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ABSTRAKT 

 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na projekt Sdružení pro probaci a mediaci 

v justici s názvem Posílení rodiny. Do projektu jsem se sám zapojil a pracoval jsem v něm 

jako terénní rodinný pracovník. V první, teoretické části mé závěrečné práce se zaměřuji 

na Romy, skupiny Romů v ČR, vzdělávání Romů apod. Popisuji zde také činnost SPJ 

(Sdružení pro probaci a mediaci v justici), PMS (Probační a mediační služba) či OSPOD 

(Odboru sociálně právní ochrany dětí).  Druhá praktická část popisuje samotný projekt 

„Posílení rodiny“, jeho cíle, realizaci a hodnocení projektu. Součástí této části jsou také 

kazuistiky čtyř romských rodin, se kterými jsem dva roky pracoval, a dva strukturované 

rozhovory.  
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ANNOTATION:  

In my thesis I focused on the project of the Association for Probation and Mediation in 

Justice, entitled Strengthening of the family. The project I involved myself and I 

worked there as a family outreach worker. In the first, theoretical part of my thesis, I 

focus on the Roma, Roma in Groups, Education Roma, etc. I also describe the activities 

SPJ (Association for Probation and Mediation in Justice), PMS (Probation and 

Mediation Service) or OSPOD (Department of Social and Legal protection of 

children). The second part describes the project of "Strengthening Families", its 

objectives, implementation and evaluation of the project. Part of this section are also 

case reports of four Roma families with whom I worked for two years and two 

structured  interviews. 

 

Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních služeb. 



  

OBSAH 

ÚVOD ...........................................................................................................................................................- 7 - 

TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................................................- 8 - 

1 Romská populace...................................................................................................................................- 8 - 
1. 1 Skupiny Romů v ČR .....................................................................................................................- 9 - 
1. 2 Romská rodina ............................................................................................................................- 10 - 
1. 3 Sociální vyloučení Romů ............................................................................................................- 13 - 
1. 4 Krize romské identity..................................................................................................................- 14 - 
1. 5 Vzdělávání Romů........................................................................................................................- 16 - 
1. 6 Současná situace Romů v České republice .................................................................................- 18 - 

2 Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ)....................................................................................- 19 - 
2. 1 Poslání, cíle  a činnost sdružení ..................................................................................................- 19 - 
2. 2 Příklad služeb SPJ.......................................................................................................................- 21 - 
2. 3 Služba Mentor (Romský mentor)................................................................................................- 22 - 
2. 4 Projekt Posílení rodiny................................................................................................................- 23 - 

3 Probační a mediační služba ČR...........................................................................................................- 24 - 

4 Odbor sociálně právní ochrany dětí ....................................................................................................- 25 - 

PRAKTICKÁ ČÁST.................................................................................................................................- 27 - 

5 Projekt Posílení rodiny........................................................................................................................- 27 - 
5. 1 Úvod ...........................................................................................................................................- 27 - 
5. 2 Cíl praktické části .......................................................................................................................- 27 - 
5. 3 Použité metody ...........................................................................................................................- 27 - 
5. 4 Termíny a zkratky používané v praktické části...........................................................................- 28 - 

6  Projekt Posílení rodiny.......................................................................................................................- 29 - 
6. 1 Speciální pedagogika v projektu Posílení rodiny........................................................................- 29 - 
6. 2 Cílové skupiny ............................................................................................................................- 30 - 
6. 3 Financování projektu ..................................................................................................................- 31 - 
6. 4 Role zúčastněných ......................................................................................................................- 31 - 
6. 5 Vytipování vhodných rodin ........................................................................................................- 32 - 

7 Kazuistiky ............................................................................................................................................- 34 - 
7. 1  Kazuistika N. D..........................................................................................................................- 34 - 
7. 2  Kazuistika S.K. ..........................................................................................................................- 36 - 
7. 3  Kazuistika S. D. a J. D. ..............................................................................................................- 38 - 
7. 4  Kazuistika L. P...........................................................................................................................- 40 - 

8 Strukturované interwiev s účastníky projektu ......................................................................................- 42 - 

8 Hodnocení projektu „Posílení rodiny“................................................................................................- 47 - 

ZÁVĚR.......................................................................................................................................................- 49 - 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: ....................................................................................................- 50 - 

PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 Dohoda o spolupráci 
Příloha č. 2 Zpráva ze školy 1 
Příloha č. 3 Zpráva ze školy 2 
Příloha č. 4  Zpráva k vyhodnocení činnosti TRP z pohledu PMS ČR 

 



- 7 - 

ÚVOD 
 
 Postavení romské rodiny v naší společnosti není bohužel příliš dobré. Položme si 

otázku, čím je vlastně tato situace dána a kde hledat příčiny tohoto stavu. Romové jsou 

komunitou, která se v mnoha faktorech liší od majoritní společnosti a tím se stává málo 

pochopitelnou. Názory většinové společnosti bývají navíc často zkreslené a zjednodušující. 

Předsudky a diskriminace jsou v naší republice stále aktuálními tématy, zvlášť pokud se 

jedná o romskou komunitu.  

 

O problematice soužití Romů s majoritní společností jsem se sám mohl přesvědčit 

při práci  na projektu „Posílení rodiny“, který bych vám  rád představil. Projekt vznikl ve 

Sdružení pro probaci a mediaci v justici a trval více jak dva roky. Během této doby jsem 

měl možnost jako Terénní rodinný pracovník nahlédnout do romských rodin, sdílet s nimi 

jejich problémy, starosti, ale na druhou stranu i radosti a různá potěšení.  

 

V teoretické části  práce bych se rád zastavil u témat, týkajících se Romů, jejich 

rodin či vzdělávání, ale také  některých institucí, které s Romskou populací úzce 

spolupracují. V této části také představím Sdružení pro probaci a mediaci v justici, které se 

podílí na tvorbě programů, podporujících právě romskou komunitu. Ve druhé, praktické 

části mé závěrečné práce představím svou práci v projektu „Posílení rodiny“. Čtenář se 

bude moci seznámit s kazuistikami některých rodin, s nimiž jsem v rámci projektu 

spolupracoval. Nechybí ani celkové hodnocení úspěšnosti projektu.  

 

Téma, které jsem si pro bakalářskou práci vybral, mi je velmi blízké. Dva roky 

práce s romskými rodinami mě velmi obohatilo. Získal jsem mnoho zkušeností, které 

mohu dále využít ve své praxi. Navíc jsem mohl pomoci rodinám, které pomoc v té době 

potřebovali. Jsem rád, že se o svou zkušenost mohu alespoň částečně podělit 

prostřednictvím této závěrečné práce.  
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TEORETICKÁ ČÁST  

1 Romská populace   
 S problematiku Romů se v dnešní době setkáváme velmi často zejména v médiích, 

a to na místní, ale i celosvětové úrovni. Jedná se o velmi zajímavé a citlivé téma. Chceme-

li hovořit o romské populaci, je nutné si nejprve uvědomit, co budeme romskou populací 

rozumět. Nutné je také definovat populaci běžně užívanou v demografii.  

Budilová, Jakoubek uvádí tuto definici populace: „Populace je soubor osob se 

společnými  biologickými a kulturními znaky, v jehož rámci dochází k reprodukci.“ 

(Budilová, Jakoubek 2008, s. 94) V tomto smyslu lze chápat i romskou populaci, do které 

řadíme ty jedince, kteří se za Romy považují nebo jsou tak vnímáni. Přesnější vymezení 

uvádí Ivan Gabal, který za Roma považuje „takového jedince, který se za Roma sám 

považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) 

hlásil, nebo je za Roma považován významnou části svého okolí na základě kátorů. Toto 

vymezení může být vnímáno jako politicky nekorektní, zdůrazňuje však skutečnost, že právě 

připsané romství je jednou z hlavních příčin sociálního vylučování.“ (Gabal 2006 in 

Budilová, Jakoubek 2008, s. 95).  

 Jak uvádí zákon č. 273/2001Sb., o právech příslušníků národnostních menšin  

a o změně některých zákonů, je Romem ten, kdo se k romské národnosti hlásí. To je ovšem  

problematické, protože při sčítání lidu  se k romské národnosti hlásí velmi malé procento 

obyvatel. Jak uvádí Český statistický úřad, při sčítání lidu v roce 1991 se za Romy 

deklarovalo 32 903 občanů a při následujícím sčítání lidu v roce 2001 se k romské 

národnosti přihlásilo pouze 12 000 osob. Přitom hrubý odhad velikosti romské menšiny se 

v tomto období pohyboval mezi 150-300 tisíci osob. Podle Nečase (2002) se jedná 

o následek neblahých zkušeností z jakýchkoliv soupisů v posledních desetiletích, ale také 

nízkým stupněm etnického vědomí.  

 Budilová, Jakoubek hledají důvody, proč se při sčítání lidu místo k romské (jak by 

to odpovídalo jejich původu) hlásí k slovenské, české nebo jiné národnosti. Pravděpodobně 

je tato situace způsobena obavami přihlásit se k romské populaci, která je většinovou 

společností často odmítána. Také je však možné, že někteří Romové nechápou rozdíl mezi 

národností a státní příslušností. Navíc mezi těmi, kteří se nehlásí k romské národnosti, 

mohou být i Romové, kteří se asimilovali a přijali kulturu většinové společnosti.  
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Příslušnost k romství však neznamená pouze svobodnou vůli jedince přihlásit se 

k romské národnosti, ale souvisí úzce s kulturou, tradicemi minority, se způsobem života, 

s mírou schopnosti společenské flexibility a s mírou možností poskytnutých většinovou 

společností pro začlenění do majority. 

 

Matoušek uvádí širší pohled na romské etnikum. Romové mají své kořeny ve 

středověké Indii, kde patřili do nejnižší kasty. Stěhování Romů na východ, které začalo 

před deseti staletími, bylo pravděpodobně motivováno nemožností najít ve své zemi zdroje 

obživy. Romské kmeny tehdy při cestě na východ pobývaly v různých zemích, ve kterých 

byly výrazně ovlivňovány majoritními kulturami. Od 15. století byli v Evropských zemích 

násilně asimilováni. Již za první republiky byl u nás legislativou potlačován jejich kočovný 

způsob života. V době druhé světové války se stali Romové obětmi represe. Cílem byla 

tehdy likvidace celého etnika. Nelehká situace je čekala také v období poválečném. 

Tehdejší společnost tvrdě a nekompromisně prosadila zákaz kočování a kontrolu pobytu  

Romů. Ti byli nuceni usídlovat se do měst především s důlním a hutním průmyslem. 

V současné době je největší koncentrace Romů na Ostravsku, v severních Čechách 

a v Praze.  (Matoušek, 2003) 

 

1. 1 Skupiny Rom ů v ČR 
V dnešní době se na území České republiky často užívá slovní spojení Čeští 

Romové. Často se však tohoto přívlastku užívá nesprávně a nadbytečně. Čeští Romové 

nejsou Romové, kteří žijí v jakoukoliv dobu na našem území. Čeští Romové jsou konkrétní 

historickou skupinou, jejíž osudy se uzavřely v době druhé světové války, kdy byli 

Romové z  Protektorátu Čech a Moravy deportováni do říšských vyhlazovacích táborů, 

odkud se jich většina nevrátila. Tito Čeští Romové pocházeli z různých zemí Evropy, ale 

spojovali je stejné historické osudy. Po druhé světové válce se Čeští Romové stále více 

uzavírají před Romy přicházejícími ze Slovenska. Jedná se o skupinu Romů slovenských. 

Slovenští Romové žili většinou usedle v osadách, izolováni od okolní společnosti. Do Čech 

přicházeli s vidinou lepšího života. Rozdíl mezi Romy z Čech a Moravy a Romy 

Slovenskými byl patrný již při prvních kontaktech. Čeští Romové se pokoušeli do 

společnosti začlenit již nejméně jedno století, na rozdíl od Romů Slovenských, kteří při 

příchodu do Čech stanuli teprve na prahu tohoto procesu. 
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 Tehdy se Romové z Čech a Moravy sami začali deklarovat jako Romové čeští, aby 

se odlišili od Romů Slovenských. (Černá, 2000)  

 

80% všech žijících Romů na území České republiky představují v dnešní době tzv. 

slovenští a maďarští Romové, kteří přišli na naše území po druhé světové válce. Dále se za 

Romy považuje i početně nejmenší skupina Romů u nás, a to tzv. Cikáni čeští a moravští, 

pocházející z kusých rodin a rodů přeživších období holocaustu, jejichž nejčastější rodová 

příjmení jsou Růžička, Vrba, Serynek, Daniel, Holomek apod.  

Zvláštní skupinu tvoří na našem území olašští Cikáni – Vlachike ze skupin Lovarů. 

Identita těchto Romů se opírá o kulturní tradice, romský jazyk, zvyky a hodnotový systém, 

který je uznáván všemi generacemi. Tito Romové jsou hrdi na to, že jsou Olaši a většinou 

se s Romy slovenskými nestýkají. Vyčítají jim, že ztratili své romství. Typickými 

příjmeními pro Olašské Romy jsou Stojka, Rafael, Šarközy nebo Bihari. Jednou z méně 

početných skupin jsou Sintové, tzv. němečtí Cikáni, kteří se nepovažují za Romy či 

Cikány, ale nazývají se výhradně Sinty. Tato skupina si stále udržuje svůj jazyk i tradice. 

(Davidová, 2009) 

 

1. 2 Romská rodina 
Rodina je a byla vždy základní institucí pro romské společenství. Romská rodina 

a její význam pro socializaci, akulturaci i citový a společenský život jejich příslušníků je 

větší než význam rodiny majoritní společnosti. Důvodem je to, že Romové bývají jen málo 

zakotveni v mimorodinných společenských sítích. Některé funkce, které v majoritní 

společnosti zčásti nebo zcela přebírají instituce, zůstávají u Romů v kompetenci širší 

rodiny. Na romskou rodinu však stále více působí trendy a vzorce chování, které tradiční 

roli rodiny oslabují. (Davidová, 2010) 

Jak uvádí Šebková, Žlnayová (1999), používají Romové pro označení rodiny tři 

termíny, jejichž vymezení není jednoznačné. Liší se v zásadě podle lokality i individuálně. 

