, který v dětech nevzbuzuje 

autoritu má předem na půl prohraný boj. Tyto děti budou poslouchat a respektovat 

dospělého, pokud k nim dospělý bude férový, tvrdý, nebojácný, bude si stát za svým 

názorem, projeví opravdový zájem o dítě a bude se snažit dítě pochopit. Patří k tomu 

neodmyslitelně i vizáž pracovníka. Neuznávají moc alternativní oblečení typu batika, 

proužky, přírodní materiál,…rádi se tomu vysmívají a o takových lidech si často myslí, 

že jsou to „chudáci“. V oblibě mají flitry, zářivé oblečení, upnuté moderní halenky, 

vysoké boty na podpatku. Pracovník  musí počítat s tím, že i 4 leté dítě už začne 

pozorovat šatník určitého pracovníka.  

Myslím si, že cíle, který jsem měla ze začátku určený, jsem dosáhla. Zajímal 

mne samotný pohled pracovníků NZDM na práci a specifika romského etnika a zda -li 
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právě s tímto specifikem v zařízení pracují I přestože jsem získala rozhovory pouze ze 

dvou zařízení mnohé se z toho určit dalo. Tuto práci nepovažují za výzkum, pouze 

určitý průzkum. 

Myslím si, že je velmi důležité si uvědomit, kde pracovník, pracující s Romy, 

působí. V jaké organizaci se ocitá a komu službu poskytuje. Z dotazů vyplynulo, že je 

důležité brát ohled na rodinu a na jejich vazby, ale jsou věci, které z rodiny vyplívají a 

stejně se s tím nedá dělat nic. Jde spíše o možnost ukázání nové cesty, jiné cesty. Mluvit 

o příkladech ze svého života, zůstane pak už na nich samotných, zda-li si z hovorů do 

svých budoucích životů něco vezmou a jak moc budou chtít svůj život díky tomu 

ovlivnit. 

Z rozhovorů však jednoznačně vyplynulo, že zařízení E. se velmi soustředí na 

dítěte pozadí a na specifika, které se snaží jako pracovníci poznávat. Díky  tomu se jim 

poté lépe pracuje a dítě si s pracovníkem dokáže vytvořit vztah a má pocit, že most mezi 

jeho rodinou a gádžovským světem je najednou bezpečnější. V.B. je toho názoru, že 

dítěte pozadí není pro samotnou práci v NZDM důležitým bodem a soustřeďují se na 

jednotlivce, který má určitou cestu před sebou. Nedokážu posoudit, zda-li zařízení V.B. 

dělá svou práci lépe než zařízení E. a naopak. Nebyl to ani můj cíl práce, spíše mi tento 

rozličný přístup pomohl nějaké fakta lépe pochopit a pojmenovat.  Myslím si také, že 

tato problematika ještě není úplně vyřešena a dlouho nebude znán zaručený úspěšný 

proces, jak romskou minoritu integrovat do majoritní společnosti.  

Při sepisování této práce jsem se s výraznými problémy nesetkávala, které by mi 

byly překážkou. 

Prostřednictvím této publikace si mohou čtenáři odnést poznatky o romském 

etniku a pracovníci, kteří pracují  či se chystají pracovat s romskými dětmi si čtením 

těchto řádků mohou  tvořit vlastní názory. 
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Příloha 1: 
 
Otázky k rozhovoru: 
 
Myslíš si, že romské děti nepotřebují žádný specifický přístup a že je třeba k nim 
přistupovat stejně jako  k dětem neromským? Pokud ano, prosím, dál pokračovat 
nemusíš s žádnou z otázek.......pokud však zájem i přesto máš, děkuji i za tento názor a 
pokračuj dále... 

 
Praxe s romskými dětmi: 
Jak dlouho jsi pracoval/a či pracuješ s romským etnikem?(jakákoli jiná praxe s 
romským etnikem se též počítá)? 
Jaká je/byla tvá pozice na pracovišti? 
Pociťuješ rozdíly při práci s romskými a neromskými dětmi? 
Napadá tě někdy otázky typu – má to smysl? 
Nebo jsi stále u myšlenek typu – ano, má to smysl! 
 
 Programy v NZDM: 
Jaký podíl k vám do NZDM dochází/docházelo českých:romských dětí? 
 
Předpokládám, že programy pro své klienty tvoříte/tvořili dohromady (pro české+ 
romské děti), 
pokud tomu tak není, prosím o vysvětlení tvorby rozdělených programů 
 
Jaké programy máte pro klienty v zařízení vytvořeny? 
Jsou vaše programy rozděleny na vzdělání, výchovu a volnočas? 
 
Jste si jisti, že tyto programy jsou v souladu se Zákonem o sociálních službách a 
zároveň s eliminací sociálně patologických jevů? 
 