Prvním termínem je „romni čhave“ – „žena a děti“. Toto označení se vztahuje na nukleární 

rodinu, jak tomu napovídá také překlad. Výraz „famel´ia“ označuje širší, horizontálně 

vymezenou rodinu. Poslední výraz „fajta“ označuje rod nebo rodovou linii, která je 

vymezena spíše vertikálně.  
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Romská rodina uspokojovala základní životní potřeby všech jejích členů, 

znamenala proto pro Romy téměř vše. Zvlášť při kočování, kdy byli Romové na okolní 

společnosti zcela nezávislí, ale uvnitř rodiny na sobě byli naopak závislí zcela. Rodina 

plnila všechny důležité funkce – byla zdrojem obživy, měla funkci vzdělávací, ale 

i ochrannou. Navíc měla také funkci stabilizační, kdy poskytovala stabilitu a dobré zázemí 

v nejisté situaci.  Z těchto důvodů se Romové se svou rodinou velmi úzce identifikovali.  

  

 Hovoří-li o rodině Češi, myslí tím zpravidla nejužší rodinu, tzn. nejbližší příbuzné. 

Romové však za své blízké příbuzné považují všechny. Romština, na rozdíl od češtiny, zná 

také pojmenování pro děti sestřenic a bratranců. Romové žili se svou rodinou pohromadě 

v jedné osadě a kromě pokrevního příbuzenství je spojovaly také rodinné tradice či 

vzájemná solidarita. Vyhnání z rodiny bylo tudíž pro Roma největším trestem.  

 Svou prestiž rodina zvyšovala počtem narozených dětí, a to zejména chlapců. Jedno 

romské přísloví praví: „O čhave hin zor“ tj. „V chlapcích je síla“. Každé dítě bylo v rodině  

vřele vítáno. O výchovu se starala především matka, ale i ostatní příbuzní. 

(http://romove.radio.cz/cz/clanek/18387) 

  Dalo by se říci, že by  romská rodina mohla být pro svou soudržnost a pevné vazby 

příkladem rodinám majoritní společnosti. Úcta a respekt v rodině patří  k přirozeným 

vlastnostem Romů. Rodiče milují své děti a jsou schopni jim poskytnout vše, na co si 

vzpomenou. Stejně jako v majoritní společnosti ubývá uzavírání sňatků a preferuje se 

soužití v konkubinátu. Romskou rodinu je nutné chápat jako celek vystupující vůči okolí 

jednotně. V romské rodině jsou všichni ve stálém sociálním kontaktu. Členy rodiny spojuje 

sociální solidarita, která je také sociální a psychologickou jistotou. Velké i malé děti žijí 

v bezpečí své komunity. (Kaleja, 2009) 

  

  Vedení domácnosti a způsob hospodaření romských domácností je 

projevem materiálního života, hodnotové orientace i duchovní kultury. Tradiční systém 

organizuje život v rodině a návyky rodinných příslušníků. V romských rodinách jsou 

typické výkyvy ve způsobu života, kdy bohaté, „tučné“ dny, které jsou soustředěné okolo 

dnů záloh a výplat, střídají naopak dny „hubené“ a chudé, ve kterých se někteří musí 

dokonce i zadlužovat. Podobně přežívá také nepravidelnost ve stravě, kdy v mnohých 

rodinách se vaří pouze tehdy, když je hlad nebo chuť vařit. Pravidelná strava mnohdy 

v romských rodinách ani neexistuje. (Černá, 2000) 
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Bydlení Romů v České republice 

      V současné době žijí romské rodiny především na sídlištích ve státních nebo 

družstevních bytech. Mnozí Romové se ocitají v obtížné situaci. Získat byt či postavit 

rodinný dům je pro ně stále obtížnější, a to především proto, že mnozí z nich jsou 

nezaměstnaní. Vyhlídky na zlepšení situace zatím nejsou příliš povzbudivé.  

Nezaměstnanost Romů je často dána nejen nedostatečným vzděláním, ale i skrytým 

a rafinovaným rasismem. (Černá, 2000) 

 

Věra Pelíšková poukazuje na fakt, že v naší společnosti vznikají skupiny lidí, které 

jsou znevýhodněny v přístupu k přiměřenému bydlení. K těmto skupinám lidí patří 

i romská komunita. Důvody jejího znevýhodnění vyplývají z několika různých zátěží. Za 

prvé se jedná o sociální problém, který je vyvolán nedostatkem finančních prostředků 

romských rodin v důsledku nezaměstnanosti a z toho vyplývající závislosti na sociálních 

dávkách. Za druhé je tato situace částečně dána  nepřipraveností a neschopností romských 

rodin vést samostatný život v oblasti bydlení (např. neochota nebo neschopnost plnit 

povinnosti spojené s užíváním bytu). Za třetí vyplývá tato skutečnost z faktu, že  vizuální 

odlišnost romského etnika snadno svádí ke generalizaci, kdy Romové jsou bráni jako celek 

a rodiny, které by mohly mít lepší šanci na bydlení, jsou majoritní společností odmítány.  

 V roce 1999 provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj orientační průzkum zaměřený 

na bydlení Romů. Výsledky šetření prokázaly, že téměř třetina dotázaných Romů by si 

přála žít rozptýleně mezi majoritní společností, přitom dvě pětiny dotázaných bydlí 

s větším množstvím Romů v sousedství. Další výsledky prokázaly, že více než polovina 

Romů žije v obecních bytech. Jedna třetina dotázaných Romů žije v bytech IV. kategorie, 

tzn. v bytech bez sociálního zařízení. Větší problém však způsobuje velikost bytu. 

Zkušenosti ukazují na dvě hlavní příčiny, proč Romové žijí v přeplněných bytech. Jednou 

z příčin je fakt, že dospívající děti, které zakládají vlastní rodiny , zůstávají v bytech 

rodičů. Druhým důvodem je, že se některé rodiny sestěhovávají do plně obsazeného bytu 

s nadějí, že kvůli přeplněnosti dostanou od obce další obecní byt. Výsledky šetření navíc 

prokázaly, že pouze minimální počet dotázaných není schopno platit nájemné. (Pelíšková 

in Bandyová a kol., 2000) 
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1. 3 Sociální vylou čení Romů  
     V úvodu této kapitoly je nutné uvést a zdůraznit, že není možné klást rovnítko mezi 

pojmy „Rom“ a „sociálně vyloučený“, neboť mnozí Romové žijí plně integrováni do 

společnosti (Gabal, 2006). Sociální vyloučení však postihuje Romy poměrně častěji než 

zbytek populace naší republiky.  

 

Sociálním vyloučením se rozumí stav kdy: „jedinec (nebo sociální skupina) je 

vyloučen z ekonomického a sociálního života (z trhu práce, společenských institucí a 

hlavního proudu vzdělání) a tím i z možnosti podílet se na právech (především sociálních), 

životních prostředcích a zdrojích blahobytu sdílených zbytkem populace.“ (Davidová, 

2010, s. 21) V procesu sociálního vyloučení jsou upírána práva na vzdělání, zdravotní péči 

apod. Skupině či jedinci je znesnadňován přístup ke zdrojům a příležitostem, které 

umožňují zapojení do sociálních aktivit majoritní společnosti.  

 Za sociálně vyloučenou romskou lokalitu považujeme místo, které je obýváno 

skupinou obyvatel, kteří se buď za Romy sami považují, nebo jsou Romy označováni 

svým okolím. Může se jednat o jednotlivý dům nebo celou městskou čtvrť. Sociální 

vyloučení Romů často vzniká v důsledku přirozeného sestěhování se chudých romských 

rodin do lokalit s dostupnějším bydlením nebo vytlačováním romských rodin 

z lukrativních bytů a přidělováním bytů v méně atraktivních lokalitách. (Davidová, 2010) 

 Sociální vyloučení se promítá do několika oblastí života. Pierson (in Navrátil, 

2003) uvádí, že se sociální vyloučení projevuje v následujících oblastech: 

• chudoba a nízký příjem 

• snížený přístup na trh práce 

• nízká míra sociální podpory 

• vyloučení ze služeb 

• bydlení a život v kontextu lokality 

 

Nejvýznamnějším elementem procesu sociálního vylučování je chudoba a nízký 

příjem, který bezprostředně souvisí s nezaměstnaností a s omezeným přístupem Romů na 

trh práce. Tato omezení mohou být způsobena různými příčinami. Jednou z příčin je 

nedostatečná kvalifikace a nedostatek potřebných dovedností, další příčinou jsou 

předsudky zaměstnavatelů a jejich neochota zaměstnávat specifické skupiny obyvatel.  
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 Sociální vyloučení se projevuje také charakterem lokality, kvalitou bytů, 

nepřítomností rekreačních zařízení, podobou zemních komunikací apod. Sociálně 

vyloučená lokalita má řadu specifických charakteristik – např. nízká míra sociální 

provázanosti obyvatel v dané oblasti nebo menší intenzita komerčních i občanských 

aktivit. Dalším rysem sociálního vyloučení je nedostatečný přístup k základním službám, 

ať už se jedná o služby spojené s bydlením (např. zásobování bytu plynem, elektrickou 

energií, vodou, ..) nebo o služby, které jsou užívány mimo byt (poštovní služby, lékařská 

péče aj.) 

 Jak Navrátil uvádí, sociální vyloučení je devastující nejen pro skupinu, která je jím 

postižena, ale také pro společnost, ve které k sociálnímu vyloučení dochází.  Pro sociálně 

vyloučené to znamená špatné životní podmínky, pro zbytek společnosti je tento stav 

důkazem její neúčinné solidarity. (Navrátil, 2003).  

 

Podle Gabala bývá sociální vyloučení spojeno s prostorovým vyloučením 

(izolované lokality s nízkou úrovní bydlení), symbolickým vyloučením spojeným se 

stigmatizací jedinců či skupin, nízkou mírou vzdělanosti, závislostí na sociálních dávkách 

a materiální chudobou, rizikovým životním stylem, ztíženým přístupem k legálním formám 

výdělečné činnosti, zhoršenými hygienickými poměry a sníženou sociokulturní 

kompetencí (jazyková bariéra, špatná znalost vlastních práv a povinností).  U sociálně 

vyloučených skupin můžeme často pozorovat zvýšený výskyt sociálně patologických jevů 

(gambling, alkoholimus, narkomanie), zvýšené riziko stát se pachatelem či obětí trestné 

činnosti. (Gabal, 2006) 

 

1. 4 Krize romské identity  
Součástí osobní identity každého člověka je pocit příslušnosti ke svému národu, 

znalost jeho historických kořenů, kulturního dědictví, důležitých osobností historie 

i současnosti, specifických společenských norem a zvyků.  

 

Romství a romská identita se v posledních letech dostávají do krize. Jak uvádí 

Říčan (1998), mnoho Romů, kteří chtějí žít jiným způsobem než v sociálně špatných 

podmínkách, se  přestávají hlásit ke svému Romství. Mnoho romských osobností odchází 

do zahraničí za lepším a kvalitnějším životem. Také někteří mladí Romové mají problém 
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s tím, kam vlastně patří. Nedodržují již tak striktně romské tradice, neumí romský jazyk, 

chtějí se vzdělávat. Tím jsou svým způsobem odříznuti od své komunity. Většinovou 

společností však také nejsou  plně přijati. Tito lidé jsou nuceni hledat si své místo ve 

společnosti. Často potom tímto nezakotvením trpí. 

 Říčan uvádí, že: „z řeknutí se vlastního romství může vést k tomu, že se Rom snaží 

zdůraznit své nové „gádžovství“ ještě větší distancí od svého „bývalého národa“, než 

jakou projevují gádžové. Tak tomu bývá u romských policistů. Jsou na Romy horší, než 

gádžové.“ (Říčan, 1998, s. 85) 

 

Jedním ze základních prostředků k  utváření identity člověka je jazyk. Mateřským 

jazykem současné romské elity je většinou český jazyk, ale romský jazyk se stává 

prostředkem „národního obrození“ mladé generace Romů, a mnozí z nich, na které rodiče 

přestali pod tlakem učitelů mluvit „cikánsky“,  se ke svému rodnému jazyku vrací a snaží 

se mu formou sebevzdělávání naučit.  

Neznalost jazyka znesnadňuje jedinci zejména v období dospívaní bližší pochopení 

etnického vývoje, protože romské písně se vážou na životní událost.   

Během své práce s Romy jsem se setkal s tím, že pokud Romové mluvili romsky, 

jednalo se především o jednotlivá hesla, a to spíše vulgárního charakteru. Říčan se 

k tomuto tématu vyjadřuje následovně: „nejhůře je na tom dítě, jehož rodiče už doma 

romsky nemluví, ale jejich čeština je špatná. Dítěti pak chybí mateřský jazyk v plném slova 

smyslu…“ (Říčan, 1998, s. 40)  

 Zajímavý je pohled na krizi romské identity u romských dětí, které jsou 

adoptované u neromských rodičů. Ocitají se tak zpravidla mezi dvěma světy.  Výchozím 

bodem pro tyto děti je neromský svět jejich nové rodiny. Rodiny mnohdy cíleně nepracují 

s romskou identitou, což znamená, že obvykle dodržují pouze české či moravské tradice, 

ve škole se vyučuje český jazyk a historie českých zemí, v níž o Romech není žádná 

zmínka. Děti se přitom učí chovat se podle pravidel majority. Dříve nebo později však 

zažívají tyto děti bolestnou zkušenost, že jsou majoritní společností odmítáni a odkazováni 

do světa svého biologického původu. S romskou společností mají tyto děti však jen velmi 

malé zkušenosti, a protože neznají romské kulturní normy, nebývají tímto světem 

příjímání. Tím se ocitají mezi dvěma světy, kdy k oběma světům náleží, ale v žádném 
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nejsou doopravdy „doma“. Identita u těchto dětí není pevně vybudována a ony netuší, kým 

vlastně jsou či kam patří. (Vančáková, 2008) 

 

1. 5 Vzdělávání Rom ů 
Během komunistického režimu byl vytvořen segregační model vzdělávání 

romských dětí. V této době byly romské děti neadekvátně posílány do zvláštních škol, 

které byly určeny pro děti s mentálním postižením.  Asimilační politika rovněž přispěla 

k posilování negativních faktorů, které charakterizují romské vzdělávání.  Vysoké absence, 

nedokončené vzdělání a značně vysoké procento dětí, které musely opakovat ročník nebo 

nedokončily základní školu. Situace ve vzdělávání Romů vypadala podobně v západních 

zemích, i přes liberálnější státní politiku. K problémům se vzděláváním rovněž vedl 

kočovný způsob života Romů. Před rokem 1989 nebylo  vzdělání podmínkou pro získání 

dobrého zaměstnání. Již lidé s minimálním vzděláním byli schopni sehnat okamžitě práci 

a byli schopni tuto práci vykonávat. Po pádu komunismu se trh práce racionalizoval, což 

v důsledku přineslo mnoho změn. Vzdělání a zkušenosti se staly důležitými prvky, které 

zintenzivnily souboj na trhu práce. Šance k nalezení vhodného zaměstnání se snížily. 

V důsledku změn, ke kterým docházelo během pádu komunismu se Romům změnila 

sociální a ekonomická situace. Během období transformace romské minority ve střední 

a východní Evropě ztratili Romové ekonomickou pozici, která souvisela  se štědrými 

sociálními dávkami, povinností pracovat a téměř žádnou nezaměstnaností. Je mnoho 

faktorů, které narušují vzdělávání Romské populace. V celém regionu je mnoho Romských 

dětí, které když vyrůstají, znají pouze jazyk své vlastní skupiny a nemají žádné 

komunikační dovednosti kompatibilní s edukačním systémem. Vzhledem k nedostatku 

kvalifikovaných učitelů není romština na školách používána. V některých regionech se 

Romové ani nedokáží dohodnout  na dialektu, kterým by se vyučovalo. Problémem je také 

nízká navštěvovanou mateřských škol romskými dětmi.  Po pádu komunismu mateřské 

školy začaly vybírat za předškolní vzdělávání poplatky. Vládní činitelé nebyli schopni 

zabezpečit nezávislou podobnou instituci jako jsou mateřské školky. V některých zemích 

Romové umisťují své dítě do školky, protože jsou za to odměňováni. Pro Romy mohou být 

podobné benefity motivující. Například na Slovensku před rokem 1991 navštěvovalo 

předškolní zařízení 85%-90% romských dětí, zatímco v roce 1999 jenom 15%. Docházka 

do předškolních zařízení je přitom velmi důležitým startem pro další vzdělávání nejen 

romských dětí. (Barany in Balvin, 2009). 
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Kvalitní vzdělávání Romů je zásadní otázkou pro zlepšení neuspokojivého stavu 

vzdělanosti romské populace. Nízká vzdělanost této minoritní skupiny má nepříznivé 

důsledky v oblasti sociální, ekonomické i kulturní. Základní podmínkou odstranění 

společenské nerovnosti Romů je změna filozofie školského systému, který v současné době 

jen minimálně respektuje přítomnost romských dětí s jejich etnickou a kulturní odlišností. 

Škola by měla být zodpovědná za kvalitní výchovně-vzdělávací proces s cílem: „připravit 

romské dítě k plnohodnotnému občanství a pozitivní emancipaci při současném úsilí 

o cílevědomou orientaci všech dětí k tolerantnímu soužití.“ (Šotolová 2008, s. 40) 

  

 Mnoho romských dětí navštěvuje předškolní zařízení jen minimálně a do školy 

přichází pouze se zkušenostmi ze života v rodině. Ve škole se najednou setkává s cizím, 

někdy až nepřátelským prostředím. Vše je potom pro romského žáka nové a neznámé. 

Tradiční romská rodina nedává dětem takový základ, se kterým do prvních tříd přicházejí 

děti z majoritní společnosti. Od počátku tak vzniká nedorozumění, které se často mění ve 

školní neúspěšnost žáka.  

 Za hlavní problémy, se kterými se romský žák po příchodu do školy potýká, 

můžeme označit: 

- nedostatek prostoru a času na přípravu doma 

- neochota rodičů zajistit školní pomůcky 

- upřednostňování práce doma před prací ve škole 

- nezvyk na pravidelný denní režim, přísný řád a aktivity, které vyžadují dlouhé 

soustředění 

- neschopnost zodpovídat sám za sebe a sám se rozhodovat 

- málo rozvinutá jemná motorika 

- špatná znalost pojmů, které dětí získávají z knih a encyklopedií  

- jazyková bariéra, a to i u dětí, které již romsky nemluví (užívají etnolekt) 

(http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b02romove/18.pdf) 

  

Šotolová (2008) uvádí stěžejní úkoly ve vzdělávání Romů. Prvním velmi 

podstatným úkolem je čelit počáteční neúspěšnosti romských dětí od 1. ročníku ZŠ 

v důsledku celkové sociální situace. Druhým úkolem je přiměřeně přizpůsobit formy 

a metody práce pro situaci romských žáků. Důležité je tyto žáky motivovat a vzbuzovat 
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v nich pozitivní postoj ke vzdělání. Třetím úkolem je co nejvíce využívat přirozeného 

nadání a schopností těchto žáků pro přípravu na povolání a občanský život.  

 

1. 6 Současná situace Rom ů v České republice 

Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2010 konstatuje, že významnou část 

romské populace v současné době postihuje sociální vyloučení. Jedná se o závažný 

systémový a společenský problém s komplexními politickými dopady. Dokument označuje 

za alarmující fakt, že se nedaří zastavit mezigenerační přenos sociálního vyloučení Romů. 

Romské děti ze znevýhodněného prostředí mají malé šance na to, aby se jim v budoucnu 

podařilo žít standardním způsobem. Účinnou cestou, jak vyvést romské rodiny ze 

sociálního vyloučení, jsou investice do oblasti inkluzivního vzdělávání Romů. Podle 

zprávy České školní inspekce z roku 2009 navštěvuje až 35% romských dětí praktické 

nebo speciální školy.  

Podobně jako v minulých letech se ani v roce 2010 nepodařilo zlepšit situace 

nezaměstnanosti Romů. Romové stále zastávají okrajovou pozici na trhu práce. To je dáno 

především nízkou úrovní kvalifikace. Svou roli zde mimo jiné sehrávají i předsudky 

některých zaměstnavatelů a další negativní stereotypy. Tato situace je také částečně dána 

zvyšováním nezaměstnanosti a ekonomickou krizí. Mnohem častěji čelí Romové 

dlouhodobé, opakující se nezaměstnanosti. (Šimůnková, 2011)  

Příjemci sociálních dávek mívají menší snahu hledat si práci v případě,  kdy je výše 

sociální dávky srovnatelná či vyšší než mzdové ohodnocení ve většině prací, které mají 

možnost většinou  nekvalifikovaní obyvatelé sociálně vyloučených romských lokalit 

vykonávat. Tento jev známe pod názvem „past nezaměstnanosti“. To znamená, že i když 

jsou sociální dávky adresovány lidem bez práce, jsou někteří z nich bez práce právě proto, 

že pobírají sociální dávky. Životní strategie těchto lidí se orientují pouze na přítomnost, 

tedy na uspokojení momentálních potřeb, bez schopnosti plánovat do budoucnosti. Se 

zmiňovaným životním stylem se váže i víceméně uzavřený ekonomický systém – lidé 

zastavují svůj majetek nebo si půjčují peníze na vysoký úrok prostřednictvím lichvy nebo 

tzv. rychlých půjček (Knejp, 2009). 

 Veřejnost dnes může zaznamenávat proces emancipace a vzestupu Romů. Mnohem 

více však vnímá negativní projevy některých skupin Romů a diskuze o těchto projevech 
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jsou velmi časté. Není také sporu o to, že ve společnosti stále existují projevy rasismu, a to 

buď skrytého, nebo otevřeného. Mezi otevřené projevy rasismu můžeme zařadit například 

násilné útoky členů skinheads. Veřejnost zůstává bohužel proti těmto útokům často 

lhostejná. Také orgány činné v trestném řízení často selhávají. (Černá, 2000) V podobných 

situacích ztrácejí Romové důvěru v činnost státních orgánů a mnohdy diskriminační 

postupy ani nenahlašují. Rasovou diskriminaci Romové také uvádějí jako nejčastější důvod 

svých pokusů o vystěhování. Českou republiku, která se k Romům často chovala neeticky 

a nezajišťovala jim osobní bezpečnost, začaly v 90. letech trvale opouštět některé romské 

rodiny. Emigrovaly většinou do západní Evropy nebo do zámoří. (Nečas, 2002) 

 

2 Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) 

Sdružení bylo založeno v květnu roku 1994 studenty a přednášejícími katedry 

sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s cílem podpořit nové 

alternativní formy řešení trestných činů. 

V letech 1999 až 2000 SPJ realizovalo pilotní projekt - Kvalifikační vzdělávací 

program pro úředníky a asistenty PMS ČR ve spolupráci se Vzdělávacím institutem 

Ministerstva spravedlnosti ČR. Navržený vzdělávací systém se ukázal jako efektivní a byl 

převzat do koncepce vzdělávání PMS ČR. 

SPJ v současnosti zaměstnává více než 40 romských mentorů, díky nimž se daří 

úspěšně pracovat s romskými klienty, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. 

2. 1 Poslání, cíle  a činnost sdružení 

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., iniciuje a rozvíjí nové metody 

prevence kriminality a řešení následků trestné činnosti, které zohledňují zájmy a potřeby 

oběti, pachatele, příp. jejich sociálního prostředí. 
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Cíle sdružení:  

• zajišťování úspěšné reintegrace znevýhodněných osob do společnosti a jejich 

návratu na trh práce, 

• rozvoj nových způsobů řešení konfliktů, zvláště v oblasti probace a mediace a 

alternativních trestů a opatření, 

• posilování odbornosti probačních pracovníků, 

• rozvoj standardů probace a mediace v souladu s doporučeními Rady Evropy, 

• zvýšení povědomí o problematice restorativního přístupu v justici u odborníků, 

jako např. u soudců, státních zástupců, sociálních pracovníků a policie, 

• podpora spolupráce mezi organizacemi a odborníky, jež spojují společné zájmy, 

prostřednictvím pořádání workshopů, odborných setkání, studijních cest 

a publikační činnosti. 

Činnost sdružení: 

SPJ realizuje inovační projekty přinášející nové efektivní přístupy a know-how, 

výcvikové a vzdělávací aktivity, poskytuje informační a konzultační služby a spolupracuje 

s vládními i nevládními organizacemi. 

Mezi hlavní oblasti aktivit SPJ patří: 

• mentoring, učební, motivační a reintegrační programy zaměřené na osoby 

znevýhodněné na trhu práce, dlouhodobě nezaměstnané, zadlužené (např. osoby 

před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, příslušníci romské menšiny), 

• příprava systému umožňujícího oddlužení motivovaných klientů z řad 

znevýhodněných osob, 

• vzdělávání odborníků v oblasti komunikace, finanční gramotnosti, řešení 

zadluženosti a mediace, 

• mezinárodní spolupráce, 

• informační aktivity a odborná knihovna.  

Od roku 2002 je SPJ poskytovatelem práce pro výkon trestu obecně prospěšných prací. 
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2. 2 Příklad služeb SPJ 

� Akreditované probační programy 

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., vytvořilo 2 akreditované probační programy, 

které byly ve smyslu Zákona 218/2003 Sb. § 17 schváleny ministrem spravedlnosti a 

zapsány do seznamu probačních programů vedeného MSp ČR: 

• Učební progam - mladiství, 

• Mentor. 

� Akreditované vzdělávací kurzy  

• Kurz k řešení finanční situace předlužených klientů  

• Práce s klienty s kriminální minulostí  

� Knihovna 

Knihovna je určena především odborné veřejnosti. K dispozici jsou tituly z oblasti 

trestní justice, trestní politiky, sociální práce v trestní justici, psychologie, 

personalistiky. K dispozici jsou také odborné časopisy, kontakty na organizace 

zabývající se prevencí kriminality a kontakty na zahraniční organizace. 

� Mentoring 

Mentoring je služba založená na oboustranně dobrovolné spolupráci klienta a mentora, 

vyškoleného laika. Mezi základní principy mentoringu patří podpora a doprovázení 

klienta, zvyšování jeho kompetencí a efektivity, hledání zdrojů a nasměrování klienta 

k osobnímu rozvoji a ke schopnosti řešit vlastní problémy. Kvalitu poskytované služby 

zajišťují pravidelné supervize mentorů, realizované zkušenými odborníky. 

� Motivační program ZZ (Získej zaměstnání) 

Program usiluje o zohlednění principů restorativní justice. Snaží se v co největší míře 

propojit pohled pachatele s pohledem oběti a společnosti. Součástí procesu je vedení 

pachatelů k tomu, aby porozuměli důsledkům svého chování a převzali za své jednání 

zodpovědnost; současně jsou podporováni ve snaze o změnu a integraci do společnosti. 
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� Reintegrační program Plus 

Reintegrační program Plus je unikátní způsob řešení obtížné situace lidí, kteří opouštějí 

vězení. Širokým spektrem svých aktivit reaguje na klíčové problémy, s nimiž se tito 

lidé nejčastěji potýkají, tedy především na nezaměstnanost, nezajištěné bydlení, 

zadluženost či ztrátu sociálních kontaktů. Jedinečnost Reintegračního programu Plus 

spočívá v jeho kontinuálnosti. Klienti vstupují do programu ve výkonu trestu odnětí 

svobody, ale práce s nimi pokračuje i po jejich propuštění. 