Samotná práce s romskými dětmi: 
Jak motivuješ/motivoval/a romské dítě k činnosti, v momentě pokud nejeví zájem o 
danou aktivitu a narušuje tím celý kolektiv a naplánovaný program? 
 
Jakým způsobem s romskými dětmi komunikuješ (romské dítě nemusí rozumět, i když 
mluví česky)? 
Uplatňuješ druh komunikace ve všech oblastech aktivit tvořených pro romské děti nebo 
pouze u některých vybraných? 
 
Pracuješ s jejich mimoslovní komunikací, která je u nich velmi častá a používají ji 
většinou proto, jelikož vede k negativnímu jednání (mimika, pohyby, oční kontakt,... )? 
 
Jaká pravidla ve vašem zařízení jsou určena takovým způsobem, aby romské děti dobře 
chápaly jejich význam a nehrozilo opakovatelné porušení? Mám tím na mysli, zda-li je 
třeba u pravidel, která jsou v zařízení stanovena pro klienty, potřeba přimhouřit oči 
pokud jsou porušena romským dítětem, či naopak je potřeba tyto pravidla u romských 
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dětí striktně dodržovat? 
 
Kladeš důraz na specifické role nejstarších/nejmladších dětí v rodině? Tento fakt se 
odráží na samotném dítěti v zařízení při nějakých aktivitách, jakým způsobem s tímto 
faktem pracuješ? 
 
Jakým způsobem pracuješ s dvěma rovinami: 1. romská žena je často bita svým 
mužem, je to projev lásky, hlavou celé rodiny je otec, co řekne – platí v každém případě 
– otce poslouchá celá rodina, včetně jeho matky, ....2. žena nemá být od svého muže 
bita, projev lásky netkví v ubližování, hlavou celé rodiny nemusí být podmíněně otec, v 
každé rodině to je jiné, záleží na osobnosti, temperamentu, schopnostech, (+takových 
rozepří je mnoho!) 
jde o dvě reality – romskou a českou! Máš vytvořené nějaké modely, jak s dítětem 
pracovat efektivně, aby se nenabourala jeho identita(aby dítě dokázalo obstát jak ve své 
rodině – jak se po něm vyžaduje, tak aby zároveň vědělo, že v českém světě je to jiné) 
Jaký model sociální a pedagogické práce používáš? 
 
 
Jak motivuješ  romské dítě ke vzdělání, když jeho rodiče vzdělání nemají a dítě nutí k 
povinnostem v domácnosti (praní, nakupování, starání o mladší sourozence,...)+ další 
reálie (dítě je nevyspané – v jedné posteli jich spí více, dítě má ostych – nemá čisté 
prádlo, dítě má džuva – vši – nejsou peníze na šampon) ?  
 
Pracuješ s romským dítětem – jako s odpovědným jedincem či je tvá práce zaměřena na 
sourozence – jako na minimální celek práce s romským etnikem? 
 
Jakým způsobem se u vás v zařízení pracuje s časem? Romové vnímají čas opravdu 
„teď“Domlouváte se na schůzky či na výlety nějakým zaručeným způsobem, o kterém 
víte, že děti dorazí včas a v naplánovaný den? 
 
Plánujete v zařízení výjezdy či výlety či jakékoli jiné důležité akce systémem před 
dávkami/po dávkách? 
 
V komunitě (rodině) vzniká kolektivní vize reality, která není totožná s objektivní 
skutečností – Stává se, že Romové dlouho diskutují nad jednou věcí, může to být tím, 
že pokud žijí přítomností, musí své záležitosti řešit neprodleně, aby se k nim už 
nemuseli vracet a zabývat se jimi. Někdy to však nejde vyřešit hned, a proto je nutné si 
to upravit tak, aby se jimi nebylo třeba dále zabývat (aby to nebolelo, neštvalo). Proto se 
situace probírá tak dlouho, až jsou všichni přítomní přesvědčeni, že se celá věc opravdu 
tak stala. Není to účelová lež těchto lidí, ale je to fakt. Pracujete s tímto faktem u vás v 
NZDM? 
 
Myslíš si, že k tomu, aby bylo dítě dobře motivováno ke školskému systému, je třeba, 
aby NZDM spolupracovalo se školou (popřípadě učitelkou, která má konkrétní dítě ve 
třídě)? 
 
Pokud se bere v potaz romská pospolitost, nemělo by se  aktivně  spolupracovat i s 
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rodiči těchto dětí, které do zařízení dochází?(Terénem se toto však řešit nedá, jelikož 
rodiče nejsou cílovou skupinou NZDM) 
Jak to probíhá u vás v zařízení  a myslíte si, že je spolupráce s rodiči nezbytná a v 
NZDM možná? 
 
Potýkáte se u vás v NZDM s nějakými specifickými problémy, které se týkají pouze 
práce s romskými dětmi? 
 