2. 3 Služba Mentor (Romský mentor) 
 

V této kapitole se více zastavím u služby Mentor a to z toho důvodu, že projekt 

„Posílení rodiny“ z této služby vychází. Posláním této speciální služby, kterou společnost 

SPJ poskytuje ve spolupráci  s  Probační a mediační službou (PMS ČR), je snižování rizik 

sociálního vyloučení klientů s problémy se zákonem, a zvyšování jejich motivace žít 

v souladu s právními a společenskými normami.  

 Podstatou této služby je individuální vedení, podpora a poradenství poskytované 

speciálně vyškoleným laikem – mentorem. Ten bývá prostředníkem mezi klientem 

a justicí. Mentora s klientem spojuje především sounáležitost s komunitou, v případě 

romských klientů i jazyková a kulturní blízkost. Součástí práce mentora je i práce 

s klientovou rodinou a nejbližším sociálním okolím.  

Mentor poskytuje klientovi praktickou pomoc, poradenství a navíc působí jako 

prostředník mezi ním a justicí. Jeho hlavní činností je motivace klientů k plnění povinností 

souvisejících s výkonem alternativních trestů a opatření. Doprovází klienty na schůzky 

s PMS či na jednání s úřady. Poskytuje podporu a pomoc při hledání zaměstnání, 

rekvalifikace či jiného vzdělání a spolupracuje s poskytovateli práce v rámci trestu obecně 

prospěšných prací. Pomáhá klientům při vyplňování formulářů, navštěvuje je 

v domácnostech, poskytuje pomoc při hledání zdrojů v rodinách klientů, motivuje klienty 

k náhradě škody, podporuje je při řešení zadluženosti a exekucí, hospodaření s penězi 

a v neposlední řadě pomáhá PMS při orientaci v romské komunitě.  

 Cílovou skupinou služby Mentor je příslušník romské menšiny, kterému byl uložen 

alternativní trest nebo opatření (například trest obecně prospěšných prací či podmíněné 

propuštění s dohledem). Negativní zkušenosti při jednání s úřady, nízké právní vědomí či 

složité sociální poměry mohou vést k tomu, že klient neplní podmínky uloženého trestu. 
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V tuto chvíli je důležitá role mentora, který může takovému člověku pomoci či poradit, 

podat vysvětlení, co hrozí při neplnění uloženého trestu a jak je možné celou situaci zvrátit.  

 Služba Mentor byla pilotně ověřena v letech 2004 – 2005 v Jihočeském 

a Středočeském kraji. Následně byl vypracován jednotný systém služby Mentor, 

aplikovatelný kdekoliv na území České republiky. V letech  2005 – 2007 byla služba 

realizována v rámci projektu Systém mentoringu v trestní justici, který byl financován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Cílem projektu bylo rozšíření služby 

Mentor do dalších regionů. Ve druhé polovině roku 2008 byla služba Mentor aplikována 

na práci s ohroženými romskými rodinami a spolupráci s odděleními sociálně právní 

ochrany dětí (dále jen OSPOD) v Jihočeském kraji v rámci pilotního projektu „Posílení 

rodiny“.  

V červnu 2009 získalo SPJ za projekt Služba Mentor prestižní ocenění v soutěži 

inovativních projektů v oblasti trestní justice Crystal Scales of Justice, vyhlášené 

Evropskou komisí a Radou Evropy (z 35 evropských projektů byl vybrán mezi 4 nejlepší!) 

(www.pmscr.cz).  

 

2. 4 Projekt Posílení rodiny 
 

Projekt Posílení rodiny byl realizován v období 1.7. 2008 – 30.6.2010. 

Realizátorem projektu Posílení rodiny je  Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Tento 

projekt vychází ze služby Mentor, která má velmi pozitivní výsledky. Úkolem projektu je 

zvýšení poměru rodinné péče na úkor péče ústavní u dětí a mladistvých ze sociálně 

vyloučených rodin hlásících se k romské menšině. V rámci projektu došlo k ověření 

preventivní služby romských mentorů zaměřené na podporu a doprovázení romských 

rodin, u kterých hrozí odebrání dítěte do ústavní péče. (www.pmscr.cz) 

 Hlavní část projektu tvoří terénní práce mentorů a terénního rodinného pracovníka 

(odborníka v oblasti rodinné terapie a efektivní komunikace) s ohroženými rodinami, dětmi 

a mladistvými klienty. Kvalita služby byla u tohoto projektu zajišťována pravidelnými 

supervizemi. Mentoři i terénní rodinný pracovník spolupracovali s pracovníky Oddělení 

sociálně právní ochrany dětí a s Probační a mediační službou ČR.  

 V rámci projektu Posílení rodiny byli vyškoleni čtyři noví mentoři a osm 

stávajících mentorů absolvovalo doplňující školení. Projekt byl podpořen blokovým 

grantem pro nestátní neziskové organizace z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 

Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace 
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rozvoje občanské společnosti a z grantů na podporu komunitního plánu sociálních služeb 

města Český Krumlov. Činnost mentorů a terénních rodinných pracovníků v roce 2010 

byla dále zajištěna z dotace Jihočeského kraje v rámci programu Podpora sociálního 

začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje a v rámci 

dotace Úřadu vlády v rámci programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování 

jeho důsledků 2010.  (www.spj.cz)  

 

3 Probační a media ční služba ČR 
 

„Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky 

prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje 

a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy 

poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.“ (www.pmscr.cz)  

Probační a mediační služba ČR je poměrně novou institucí na poli trestní politiky, 

která vychází ze součinnosti sociální práce a práva, zejména trestního.  

 

Cíle Probační a mediační služby  

Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. 

pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který 

směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění       

a seberealizaci.  

 

Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného 

do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve 

spravedlnost.  

 

Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným 

řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním 

zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření. 

 
Akreditované probační programy 
 

Mezi úkoly Probační a mediační služby  patří podpora, vytváření a rozvoj 

probačních a jiných podpůrných sociálních programů navazujících na působení pracovníků 
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PMS. Tyto probační programy jsou následně realizovány ve spolupráci s příslušnými 

středisky PMS. Poskytovatelé akreditovaných probačních programů, kterým byla ze 

státního rozpočtu České republiky přidělena dotace na realizaci probačního programu, jsou 

povinni předkládat zprávu o průběhu programu. Tato data jsou ředitelstvím PMS 

shromažďována, vyhodnocována a předkládána Radě pro probaci a mediaci, jež je 

poradním orgánem ministra spravedlnosti. Zpětnou vazbu také obdrží vedoucí středisek 

PMS. 

Dva akreditované probační programy, které byly schváleny ministrem spravedlnosti           

a zapsány do seznamu probačních programů, vytvořilo SPJ. Těmito programy jsou 

„Učební program – mladiství“ a „Mentor“ (Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2001). 

 

4 Odbor sociáln ě právní ochrany d ětí  
 

„ Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho 

příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, 

svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před 

jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo 

vykořisťováním.“ (http://www.ospod.cz/index.php/informace/socialn-pravni-ochrana-dti-

obecny-uvod) 

 

Ochrana dítěte zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů 

dítěte a promítá se do právních předpisů v oblasti rodinněprávní, sociální, školské, 

zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod. 

 

Sociálně-právní ochranu dětí vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPO“), který 

vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v § 1 jako: 

1. ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

2. ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění  

3. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, 

přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují 

ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte. V zákoně o SPO jsou upravena pouze některá 
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opatření směřující k ochraně dětí, další jsou obsažená v řadě právních předpisů, jako je 

např. zákon o rodině, občanský soudní řád, trestní zákon, trestní řád apod.  

Z  právních dokumentů můžeme odvodit hlavní principy právní úpravy sociálně 

právní ochrany dětí.  Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem bez 

jakéhokoliv rozdílu a to bezplatně. Stát je odpovědný za ochranu dětí před duševním či 

tělesným násilím. Důležitým pravidlem pro činnost orgánů sociálně právní ochrany je 

princip preventivního působení na rodinné vztahy. Důraz je také kladen na ochranu dětí 

před sociálně patologickými jevy. Orgány sociálně-právní ochrany dětí mají povinnost 

sledovat výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Cílem je také sanace rodin.  

 

Okruhy sociálně právní ochrany dětí   

• Rodina - sanace rodiny je jedním z nástrojů podpory rodičů, kteří péči o své děti 

zvládají obtížně. Důsledkem těchto obtíží bývá neprospívání dítěte v rodině. Jde 

o rodiny, které se často dlouhodobě ocitají v situaci nejrůznějších starostí – 

existenční nejistota, strach ze ztráty bydlení, nestabilní a nejisté vztahy v rámci užší 

i širší rodiny, sociální pozice outsidera na okraji společnosti. Cílem sanace rodiny 

je předcházet, zmírnit či eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům 

i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Jedná se o činnosti, které 

směřují k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu.  

• Náhradní rodinná péče  

• Děti týrané, zneužívané, zanedbávané i domácí násilí  - Děti s výchovnými 

problémy, funkce kurátora pro mládež 

• Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině 

(http://www.ospod.cz/index.php/informace/socialn-pravni-ochrana-dti-obecny-uvod) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Projekt Posílení rodiny 

5. 1 Úvod 
K projektu Posílení rodiny jsem se dostal díky mému bývalému zaměstnání v Probační 

a mediační službě ČR, kde jsem se věnoval alternativnímu trestu OPP (Obecně prospěšné 

práce), probačním programům a zčásti také agendě mladistvých. Během trvání zaměstnání 

u PMS ČR jsem rovněž úzce kooperoval s romským mentorem na Písecku. Následně jsem 

začal pracovat v dětském domově. Díky předchozím praxím a zkušenostem jsem byl 

navržen jako vhodný kandidát na pozici TRP (Terénní rodinný pracovník) v projektu 

Posílení rodiny. Po setkání s Mgr. Dagmarou Doubravovou SPJ (Sdružení pro probaci       

a mediaci v justici, o.s.) jsem vstoupil do projektu.  

Pro výběr mé osoby hrálo více faktorů. Jedním z nich byla znalost prostředí a principů 

PMS ČR, kde jsem pracoval, osobní zkušenost kooperace s romským mentorem v Písku    

a bydliště přímo v lokalitě (znalost poměrů apod.) Mou největší předností však bylo 

pedagogické vzdělání s bohatou praxí. Již na počátku projektu bylo zjevné, že při 

docházení do rodin budu pracovat nejen s dospělými, ale také s dětmi, kde bude nutné 

využít znalosti a zkušenosti ze speciální pedagogiky.  

 

5. 2 Cíl praktické části 
Pro praktickou část mé závěrečné práce jsem si stanovil dva základní cíle: 

1. Seznámit čtenáře s projektem „Posílení rodiny“ – tzn. s jeho průběhem, ukončením 

a hodnocením.  

2. Na základě čtyř kazuistik a dvou strukturovaných interview ukázat efekty a limity 

projektu.  

 

5. 3 Použité metody 
Praktická část mé závěrečné práce má kvalitativní charakter. Použitou metodu 

můžeme nazvat metodou případové studie, kterou Hubík (2006) popisuje jako metodu, 

s jejíž pomocí má výzkumník na daném objektu popsat buďto co největší množství 

relevantních jevů a problémů, anebo vybraný počet přesně definovaných jevů a problémů. 

Cílem je porozumění danému objektu, kdy tímto objektem je jeden případ, kterým může 
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být jedinec, skupina, komunita, obec, továrna, organizace. Ve zde popisovaném výzkumu 

byla objektem skupina čtyř romských rodin, ke kterým jsem během dvou let docházel.  

 

Součástí praktické části je také strukturované interview.   

Chráska popisuje interview jako „metodu shromažďování dat o pedagogické realitě, která 

spočívá v bezprostřední verbální komunikaci výzkumného pracovníka a respondenta. 

Někdy se v podobném významu používá také obsahově širšího českého termínu rozhovor.“ 

(Chráska, 2007, s. 182) 

Ve strukturovaném interview tazatel pokládá předem připravené otázky. Formulace otázek 

i jejich pořadí je stanovené. Tazatel otázky nekomentuje, pouze si zaznamenává odpovědi 

respondenta.  

 

5. 4 Termíny a zkratky používané v praktické části 
OSPOD – Odbor sociálně právní ochrany dětí 

MULTITÝM – tým více spolupracujících organizací (OSPOD, SPJ, PMS ČR, TRP, 

MENTOR)  

SPJ – Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s.  

PMS ĆR – Probační a mediační služba ČR 

TRP – Terénní rodinný pracovník, pracovník projektu Posílení rodiny 

MENTOR – Služba mentor přispívá ke snížení rizika recidivy a sociálního vyloučení 

romských klientů, vede k zefektivnění práce s romskými klienty. „Mentor není úředník, 

profesionál, odborník, ale vyškolený laik náležící ke stejné komunitě (etnické skupině) jako 

klient. Jeho prostřednictvím jsou klientům předávány fungující vzorce chování příslušníků 

jejich vlastní komunity. Právě zapojení laika rozšiřuje stávající možnosti práce s klienty, 

kteří se vzhledem ke způsobu svého života pohybují na hranici společenských norem.“ 

(http://www.spj.cz/media/file/Mentor_ukazka%201_10-9.pdf) 

OPP – alternativní trest Obecně prospěšné práce  

VPP – Veřejně prospěšné práce 

DD – dětský domov 

OSV – Odbor sociálních věcí  
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6  Projekt Posílení rodiny 
 

Realizace: 1.7.2008 –  30. 12. 2010 

Oblast realizace NUTS II Jihozápad 

Realizátor: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. 

 

Stručný obsah projektu: 

 

     Záměrem projektu je zlepšení poměru rodinné péče na úkor péče ústavní v případě dětí 

a mladistvých ze sociálně vyloučených rodin hlásících se k romské menšině v NUTS II 

Jihozápad formou poskytování poradenství, preventivní péče a dalších služeb zaměřených 

na sanaci těchto ohrožených rodin. V rámci projektu dojde k vytvoření a pilotnímu ověření 

preventivní služby romských mentorů zaměřené na podporu a doprovázení romských 

rodin, u nichž hrozí odebrání dítěte nebo mladistvého do ústavní péče. Rovněž jde o pilotní 

ověření aplikace služby Mentor na novou cílovou skupinu. 

 

     Stěžejní část projektu tvoří terénní práce mentorů (laiků vyškolených v rámci projektu) 

a terénního rodinného pracovníka (odborníka v oblasti rodinné terapie a efektivní 

komunikace) s ohroženými rodinami, dětmi a mladistvými klienty. Kvalita poskytované 

služby je zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými na profesní rozvoj mentorů. 

Mentoři a terénní rodinný pracovník budou spolupracovat s pracovníky Oddělení sociálně 

právní ochrany dětí, Probační a mediační služby ČR a dalších státních institucí. Pro tyto 

odborníky jsou naplánovány 3 semináře za účelem seznámení se službou a projektem, 

výměny zkušeností a vyhodnocení projektu. (www.spj.cz) 

 

6. 1 Speciální pedagogika v projektu Posílení rodin y 
 Projekt Posílení rodiny vyžadoval nejen znalosti z oblasti sociální, ale pro terénního 

rodinného pracovníka byly ještě důležitější speciálně pedagogické znalosti a dovednosti. 

A to ze dvou hlavních důvodů. Prvním důvodem byl fakt, že do projektu byly zařazovány 

rodiny, u nichž hrozilo odebrání dětí do ústavní výchovy. Tyto děti měly téměř vždy 

problémy se vzděláváním nebo s chováním. Součástí mých návštěv v těchto rodinách bylo 

pravidelné doučování, příprava dětí na školu, ale i vedení rodičů k samostatné přípravě na 

vyučování.  Druhým z důvodů byla nutnost znalostí specifik vzdělávání romských dětí.  
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  Důležité je přizpůsobit formu práce věku dítěte. Jinak se bude pracovat 

se sedmiletým a jinak s čtrnáctiletým dítětem. Práce by měla být především dynamická, 

zábavná, hravá. Snažíme se navodit situaci, kdy dítě neregistruje činnost jako učení, ale 

spíše činnost, která je hrou a baví ho. Toto vyžaduje od osoby terénního rodinného 

pracovníka kreativitu, hravost a nápaditost. Člověk, který s romskými dětmi pracuje, 

by měl oplývat vlastnostmi typu spravedlnost, přiměřenost jednání, trpělivost, takt, klid, 

pedagogický optimismus. Měl by znát kulturu, jazyk a specifika etnické menšiny, se kterou 

pracuje, a vhodné formy práce, které má v takovém případě zvolit. Důležité je také 

podporovat spolupráci romské rodiny se školou a vhodné volnočasové aktivity romských 

dětí.  

 

6. 2 Cílové skupiny 
Pro dodržení anonymity účastníků projektu Posílení rodiny uvádím pouze iniciály 

účastníků  projektu.  

 

Klienti: 

Ohrožené rodiny – rodiny hlásící se k romské menšině, kterým hrozí odebrání dítěte nebo 

mladistvého do ústavní péče. 

Děti a mladiství klienti Probační a mediační služby ČR hlásící se k romské menšině, 

kterým bylo uloženo opatření. Jak je psáno v Zákoně o rodině č. 94/1963, soud nebo 

OSPOD může nařídit tato opatření:  Napomenout vhodným způsobem nezletilého, jeho 

rodiče a osoby, kteří narušují jeho řádnou výchovu, stanovit nad nezletilým dohled 

a provádět jej za součinnosti školy, občanským sdružením v místě bydliště nebo na 

pracovišti nebo uložit nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho 

výchovu. (http://zakony.nasepenize.cz/zakon-o-rodine-94-1963-sb-6) 

 

Další beneficienti: 

Mentoři – vyškolení zástupci romské komunity, kteří pracují s rodinami. 

Odborná veřejnost z oblasti sociálních služeb a trestní justice (zejména pracovníci 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační služby ČR, soudci, státní 

zástupci, sociální kurátoři a další odborníci pracující s klienty projektu). 
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Cíle projektu: 

 

• Vytvoření a pilotní ověření preventivní služby zaměřené na podporu a doprovázení 

romských rodin, u nichž hrozí odebrání dítěte nebo mladistvého do ústavní péče. 

• Vytvoření metodiky umožňující v případě úspěšného pilotního ověření aplikaci 

služby kdekoliv na území České republiky. 

• Posilování zdrojů, sociálních dovedností a kompetencí ohrožených romských rodin 

při řešení obtížných životních situací ohrožujících vývoj dětí a mladistvých. 

• Zvýšení kompetencí romských mentorů, kteří získají znalosti a dovednosti z oblasti 

rodinného práva a péče o rodinu. 

• Vytváření a posilování osobních a profesionálních vazeb mezi mentory a odborníky 

z řad trestní justice a sociálních služeb, udržení pozitivního trendu spolupráce 

Probační a mediační služby ČR, orgánů činných v trestním řízení, oddělení sociálně 

právní ochrany dětí a dalších státních institucí s mentory při práci s klienty z řad 

romské menšiny. 

 

6. 3 Financování projektu 
   Projekt Posílení rodiny je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

v rámci Finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti 

a z grantů na podporu komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov. Činnost 

mentorů a terénních rodinných pracovníků v roce 2010 je dále zajištěna dotací Jihočeského 

kraje v rámci programu Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním 

vyloučením na území Jihočeského kraje a  dotací Úřadu vlády v programu  Předcházení 

sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2010. (www.spj.cz) 

 

6. 4 Role zúčastněných 
Role mentora – připravení rodiny pro vstup do projektu, počáteční doprovázení TRP 

a pomoc v otázce zadluženosti rodin. 

 

Role TRP – intenzivní práce s nezletilými a s rodinou. Řešení otázky záškoláctví, pomoc 

se školní přípravou, zavedení pravidel a systému kontroly v rodině.   
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Role OSPOD – vytipování rodiny, účast při úvodní schůzce a představení projektu 

rodinám, paralelní činnost vedle projektu v rámci své agendy OSPOD. 

 

Role PMS ČR – vytipování rodiny, koordinace činností a zajišťování zpětné vazby, 

organizace multitýmu.  

 

Role SPJ – supervize 

 

6. 5 Vytipování vhodných rodin  
Již samotné vytipování vhodných rodin nebylo snadné. Z hlediska zadání projektu 

bylo nutno sledovat jistá omezení. Rodina se musela hlásit k romské menšině a muselo 

hrozit odebrání dítěte do ústavní péče. Navíc bylo vhodné vytipovat takovou rodinu, ve 

které se dalo očekávat zlepšení situace. Předpokládalo se tedy, že rodina není se svou 

situací spokojena a stav věcí chce měnit. Tomuto faktu napomáhala skutečnost, že vstup do 

projektu ze strany rodiny musí být dobrovolný. Dalšími faktory pro vytipování vhodné 

rodiny bylo opakované selhávání intervencí OSPOD, dosavadní absence kriminální 

činnosti a zastoupení obou pohlaví. Ze čtyř vhodných adeptů byly nejprve  vybrány dvě 

ohrožené rodiny v zastoupení chlapce a dívky. V další části projektu byly zapojeny ještě 

další dvě rodiny. 

 

Charakteristika 1. 

     Nezletilý N.D. nar. 1995, žijící s matkou, otec neuveden. Chlapec nerespektuje autority 

(matka, OSPOD, učitelé), výsměch, ignorace dojednaných cílů a intervencí OSPODu. 

Prozatím bez delikventních znaků s ústředním problémem záškoláctví. 

 

 

Charakteristika 2. 

Nezletilá S.K. nar. 1993, žijící v úplné rodině. Oba rodiče pracují, otec u městských 

služeb a matka opakovaně zaměstnávaná v rámci VPP (Veřejně prospěšné práce). Dívka 

nerespektuje autoritu, u rodičů výrazná benevolence ve výchově „chceš, nechceš – 

nemusíš“ a nedůslednost ze strany rodičů. Intervence OSPOD vyslechne a „s úsměvem 

odkráčí“. Prozatím bez delikventních znaků, ústřední problém rovněž záškoláctví, sama si 

píše omluvenky. Ani jeden z předchozích čtyřech sourozenců  nezletilé nedostudoval. 



 - 33 - 
 

 

Charakteristika 3. 

Dvě nezletilé dívky S.D. a J.D., ve věku 4 a 6 let, umístěny v dětském domově 

v důsledku dlouhotrvající finanční krize rodiny.  Matka dětí žije s přítelem v malém bytě. 

Oba dlouhodobě nepracují. Nezvládají z dávek financovat  provoz domácnosti a zároveň 

splácet vysoké dluhy. Nevyhovující bydlení. Odloučení dětí od rodiny. 

 

Charakteristika 4.  

Nezletilá L.P., žákyně druhé třídy ZŠ, má problémy ve škole. Dva mladší 

sourozenci s problémy již v mateřské škole. Předpoklad problematického přestupu bratrů 

na ZŠ. Matka žije s novým přítelem. Rodina zadlužena. Problémy v komunikaci (MŠ, ZŠ, 

OSPOD). Bytové podmínky nevyhovující – všichni bydlí v jedné místnosti.  

 

Úvodní jednání  

Dne 25.3. 2009 proběhlo na OSPOD při Městském úřadu Milevsko v rámci 

projektu úvodní jednání se zákonnými zástupci dvou vytipovaných nezletilých dětí. 

Jednání se účastnili: vedoucí odboru sociálních věcí, referent odboru soc. věcí, vedoucí 

střediska PMS ČR Písek, terénní pracovník, mentor a dvě matky nezletilých dětí. Před 

samotným jednáním se zástupci rodin proběhlo jednání se zástupci odboru soc. věcí, kde 

byly ujasněny role všech zainteresovaných stran a stanoven postup při následujícím 

jednání se zákonnými zástupci dvou vytipovaných nezletilých dětí. 

 

Jednání s matkou nezletilého N.D. 

V průběhu jednání byli matce představeni všichni účastníci projektu. Matce bylo 

vysvětleno, co je cílem projektu Posílení rodiny, dále jí byly objasněny role všech 

zainteresovaných (OSPOD, PMS ČR, TRP, Mentor), byla také seznámena s intenzitou 

vzájemné spolupráce rodiny a terénního rodinného pracovníka v rozmezí přibližně 7 hodin 

měsíčně. Matka se zapojením do tohoto projektu souhlasila, uvědomovala si, že 

s výchovou N. D.  jsou problémy. Jistou roli zde sehrál fakt, že N. D.  je posledním dítětem 

v péči matky. Ostatní  tři sourozenci jsou umístěni v dětském domově. Při úvodním jednání 

byla domluvena první návštěva v rodině, které se zúčastní mentor, TRP a pracovnice 

OSPODu. Při této návštěvě bude domluvena vzájemná spolupráce TRP a rodiny, rodina 
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sdělí svá očekávání od projektu a bude stanoven harmonogram dalšího setkávání rodiny 

s terénním rodinným pracovníkem.  

 

Jednání s matkou nezletilé S.K. 

Při úvodním jednání byl zvolen stejný postup jako v předchozím případě. Matka se 

zapojením do projektu zpočátku nesouhlasila, protože zapojení vnímala jako ostudu. 

Domnívala se, že s dcerou výchovné problémy nejsou. Po opětovném vysvětlení cílů 

projektu a nabídnuté pomoci  se vstupem do projektu souhlasila.  

 

 

7 Kazuistiky 

7. 1  Kazuistika N. D.  
 

Město/OSPOD: Milevsko 

Rodina: matka žijící sama se synem 

Rodiče: S.T., otec neuveden, bez trvalého vztahu s přítelem 

Děti: N. D. – syn, (další 3 sourozenci v ústavní péči) 

Mentor: M. S.  

TRP: Vilém Fink 

Podnět ke spolupráci: OSPOD Milevsko 

Zahájení spolupráce: 2.4.2009 

Podepsání dohody o spolupráci: 2.4. 2009 (příloha č. 1) 

Důvod ukončení: řádná docházka do ZŠ, přechod do režimu PMS Písek – dohled 

probačního úředníka 

Zakázka: záškoláctví chlapce 

 

Průběh spolupráce:  

Výše uvedený nezletilý žije se svou matkou v bytě o velikosti 1+1 v Milevsku. 

Domácnost je vedena v pořádku a čistotě. Nezletilý má pět sourozenců, tři sestry (dvě 

z nich byly osvojeny, jedna sestra je v pěstounské péči) a jednoho bratra (ten je také 

v pěstounské péči). Nezletilý nemá otce zapsaného v rodném listě, biologického otce zná, 

ale nestýká se s ním. Matka se před časem provdala a zhruba po roce se s manželem kvůli 

nevýhodné finanční situaci (matce byly pozastaveny veškeré dávky státní sociální podpory, 
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protože si její manžel nebyl schopen vyřídit v Milevsku trvalý pobyt a nebyl si schopen 

vyřídit české občanství) rozvedla, bývalý manžel však pobýval ve společné domácnosti i 

po rozvodu, do doby, než nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody. 

 

Koncem měsíce března byla matka, pí. S. T. seznámena s projektem posílení rodiny. 