Osobnostní stránka vychovatele: 
Jaký si myslíš, že by měl mít vychovatel  romských děti charakter? 
Jak pracuješ jako vychovatel s romskými emocemi (výbuch, agrese, křik, …)? 
Myslíš si, že jsi pro romské dítě autoritou?  
Používáš nějaké základní podmínky při efektivní komunikaci a práci s Romy? 
Používáš ve své profesi nějaký  model duševní hygieny ? Mám tím na mysli nějakou 
prevenci syndromu vyhoření, apod.? 
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Příloha 2: 

 

Oslava Mezinárodního dne Romů na náměstí 

 

 

                                                     …     Prázdninový pobyt na vesnici 

 

Pěstování řeřichy před Velikonocemi 
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Návštěva Muzea romské kultury v Brně 

 

Sociální program – výuka vaření (pečení vánočního cukroví) 

 

Hromadné setkání dětí a rodičů při Vánoční besídce 
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Příloha 3: 

Mentální mapa romského pracovníka 

 

 

 

 

 

Jejich mimoslovní komunikace je hlavně o pocitu – rozumějí tomu všichni cigáni, malý i velcí, 
přináší to ale i negativní stránky věci, hlavně u dospělých jedinců. Romové jsou hodně citliví a 
dávají na své pocity, s tím gádže nic neudělá! 

 

 

Znát specifické role v rodině je základ! Ke všemu,při všem, co s romskými dětmi dělám, je 
potřebuji znát! Jinak mezi námi není důvěra a oni se tak neotevřou. Při hře, při doučování, když 
jedem na výlet, při všem! 

 
Plánovat akce s dětmi jedině 
po dávkách, před dávkami je 
to složité a většina dětí 
nikam nepojede 

 Nečastější problém – špatná 
informovanost rodičů a 
nepochopení pravidel dětí 
v zařízení. 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikuji s nimi tak, aby mi rozuměli,hodně 
opakuji, oni stejně sledují pouze výraz v obličeji, 
oni „z tebe cítí“, ale zase nemá cenu na ně mluvit 
moc pomalu, je potřeba, aby si zvykaly i 
rychlejšímu tempu!Nerozumím tomu, proč 
v českých školách nemají romské děti povinně 
přikázáno chodit na logopedii! 

Práce s romskými dětmi smysl 
má, ale……úspěchy jsou vidět 
pouze zřídka. Je to v porovnání 
světů. 

Pravidla důležitá jsou, 
ale pracovník musí stále 
vědět s kým pracuje, 
Romové nikdy pravidla 
nebudou chápat, protože 
doma žádné nemají. 

Oni ví, že je to doma u 
nich jiné, ale s gádžem o 
tom mluvit nechtějí, je to 
pro ně tabu! Pracovník 
jim jenom může ukazovat 
jinou cestu. Snažím se je 
motivovat stále při všem, 
už jenom příkladem sama 
sebou. 

Pracovník romského 

etnika, 

30 let, praxe celý život 

My rodiče k samotné práci nepotřebujeme. Jsme 
tady od toho, abychom tu byli pro děti, ne pro ně. 
Možná tak kvůli zpětné vazbě, ale do vztahů 
nemůžeme a nikdy ani nebudeme vidět a romskou 
rodinu prostě nepředěláme. 

To, že děti neumí hodiny, opět pramení 
z rodiny. Hodně cigánů čas nepotřebuje 
znát, nepracují, jsou na mateřské, k čemu? 
Řídí se podle svých povinností. Pracovník 
jim neustále musí připomínat, kdy mají 
přijít. 
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Mentální mapa neromského pracovníka: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mimoslovní komunikace je podle mne stejná jako u ostatních lidí - dětí 
 

 
Se specifickými rolemi dětí v rodině se 
vůbec nesetkávám, takže zatím nebyl 
důvod brát na to ohledy. 

 
Pravidla jsou jedny – pro všechny stejný, ať 
už je to romské dítě nebo české, je to jedno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Čas pro nás platí a když ho děti 
nerespektují, bohužel mají smůlu ony. 
Nemůžeme se řídit romským časem. 

 
Neplánujeme akce dle 
dávek, na tohle vůbec 
nekoukáme, není to pro nás 
rozhodující. 
 

S rodiči nespolupracujeme, ani nevím, zda-li by to 
bylo dobré. Jsme tu pro děti a ne pro rodiče. 

Jako nejčastějším problémem bych 
uvedla v některých případech 
pasivitu, nevděčnost a 
nespolehlivost. 

My nemotivujeme, pracujeme na zakázce dítěte. 
 

Nemám vysoké cíle, přijímám to 
takové, jaké to je Hluboký smysl 
však neshledávám v práci 
s romskými dětmi. Komunikuji s romskými dětmi jako s bílými, když 

nerozumí, tak jim to zopakuji, nijak zvlášť jinak 
se nimi nemluvím. 

Pracovník 

neromského etnika, 

25 let, praxe 6 let 



 

 