Dostavila se na OSPOD Milevsko, kde proběhla společná schůzka, na které souhlasila se 

vstupem do projektu. Její syn N.D. měl velmi vysokou absenci a jeho školní výsledky byly 

velmi chabé, stejně tak chování ve škole. K jeho nepříliš úspěšnému zvládání školy se 

přidávají ještě další problémy v okolí jeho bydliště. Pí. S.T. je trvale nezaměstnaná 

(příležitostně práce v režimu VPP) a vzhledem k nízkým příjmům rodiny jsou dlužni na 

nájemném a výživném. Přípravu syna na vyučování nezvládá, chybí jí potřebná autorita. 

Jejich vztah působí spíše jako kamarádský. Během úvodní schůzky jsme se pokusili 

rozdělit si úkoly – mentor bude řešit finanční situaci rodiny, TRP se bude snažit pomáhat 

se školou a posilovat kompetence matky.  

     V průběhu prvních schůzek jsem se také snažil nahlédnout do fungování rodiny, jejích 

vnitřních mechanismů, zacházení s penězi. S matkou jsme si rozdělili úkoly spojené 

s chodem rodiny a přípravou na vyučování.  Při rozkrývání problému docházky do školy se 

objevuje fakt, že matka není pro syna dostatečnou autoritou. To se dokazuje např. tím, že 

ho ráno budí do školy, a on nevstane, stejně tak je tomu s domácími pracemi. Zavedli jsme 

sešit, do kterého N. D. psal, s čím doma pomohl, co udělal do školy apod. Zprvu zůstával 

sešit čistý. Potom jsme vše znovu rozebírali. Postupem času se sešit začínal plnit a později 

už ho nebylo potřeba – vše fungovalo. Dále jsme stanovili pravidla, za kterých bude 

fungovat omlouvání z vyučování (omluvenka pouze od lékaře). Docházka do školy se 

postupně upravila na téměř stoprocentní účast na výuce. Bohužel vzhledem k dlouhodobé 

předchozí absenci N. D. i přes doučování  v závěrečné klasifikaci neobstojí. Společně 

s jeho třídní učitelkou sestavujeme plán učiva, které by měl v opravných zkouškách 

zvládnout.  Český jazyk a dějepis se o prázdninách učíme pravidelně. N. D. přes drobné 

výkyvy pracuje na zvládnutí uložených úkolů celkem svědomitě. Při společném učení se 

snažím do procesu zapojovat matku. Bohužel jsou její možnosti na velmi nízké úrovni – 

souvisle nečte ani nepíše. Nadiktovat a opravit diktát je pro ni nemožné. Alespoň tedy 

dohlédne na to, aby se N. D. učil. Podařilo se! N. D. složil úspěšně opravné zkoušky. 

      Paralelně s přípravou N. D. do školy řešíme zaměstnání matky za účelem vylepšení 

rodinného rozpočtu a efektem příkladu pro syna. Zaměstnání matky je problém, jako jediné 

východisko se jeví opětovná možnost zaměstnání u města v rámci VPP. Po  složitém 
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vyjednávání se daří pí. S. T. umístit na seznam zaměstnanců (předešlé pokusy většinou 

selhaly, pracovní morálka je špatná). Po krátké době si pí. S. T. začíná stěžovat na bolesti 

zad. Po téměř celý zbytek trvání šance si vydělávat je ve stavu nemocných, tedy opět 

nepracuje. 

     Situaci zkomplikuje nařízení OPP za neplacení výživného (další 3 děti v cizí péči). OPP 

však pí. S. T. odpracuje včas. Další komplikací osudu rodiny je N. D.  sprejerství. V okolí 

bydliště společně s partou kamarádů postříkají fasády několika domů. Po vleklém 

vyšetřování  věci se oba nedostaví k soudu, ačkoliv je „předjednán“ nejmírnější možný 

výsledek. Na druhé líčení se k soudu opět nedostaví, z čehož soud vyvodil nezájem se hájit 

a situaci řešit. N. D. byl uložen dohled probačního úředníka. Společně s matkou teď musí 

dojíždět na konzultace do PMS v Písku (příloha č. 4).    

 

Závěr: Rodina se do projektu zapojila hlavně z důvodů záškoláctví, problémům 

s výchovou a finančním problémům. Na základě zpráv ze školy (příloha č. 2, 3) 

a společného přístupu se jednoznačně podařilo upravit postoj chlapce ke škole a plnění si 

povinností. Došlo také ke zlepšení školní docházky i komunikace školy s matkou.   

Jako přetrvávající problém se nadále jeví vztah matky k zaměstnání - potažmo 

k finanční situaci. Dále pak absence otce – muže ve výchově, nedůsledná výchova bez 

fungujících vzorů, lehkovážný přístup matky k životu a z toho vyplývající situace.   

 

 

7. 2  Kazuistika S.K. 
 

Město/OSPOD: Milevsko 

Rodina: úplná rodina, žijící pospolu v malém bytě 

Rodiče:  R.K. – matka, I. K. - otec 

Děti: S.K. a 4 sourozenci 

Mentor: M. S.  

TRP: Vilém Fink 

Podnět ke spolupráci: OSPOD Milevsko 

Zahájení spolupráce: 25. 3. 2009 

Podepsání dohody o spolupráci: 8. 4. 2009 

Ukončení spolupráce: 17. 12. 2009 
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Důvod ukončení: Naplnění zakázky - úspěšné dokončení ZŠ, přijetí do učebního oboru 

Zakázka: záškoláctví dívky 

 

Průběh spolupráce:   

Výše uvedená nezletilá žije se svými rodiči v bytě o velikosti 1+1 v Milevsku. 

Domácnost je vedena v pořádku a čistotě. Nezletilá má čtyři sestry (dvě sestry bydlí také u 

rodičů a dvě sestry bydlí samy se svými rodinami v Milevsku). 

 
Rodina výše uvedené nezletilé byla vytipována v březnu 2009 po společné konzultaci 

s Mgr. Jaromírem Baslerem, vedoucím Probační a mediační služby České republiky, 

pracoviště Písek. Důvodem pro vytipování této rodiny bylo: nepravidelná docházka 

nezletilé do školy (záškoláctví, omluvenky si do žákovské knížky psala sama), nedostatečný 

prospěch ve škole, drzé a arogantní vystupování vůči dospělým osobám (vůči pracovnicím 

OSPOD, vůči učitelům ve škole, nerespektování autority). Ještě v březnu 2009 se konalo na 

OSPOD při Městském úřadu Milevsko úvodní jednání s matkou nezletilé. Při jednání byli 

matce představeni všichni zainteresovaní. Matce bylo vysvětleno, co je cílem projektu 

„Posílení rodiny“, dále jí byly objasněny role všech zainteresovaných (OSPOD, PMS ČR, 

TRP, Mentor), byla seznámena s intenzitou vzájemné spolupráce rodiny a terénního 

rodinného pracovníka (cca 7 hodin měsíčně). 

Již při prvních setkáních s matkou bylo zřejmé, že se nabídkou účasti v projektu cítí 

pobouřena. Fakt, že dcera S.K. nechodí do školy, zlehčovala a stěžovala si na komunikaci 

rodina – škola - OSPOD. Po detailním rozebrání možností pomoci však se vstupem do 

projektu souhlasila. Rodina je velmi rozvětvena a žije společně v malém bytě. Oba rodiče 

pracují a do rozpočtu přispívají i další členové domácnosti. Plánování konzultací nebylo  

bezproblémové. Hlavně v počátcích spolupráce se konzultace účastnilo několik dalších 

dospělých, dětí a psů. Často byla také přítomna sestra Simony, která hovořila o svých 

úspěších a neúspěších a měla potřebu věci rozebírat. Jen těžko bylo možno konzultovat 

v úzkém kruhu (matka a dcera S. K.)  

     S. K.  se zpočátku chovala odtažitě, vyjadřovala se velmi stroze a bez zájmu.  

To, že se S. K.  věnuje pozornost v projektu, chápe jako nespravedlnost (Je tady kolem 

tolik jiných, co mají větší problémy než já!), kterou dává najevo svým postojem. Společně 

tedy řešíme, jak je to možné, jak se to stalo a jak z toho ven. Nalézáme jednoduchý recept: 

chodit do školy a trochu se učit. S. K.  je na propadnutí z matematiky a zeměpisu. O učivo 

prý zájem nemá, omluvenky nosí pozdě nebo si je dokonce píše sama. Ve druhém 
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pololetí posledního ročníku povinné školní docházky se S. K.  daří opravit si známku ze 

zeměpisu,  z matematiky bohužel ne. Dle vyjádření ZŠ se většinou stává, že se k opravným 

zkouškám vycházející romské děti vůbec nedostaví. S. K.  se však ke zkoužce dostavila 

a úspěšně ji také složila, a to  i přesto, že k přijetí na učební obor v místním učilišti 

nepotřebuje mít úspěšně splněnou ZŠ.  

S. K. v září nastoupila na pomocné kuchařské práce na místním učilišti. S rodinou 

jsme se dohodli, že budou v projektu pokračovat, zejména kvůli podpoře v počátku studia 

dcery na odborném učilišti.  Na přelomu školního roku  S. K. otěhotněla  a opustila  učební 

obor. Na žádost matky i S. K. byla v tomto období spolupráce ukončena.  

 

Závěr: Rodina je zde fungující jednotkou, která žije v souladu s běžnými normami 

společnosti. Nemají dluhy, jsou téměř stále zaměstnaní, v rámci rodiny si pomáhají. 

Těhotenství dcery chápou jako přirozenou věc.  

 

7. 3  Kazuistika S. D. a J. D.  
 

Město/OSPOD: Milevsko 

Rodina: matka dětí ve společné domácnosti s přítelem, který není otcem S. D. a J. D.,  

Rodiče: I. D., přítel I. K.  

Děti: S. D. a J. D.  – umístěny v dětském domově, E. D.  – dcera I. D. a I. K., která se 

narodila v průběhu projektu 

Mentor: M. S.  

TRP: Vilém Fink 

Podnět ke spolupráci: OSPOD Milevsko 

Zahájení spolupráce: 21.4.2010 

Podepsání dohody o spolupráci: 21.4.2010 

Ukončení spolupráce: 30. 12. 2010 

Důvod ukončení: konec projektu  

Zakázka: Pokus o návrat S. D.  a J. D.  z DD zpět do rodiny. Zadluženost. 
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Průběh spolupráce: 

Na počátku stál nápad pokusit se o to, aby se sestry vrátily z dětského domova zpět 

do rodiny nebo se alespoň pokusit o četnější a dlouhodobější návštěvy sester doma. 

Rovněž nabídnout pomoc při řešení  zadluženosti.  S touto nabídkou byla oslovena pí. I. 

D., matka dcer.  Nabídku shledala jako zajímavou a se vstupem do projektu s radostí 

souhlasí.  

      Paní I. D.  žije s přítelem I. K.  v jednopokojovém bytě. Pí. I. D. je v současné době 

těhotná – tedy nepracuje. Přítel I. K. odpracovává trest OPP za neplacení výživného a práci 

hledá – tedy je bez trvalého příjmu. Rodina je značně zadlužena. Na nájemném dluží asi 

20000,- Kč, dlužná částka v DD 25000,- Kč, dlužná částka s exekucí u E-on více než 

100000,- Kč atd. Celkem dluží asi 160 000,-Kč. Opět vzhledem k dlužnému na nájemném 

nemohou žádat o větší byt, do kterého by se obě děti z DD mohly vrátit nebo alespoň 

vracet.  

     Narozením E. D. se situace ještě více zkomplikovala. Matka má s novorozenou dcerou 

mnoho starostí. E. D. leží v nemocnici v Písku na oddělení pro nedonošené děti, kam ji 

matka jezdí navštěvovat a krmit. Na S. D. a J. D.  nezbývá mnoho času. Díky špatné 

komunikaci matky s DD jsou děvčata zapsána na letní tábory a akce s DD.  

     Společně s pracovnicí OSPOD jsme děvčata navštívili v DD. V dětském domově o 

matčině těhotenství a následném porodu vůbec nevěděli. Dle slov vychovatelek z DD 

matka příliš zájmu děvčatům nevěnuje. Občasné návštěvy jsou málo časté a trvají krátce.  

      

Závěr: Situace v rodině není v současnosti vhodná k pokusům o návrat děvčat z DD. Pí. I. 

D.  je na mateřské dovolené, přítel bez trvalých příjmů a v jednopokojovém bytě je nyní 

malá E. D., která vyžaduje matčinu péči. Nezbývá než se pomalu snažit vytvářet splátkové 

kalendáře k postupnému umořování dluhu a motivovat pana I. K. k získání trvalého 

zaměstnání, které by přineslo pravidelný příjem.   
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7. 4  Kazuistika L. P.  
 

Město/OSPOD: Milevsko 

Rodina: matka dětí žijící ve společné domácnosti s přítelem, který není otcem dětí 

Rodiče: L. B., přítel R. K.  

Děti: L. P., R. P.  a M. P.  

Mentor: M. S.  

TRP: Vilém Fink 

Podnět ke spolupráci: ZŠ Milevsko 

Zahájení spolupráce: 26. 4. 2010 

Podepsání dohody o spolupráci: 21. 4. 2010 

Ukončení spolupráce: 30. 12. 2010 

Důvod ukončení: konec  projektu 

Zakázka: Začínající problémy ve škole, ohrožený prospěch z několika předmětů, 

nepřipravenost na výuku, lhaní, problémy v komunikaci rodina – škola. Pomoc při nástupu 

bratrů do první třídy. Zadluženost rodiny.  

Průběh spolupráce:  

Při jedné z konzultací na ZŠ Milevsko jsem dotázal vedení školy, jestli ví o dalších 

potencionálních dětech – rodinách, které by potřebovaly pomoci v rámci našeho projektu. 

Paní zástupkyně uvedla žákyni druhé třídy L. P. Už teď má se zvládáním školy velké 

problémy. 

     Na schůzce s OSPOD Milevsko jsem předal informaci a bylo dohodnuto, že pí. L. B. 

oslovíme a nabídneme pomoc. Na úvodním jednání byl projekt představen a L. B., také na 

základě osobních zkušeností, z doslechu a z pozitivní zpětné vazby v komunitě, se vstupem 

do projektu souhlasila.  

     Rodina žije v jednopokojovém bytě s malou kuchyňkou, který obývají matka L. B. 

s přítelem R. K.  a třemi dětmi. Pí. L. B. trvale nikde nepracuje, přítel R. K. trvale rovněž 

nepracuje. R. K. hledá práci a příležitostně využívá možnosti práce v rámci VPP. 

Vzhledem k dluhům vůči městu na nájemném nemohou žádat o větší byt, který by jistě 

potřebovali. Celkem rodina dluží na nájemném, výživném a elektřině asi 35000,-Kč.  

     Během konzultací se věnujeme především pracovnímu nasazení a výdělkům. Práce 

v režimu VPP je pouze na několik měsíců za mzdu necelých 9000,- Kč. S takovouto výší 
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platu mohou jen těžko zaplatit dlužné částky a další náklady spojené s chodem pětičlenné 

rodiny. Hledáme možnosti, kde a jak by mohl p. R. K.  docílit většího příjmu. Nabízí se 

možnost obnovení svářečského průkazu rekvalifikací na ÚP Milevsko. Pí. L. B. se chce 

rovněž začít podílet na příjmech rodiny.  

 Dohodli jsme se, že se mentor pokusí pomoci s oddlužením rodiny, TRP se pokusí 

pomoci L. P.  se školou a bude také pracovat s chlapci, kteří letos nastoupí do první třídy 

a lze očekávat, že se problémy se zvládáním školy ještě rozrostou. Problém s malým bytem 

bude práci všech komplikovat, protože nebudeme moci zajistit L. P. klid na přípravu do 

školy ani klid na řešení problémů s oddlužováním rodiny.  

  Na schůzce v ZŠ Milevsko s třídní  učitelkou zjišťuji, že se matka  L. B.  neúčastní 

třídních schůzek, paní učitelka má vždy problém od dcery L. P. dostat peníze na akce 

školy, dále si také stěžuje na komunikaci s rodinou a lhaní dívky. Ta chodí do školy 

nepřipravena, nenosí domácí úkoly, neučí se.  Největší problémy má dívka v  českém 

jazyce, matematice a prvouce.  

Při pravidelných konzultacích jsme společně psali domácí úkoly, připravovali se na 

vyučování, četli jsme, psali diktáty. Tato doučování jsem se snažil vždy prokládat 

zajímavými hrami, které měly výuku oživit. Do učení jsem zapojoval i dva malé bratry, 

kterým jsem pravidelně nosil pracovní listy zaměřené na rozvoj zrakového vnímání            

a jemné motoriky, grafomotorická cvičení i knížky, které jsme si společně prohlíželi          

a četli. Do výuky jsem také zařazoval hry na rozvoj sluchového vnímání a hry na posílení 

paměti. Všechny tři děti se vždy na práci velmi těšily. I oba chlapci, kteří jsou podle matky 

i učitelek v MŠ  hyperaktivní, zvládali práci se mnou bez větších problémů. V zimním 

období však naše konzultace komplikoval nedostatek světla, neboť rodina byla odpojena 

od přívodu elektrické energie, což znamenalo konzultace plánovat buď na odpolední 

hodiny nebo se učit při svíčkách.   

Společně s matkou jsem chodil doučování konzultovat s paní učitelkou do ZŠ. Na 

konci projektu už matka chodila do školy sama. Paní učitelka to viděla jako obrovský 

pokrok a spolupráci s rodinou chválila. Také prospěch L. P. se zlepšil. Bylo by však nutné 

v doučování vytrvat. Protože bylo zjevné, že bude projekt v prosinci 2010 ukončen, při 

posledních konzultacích jsme s matkou probírali, co je nutné udělat proto, aby rodina 

fungovala a ve škole nenastaly problémy.  

 

Závěr: Spolupráce s rodinou by vyžadovala mnohem více času, než bylo možné v rámci 

projektu investovat. Mělo jít o dlouhodobější pomoc především v oblasti přípravy na 
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vyučování všech tří dětí za použití speciálně pedagogických metod a přístupů se zapojením 

obou rodičů. Vše se také bude odvíjet od nasazení rodičů, které by mělo vést k zaplacení 

dluhů na nájemném, a tak se přiblížit možnosti získání většího bytu a alespoň nějakého 

vybavení.     

 

8 Strukturované interwiev s ú častníky projektu 
 
Rozhovor č. 1 – sociální pracovnice (OSPOD Milevsko) 

 První rozhovor probíhal na Odboru sociálně právní ochrany dětí v Milevsku 

v kanceláři sociální pracovnice. Místo pro rozhovor nabídla sociální pracovnice sama. Na 

úvod jsem krátce shrnul cíl své bakalářské práce a ujistil jsem sociální pracovnici o tom, že 

všechna data, která od ní získám, budou použita pouze a jen pro účely mé bakalářské 

práce. Z důvodů zachování anonymity záměrně neuvádím jméno sociální pracovnice. 

Předpokládaný čas rozhovoru byl 30 minut. Nakonec se však rozhovor protáhl na přibližně 

75 minut. Rozhovor jsem si nahrával na diktafon.    K tomu dala sociální pracovnice 

svolení. Odpovědi na otázky jsem doma zpracoval a zapsal.  

 
Záznam rozhorovru:  
 
1) Jak vypadá situace u zainteresovaných rodin dnes?  

S. K.  

S. K. studium na SOU Milevsko ukončila, nedostudovala a prozatím ani neplánuje znovu 

studovat a dostudovat. Dívka se vdala, v současné době má dva syny, o které velmi dobře 

pečuje. Manžel S. K. je nezaměstnaný (dříve pracoval  rámci VPP u Služeb Města 

Milevska přes Svazek obcí regionu Písecko). Práci si v současné době aktivně hledá. S. K. 

žije se svou rodinou u rodičů v bytě o velikosti 1 + 1, pravidelně si podává přihlášky do 

výběrového řízení na přidělení městského bytu. Rodina pobírá dávky pomoci v hmotné 

nouzi, dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek a přídavky na děti). V současné 

době je rodina bezproblémová, pomáhám jí s běžnými věcmi, spolupráce s OSPOD je na 

velmi dobré úrovni.  

 

N. D. 

Chlapec studuje na SOU Milevsko, obor Kuchařské práce, je v prvním ročníku, nyní jsme 

řešili neomluvené hodiny, má jich 105 (dle sdělení OSPOD Milevsko) N. D. uvedl, že to 

není jeho vina, chodil na obědy domů a nestíhal se včas vrátit do školy, třídní učitel 
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na omluvenky matky nereagoval. N. D. tvrdí, že je třídní učitel proti němu zaujatý – toto 

budu v blízké době řešit, chlapci bylo rázně domluveno, při jednání jsme si stanovili 

pravidla. N.D. si našel  partu, což není zrovna dobré, parta ho ovlivňuje, nyní mám 

informace o tom, že obtěžuje děti na autobusovém nádraží, chce po nich peníze. Matka N. 

D., S. T. žije s novým přítelem v bytě o velikosti 1+0 a je stále nezaměstnaná. Nevím 

o tom, že by si hledala práci, v bytě přespávají různé osoby, paní S. T. má z těchto osob 

příjem. S. T. má stálé dluhy.  Ty splácí po částce 100,- Kč měsíčně, dluhy na poplatcích za 

odvoz odpadu nesplácí. Nyní budeme vyřizovat splátkový kalendář, dluhy na výživném má 

stále,  snaží se je řešit sama, dojíždí pravidelně k podání vysvětlení k soudu, kontaktovala 

ÚP ČR, žádala o snížení výživného. Dluh má matka N. D. také vůči 1. ZŠ v Milevsku za 

to, že N. D. poškodil lavici a učebnice. Dluh zatím neuhradila. Na paní S. T. bylo podáno 

trestní oznámení, zfalšovala podpis na smlouvě se společností E-ON. Soud prohrála. 

S přítelem má S. T. neshody, ten ji už několikrát vyhazoval z bytu, pije alkohol 

v nadměrném množství. Matka S. T. pobírá dávky v hmotné nouzi a dávky státní sociální 

podpory (přídavek na dítě). O děti, které jsou v pěstounské péči, za zajímá. Spolupráce 

OSPOD s rodinou je obtížná, na dohodnuté schůzky se většinou nedostavují, přesto je 

nutné pochválit matku za snahu řešit dluhovou situaci a N. D. za to, že se zatím drží na 

škole. V pololetí ani nepropadl.  

 

L.P. 

Rodina dívky je v současné době v Azylovém domě –OS Rybka. Byt v Milevsku 

odevzdali, dluhy nesplácí, hrozí jim exekuce. Všechny děti chodí do školy, M. P. do první 

třídy(v loňském školním roce musel být vrácen do MŠ), R. P. do druhé třídy, L. P. opakuje 

třetí třídu. Děti dříve docházely na doučování ke mně na OSPOD a dělaly pokroky. Nyní 

žije matka L. B. s přítelem R. K., se kterým má neustále partnerské neshody. V loňském 

roce se jim narodil syn R. K. Rodina pobírá dávky v hmotné nouzi, dávky státní sociální 

podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě). S rodinou jsme v kontaktu minimálně.  

 

 

S.D. a J. D.  

Dívky jsou stále umístěny v DD Zvíkovské Podhradí, v DD prospívají dobře, měly tam 

i potíže – drobné krádeže, ve škole s nimi po prospěchové stránce problémy nejsou. Otec 

I. K. i matka I. D. se o děti zajímají sporadicky, fyzický kontakt s dcerami moc neudržují, 

za dětmi již dlouho nebyli, dcery možná ani o kontakt s rodiči tolik nestojí, upevnil se 
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jejich vztah k  babičce, která se o ně zajímá a domů si je na rozdíl od rodičů čas od času 

vezme. I. D. je opět těhotná, termín porodu je červen 2012. Rodiče S. D. a J. D. přišli o byt 

z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu a nesplácení dluhu na nájmu z předchozího bytu. 

Dluhová situace se nezměnila, přítel matky je stále nezaměstnaný. Rodina pobírá dávky 

pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek a přídavek na 

dítě). S matkou I. D. máme sepsaný osobní plán, který není plněn zrovna moc dobře, 

spolupráce je obtížná. Podle mého názoru není šance, aby se S. D. a J. D. vrátily domů.  

 

2) Jak jste byly s projektem spokojeni?  

Budu hodnotit za sebe, protože jsem v celém projektu byla přímo zainteresovaná a v té 

době jsem působila na OSPOD. Projekt „Posílení rodiny“ musím hodnotit pouze kladně, 

díky němu se viditelně zlepšila spolupráce OSV Milevsko s vytipovanými rodinami. 

Pozorovala jsem výraznou změnu ve vystupování a chování rodin vůči mě samotné i vůči 

jiným institucím. U rodin docházelo k posunu v řešení jejich problémů, v současné době si 

rodiny občas dokáží přiznat, že mají nějaký problém (to se dříve nestávalo), problém se 

rodiny snaží řešit úplně samostatně nebo se alespoň na řešení problému aktivně podílejí, 

což je důležité. 

 

3) Hodnotíte projekt jako úspěšný a proč? 

Určitě hodnotím projekt jako úspěšný, protože jakýkoli posun v řešení situace rodin je 

v naší oblasti úspěchem. Jinak si myslím, že největší zásluhu na úspěšnosti projektu má 

terénní rodinný pracovník, a to také díky tomu, že se jednalo o pedagoga, který mohl 

pomoci ve školní oblasti, na kterou my jako pracovníci OSPODu nemáme mnohdy tolik 

času. 

 

4) K jakému zlepšení v rodinách došlo? 

Řekla bych, že ke zlepšení situace určitě došlo, a to zejména v oblasti školní docházky a ve 

zlepšení prospěchu dětí zainteresovaných rodin. U rodiny nezletilého N. D., nezletilé L. P. 

a u S. K. se také  zlepšila spolupráce s rodinou, školou i OSPOD.   Myslím si, že by 

zlepšení bylo výraznější, kdyby se v projektu dále pokračovalo. 
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5) Měl projekt n ějaké slabiny? Jaké?  

Je mi líto, že byl projekt velmi krátký, že se navázaná spolupráce s rodinami nemohla 

rozvíjet dál. Já jako terénní sociální pracovník se zaměřením na romskou komunitu do 

rodin docházím pravidelně, ale přece jen mnohdy nemám takový časový prostor jako měl 

terénní rodinný pracovník.  

 

6) Jaké hlavní problémy jsou řešeny v komunitě dnes? 

Obecně v komunitě řešíme: záškoláctví dětí, prospěch dětí ve škole, volnočasové aktivity 

dětí i dospělých, nezaměstnanost, zadlužení (exekuce, lichva …), kriminalitu a sociálně 

patologické jevy, špatné sousedské vztahy, bytovou situaci (vystěhovaní, hledání jiných 

možností bydlení) … to jsou asi ty nejdůležitější.  

 

7) Myslíte si, že jsou takovéto projekty smysluplné a proč? 

Myslím si, že projekty zaměřené tímto směrem mají velký smysl, vždyť napomáhají sanaci 

rodiny a celkově  integraci Romů do většinové společnosti. Jen je takových projektů málo 

a když zrovna jsou, tak netrvají dlouho. Při naší práci se objevují výsledky naší snahy 

a práce až po delší době. Myslím si, že udržitelnost takovýchto projektů by měla být 

daleko delší, ne-li stálá. 

  

Rozhovor č. 2 – romský mentor (Písek) 
 
Rozhor s mentorem probíhal v kavárně. Mentor bohužel neměl mnoho času, proto 

odpovídal poměrně stručně.  Také jeho jsem seznámil s cílem své bakalářské práce a ujistil 

ho, že všechny získané informace budou použity výhradně pro bakalářskou práci. 

Rozhovor jsem nahrával na diktafon, odpovědi jsem následně zpracoval a zapsal.  

 

Záznam rozhovoru:  

1) Jaká byla úloha Romského mentora v projektu Posílení rodiny? 

Jako Romský mentor jsem měl prvotní úkol – kontaktovat vybrané rodiny a přesvědčit je 

o vstupu do projektu. Následovalo uvedení terénního rodinného pracovníka do rodiny. 

V průběhu projektu se dále využívalo mých znalostí a zkušeností s romskou komunitou. 
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Byl jsem především konzultantem terénního rodinného pracovníka, kterému jsem pomáhal 

s řešením některých specifických problémů.  

 

2) Jak byl projekt komunitou přijat? 

Jako každý projekt, který má Romům pomoci, byl přijat alespoň rodinami, kterých se to 

týkalo, kladně. Jednalo se o čtyři romské rodiny, kde byla řešena školní docházka, 

prospěch dětí ve škole, také problematika  dětí umístěných v dětském domově. Rodiny 

přijaly projekt pozitivně už z toho důvodu, že jim měl pomoci s řešením jejich aktuálních 

problémů.  

 

3) Jak přistupovali rodiny k řešení problémů? 

Řekl bych, že rodiny k řešení svých problémů přistupovaly zodpovědně. Vzhledem k 

tomu, že jejich problémy spočívaly v neplacení nájmu, dluzích u bank a jiných 

nebankovních subjektů, byla snaha sjednávat splátkové kalendáře a domluvit se s věřiteli. 

Také k řešení školních problémů se rodiny snažily přistupovat zodpovědně.  

 

4) Jaké hlavní problémy jsou v komunitě řešeny dnes? 

S politováním musím konstatovat, že problémy, které jsme řešili, i nadále přetrvávají, už 

i proto, že výše sociálních dávek byla citelně snížena od počátku roku 2012. Také situace 

na trhu práce je mnohem složitější než v roce loňském. Největší problém spatřuji v tom, že 

naši bývalí klienti jsou dlouhodobě nezaměstnaní, a to je hřebíček do rakve při řešení jejich 

problémů. Ze strany Romů vidím největší nedostatek v tom, že  včas nereagují na 

upomínky a velmi často nestihnou lhůty k odvolání. 

 

5) Jak jste byl s projektem spokojen? 

S projektem jsem byl velmi spokojen. Projekt pomohl několika romským rodinám. Navíc 

byla velmi přínosná spolupráce  více organizací (OSPOD, PMS, mentor).  

 

6) Čeho se podařilo v projektu Posílení rodiny dosáhnout? 

V projektu jsme podle mého názoru dosáhli několika zásadních bodů. Tak například 

u rodiny N. D. jsme díky práci terénního rodinného pracovníka dosáhli zlepšení školní 

docházky a částečně i prospěchu, což bylo v danou chvíli velmi důležité. Zrovna u tohoto 

případu je velká škoda, že projekt nepokračuje, protože N.D. ve škole opět polevil a 
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v současné době má několik neomluvených hodin. Také u jiných rodin jsme dosáhli 

posunu k lepšímu, i když u N. D. byla pomoc podle mého názoru nejvíce znatelná.  

 

7) Co se naopak v projektu Posílení rodiny nepodařilo (co by mohlo být 

jinak)? 

K této otázce bych pouze stručně dodal to, co už jsem zmínil. Jediné, co se nepodařilo, 

bylo získání dalšího grantu, tzn. že projekt skončil a nebyla zajištěna jeho návaznost.  

 

8) Mají takové projekty smysl? Proč?  

 Každý projekt, který pomůže jak romské, tak majoritní společnosti, má velký smysl, a to 

především proto, že dávají Romům šanci na zlepšení své situace. Romové s velkou radostí 

přijímají každou pomoc, která se jim nabídne. 

 

8 Hodnocení projektu „Posílení rodiny“ 
 

Realizaci projektu hodnotíme jako úspěšnou. Cílů jednotlivých aktivit bylo 

dosaženo: byl připraven a realizován zahajovací seminář projektu, navázána spolupráce 

s regionálními OSPOD a středisky PMS ČR a nastaven systém spolupráce a komunikace 

subjektů podílejících se na realizaci projektových aktivit. Byl připraven kurz pro vyškolení 

mentorů včetně vytvoření manuálu s pracovními listy, byli vybráni lektoři a proveden 

nábor a výběr účastníků kurzu. Dostatečný počet mentorů absolvoval úspěšně teoretickou 

i praktickou část kurzu a zahájil spolu s TRP práci s ohroženými romskými rodinami 

a s dětmi/mladistvými klienty PMS ČR, kterým bylo uloženo opatření.  

V rámci klíčové aktivity Práce mentorů s rodinami, s dětmi a mladistvými mentoři spolu 

s TRP spolupracovali s OSPOD a PMS ČR při práci s  ohroženými rodinami 

a dětmi/mladistvými klienty. Díky pravidelným supervizím se podařilo zajistit kvalitu 

poskytované služby a profesní růst mentorů i po skončení kurzu. Vzhledem k dobrým 

výsledkům práce mentorů a TRP s rodinami a klienty lze konstatovat, že preventivní 

služba byla v rámci této aktivity úspěšně ověřena v praxi. 

K zvyšování efektivity služby a posílení vzájemných vazeb menotrů, TRP, pracovníků 

OSPOD, PMS ČR a dalších relevantních odborníků přispěly akce pro zapojené odborníky: 

kulatý stůl, závěrečné semináře (na nichž byly sdíleny výstupy realizace projektu) 
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a slavnostní program. Na závěrečných seminářích byly rovněž prodiskutovány možnosti 

pokračování realizace služby v budoucnu. 

Průběh projektu byl doprovázen PR aktivitami, které projekt zviditelnily zejména pro 

relevantní odborníky z oblasti sociálních služeb a trestní justice, prostřednictvím některých 

médií se podařilo oslovit širokou veřejnost. Byla vytvořena metodika služby, umožňující 

rozšíření služby do dalších krajů ČR. 

Celkový cíl projektu Posílení rodiny byl naplněn: došlo k vytvoření a ověření preventivní 

služby na podporu a doprovázení romských rodin, u nichž hrozí odebrání 

dítěte/mladistvého do ústavní péče, a její realizace vedla ke zlepšení poměru rodinné péče 

na úkor péče ústavní. 

Ve většině případů přispěla intervence mentora a TRP ke zlepšení situace v ohrožených 

rodinách a k řešení a vyřešení problémů ohrožujících dítě/mladistvého, takže k odebrání do 

ústavní péče dosud nedošlo. Lze tedy říci, že realizace projektu vedla ke zlepšení poměru 

rodinné péče na úkor péče ústavní v případě dětí s vážnými sociálními problémy 

v konkrétních zapojených lokalitách, a tím i k naplnění priority programu.  

 

V případech ohrožených romských rodin, s nimiž mentoři a TRP spolupracovali, 

došlo ke zvýšení schopností vyřešit obtížné situace ohrožující vývoj dětí/mladistvých, 

a tím umožnit jejich ponechání v péči rodiny. Posílení kompetencí a zdrojů rodiny tak 

přispělo i ke zvýšení možnosti sociální integrace jejích členů i rodiny jako celku. U dětí 

a mladistvých klientů PMS ČR se zvýšila pravděpodobnost, že řádně vykonají uložené 

opatření a nedojde k jeho přeměně na trest odnětí svobody. Snížilo se tak riziko zpřetrhání 

rodinných a sociálních vazeb a prohloubení sociálního vyloučení.  

Zejména prostřednictvím romských mentorů se podařilo předat klientům fungující vzorce 

chování příslušníků vlastní komunity, zvláště u dětí a mladistvých funguje příklad mentora 

jako pozitivní vzor. 

V průběhu projektu bylo podpořeno 18 ohrožených rodin (23 zakázek) a 97 členů těchto 

rodin (31 dospělých a 61 dětí), intervence byla úspěšná v 15 případech rodin. Dále bylo 

podpořeno 21 dětí a mladistvých klientů PMS ČR, intervence byla úspěšná v 16 případech. 

(Hodnocení zpracováno ze závěrečné zprávy SPJ) 
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ZÁVĚR 
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval projektem „Posílení rodiny“, do kterého 

jsem byl dva roky zapojen a který mohl díky SPJ (Sdružení pro probaci a mediaci v justici) 

pomáhat několika romským  rodinám v Jihočeském kraji. Jsem velmi rád, že jsem byl 

účastníkem tohoto projektu a že jsem mohl nahlédnout do několika romských rodin. Získal 

jsem tím nejen nové známé, ale především jsem mohl naslouchat těm, kteří jsou v naší 

republice často vystaveni diskriminaci a rasismu. Uvědomil jsem si, jak těžko se může žít 

lidem, kteří jsou většinovou společností „odepisováni“ a odmítáni.  

 V teoretické části této práce jsem se zaměřil nejen na Romy a romskou rodinu, ale 

také na některé instituce, které byly zapojeny do projektu „Posílení rodiny“.  Popsal jsem 

činnost Sdružení pro probaci a mediaci v justici, která projekt vytvořila a realizovala. 

Krátce jsem se zastavil  také u Probační a mediační služby České republiky a Odboru pro 

sociálně právní ochranu dětí. Zapojení těchto dvou institucí do projektu bylo důležité 

proto, aby pomoc byla opravdu nabídnuta rodinám, které ji v tu chvíli nejvíce potřebovali.  

Praktická část následně popisuje samotný projekt, jeho cíle a  způsob realizace.  

Především zde ale na čtyřech kazuistikách sleduji  příběhy rodin, se kterými jsem dva roky 

pracoval. Jak se lze v této části dočíst, u tří ze čtyř rodin došlo k posunu a ke zlepšení 

situace. V jedné rodině se dokonce podařilo zabránit odebrání dítěte do ústavní výchovy. 

To považuji za velký úspěch.  

 Byl bych velmi rád, kdyby  dále vznikaly projekty podobného typu, které 

pomáhají sociálně vyloučeným rodinám. Projekt „Posílení rodiny“ byl efektivní především 

díky zapojení samotných Romů – tj. romských mentorů. Využití Romů v těchto typech 

projektů vidím do budoucna jako velmi důležitou podmínku úspěšnosti.  
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Zpráva k vyhodnocení činnosti TRPa z pohledu PMS ČR 

 
PMS ČR vešlo ve spolupráci s rodinou klienta N. D.  v březnu roku 2009 a to 

v rámci projektu „Posílení rodiny“, realizátor SPJ (Sdružení pro probaci a mediaci v justici 
– Praha) na základě vytipování jedné z rodin v rámci sanace rodin.1 S rodinou začal 
intenzivně spolupracovat terénní rodinný pracovník (TRP) a romský mentor. Již po 
několika měsících se projevila pozitivní změna takto nastavené intenzivní spolupráce, 
která se odrazila jak v prospěchu N. D., tak v jeho chování a absenci, což potvrdila zpráva 
ze školy z 11/2009. Docházka se zlepšila natolik, že N. D. od září roku 2009 navštěvoval 
školu pravidelně, matka syna omlouvala jak písemně tak telefonicky. Díky působení 
TRPa, který se rodině velmi intenzivně věnoval, složil N. D. úspěšně reparáty ze dvou 
předmětů. Spolupráce zainteresovaných složek (TRP, OSPOD, Mentor, PMS ČR) 
přinesla změny i ve spolupráci matky s OSPOD, která se aktivněji zapojovala do 
spolupráce.  
 V březnu 2010 bylo N. D. uloženo opatření dohledu probačního úředníka a to pro 
čin jinak trestný – poškozování cizí věci. K danému skutku sdělil, oproti PČR, že dané 
jednání spáchal on, a že to byla z jeho strany „blbost“. V návaznosti na činnost TRPa 
jsem pokračoval v nastavené spolupráci s rodinou. Na jednání se dostavovali pravidelně 
v intervalu 1x měsíčně. Od září 2010 proběhlo ze strany PMS ČR v rodině dvakrát 
šetření. Chování N. D.  se stabilizovalo ne až tak nastaveným dohledem probačního 
úředníka, jako zejména aktivní a intenzivní spoluprací terénn ího rodinného 
pracovníka,  v jehož nastavené spolupráci PMS ČR dále pokračovala. Po roce spolupráce 
klienta v rámci dohledu a s ohledem na stabilizaci chování nezl., což potvrdil i OSPOD, 
bylo navrženo OS, aby opatření dohledu probačního úředníka bylo zrušeno. Soud daný 
návrh akceptoval a výchovné opatření zrušil. 
 S ohledem na zákonnou povinnost PČR v zasílání usnesení o zahájení tr. stíhání 
ve věci mladistvých bylo zjištěno, že N. D.  od ukončeného dohledu PÚ až do současnosti 
lustrací neprochází.   
  
 
       
 
      Mgr. Jaromír Basler, specialista na mládež 

                                                 
1 Projekt Posílení rodiny (dále PR) , realizátor projektu SPJ  
– blíže viz. www.spj.cz 

Cíl projektu - Záměrem projektu je zlepšení poměru rodinné péče na úkor péče ústavní v případě 
dětí a mladistvých ze sociálně vyloučených rodin hlásících se k romské menšině formou poskytování 
poradenství, preventivní péče a dalších služeb zaměřených na sanaci těchto ohrožených rodin. V 
rámci projektu dojde k vytvoření a pilotnímu ověření preventivní služby romských mentorů zaměřené 
na podporu a doprovázení romských rodin, u nichž hrozí odebrání dítěte nebo mladistvého do ústavní 
péče. 

 


