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Téma jsem si zvolila z toho důvodu, že pracuji jako sociální pracovnice/poradkyně 

v Azylovém domě a Domě na půli cesty Nikolas v Chomutově. Jedná se o neziskovou 

organizaci, jejímž zřizovatelem je občanské sdružení Cíl. Občanské sdružení Cíl kromě toho 

pořádá každoročně letní tábory pro romské děti a organizuje kulturní a sportovní aktivity pro 

mladé Romy. 

Azylový dům je určen pro sociálně slabé rodiny s dětmi, většinou se jedná o romské 

rodiny. Poskytujeme jim ubytování a sociální poradenství. Pomáháme jim při hledání 

zaměstnání a vlastního bydlení, motivujeme je k získání vzdělání například formou 

rekvalifikace ve spolupráci s Úřadem práce. 

Dům na půli cesty je zařízení pro mladé lidi vycházející z ústavní péče po dovršení 

zletilosti nebo studia. Vzhledem k tomu, že v Dětských domovech tvoří většinu chovanců 

romské děti, opět se jedná většinou o mladé romské klienty. 

Projekty občanského sdružení Cíl jsou kromě jiných zdrojů financovány z grantů 

Partners Czech, české pobočky mezinárodní sítě Partners for Democratic Change 

International. Díky tomu, že Partners Czech v Chomutově realizuje Program integrace Romů, 

jehož součástí jsou i semináře pro zaměstnance občanských sdružení, jsem měla možnost se v 

rámci komunitního plánování seznámit i s představiteli dalších romských a proromských 

občanských sdružení. 

Zařízení zřizovaná romskými a proromskými občanskými sdruženími, kde pracují 

nejen Romové sami, ale i profesionální sociální pracovníci, vznikají zejména proto, že nabídka 

veřejných sociálních služeb pro Romy stále není dostatečná. Tyto organizace se angažují 

například v zaměstnávání Romů, celoživotním vzdělávání, zakládání přípravných ročníků a 

řešení bytové situace. 
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1. ROMOVÉ 

Poznámka k tenninologii : 

Z právního hlediska je Romem každý člověk, který se hlásí k romské národnosti -

různými způsoby, nejen při sčítání lidu. Jak dále uvedu, k romské národnosti se většina Romů 

při sčítání lidu nehlásila. K romství se naopak mohou hlásit i lidé, kteří se jako Romové 

nenarodili, jako například nedávno zemřelá romistka Milena Hiibschmannová nebo zpěvačka 

Ida Kellarová. Jako Romy v následujícím textu označuji lidi, kteří jsou Romy svým etnickým 

původem, i když se k tomu někteří z nich nehlásí. Označení Cikáni je hanlivé, i když některým 

Romům (zejména těm, kteří neznají svůj původ) nevadí. 

Většinovou společnost je možné nazvat několika způsoby - majoritou, Neromy nebo 

gádži. Gádžo je romské označení pro Neroma a znamená sedlák. Uvádím jej v kapitolách 

souvisejících s romskou kulturou. Většinou používám pojem Nerom, i když mi nepřipadá 

ideální, neboť jde o negativní vymezení. Označení Čech nelze použít v žádném případě, neboť 

Romové žijící v ČR se také považují za Čechy. 

1.1. Historie Romů 

O historii Romů je možné dočíst se v mnoha publikacích našich i zahraničních, přesto 

připomenu některé důležité mezníky. Pro pomáhajícího pracovníka (sociální pracovník, učitel, 

vychovatel, sociální pedagog) pracujícího s Romy je nutné znát historická fakta o původu 

Romů, neboť tento původ souvisí s jejich zvyky a tradicemi, se způsobem jejich chování. 

Není možné pomáhat Romům překonat jejich sociální exkluzi a nerespektovat přitom jejich 

odlišnosti. Svou historii (původ) neznají často ani sami Romové. 

Dříve převládal názor, že Romové pocházejí z Egypta a podle tohoto domnělého 

původu se jim říkalo ve Španělsku Gitanos, ve Francii Gitanes, v Anglii Gypsies. V jižní a 

východní Evropě byli pojmenováni podle manichejské sekty kněžích Athinganoi, z toho 

vznikla pojmenování Zingaro v Itálii, Tsigane ve Francii, Zigeuner v Německu a Cikáni či 

Cigáni ve slovanských jazycích. 
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Romové patřili k nejpůvodnějším obyvatelům Indie. Měli tmavší pleť a v indickém 

kastovním systému patřili do nejnižších kast. I ve své pravlasti kočovali, živili se řemesly 

(kovářství, kotlářství, řetězářství, košíkářství, řeznictví, zvěrolékařství, hudba) a žebráním. 

Kočovali po Indii a do okolních zemí kvůli obživě. 

Postup Romů z Indie do Evropy lze nejlépe odhadnout podle převzatých slov ze zemí, 

kudy procházeli ( Sekyt in Šišková, 2001, s. 119). Migrace Romů probíhala v několika vlnách 

od 9. do 14. století, Romové postupně přicházeli do celé Evropy kromě severských států, kam 

přišli v polovině 16. století. Migrovali také do Ameriky a Afriky. Od počátku žili na okraji 

společnosti, byli vyháněni a nuceni okolnostmi ke kočování. V době příchodu Romů do 

Evropy nebyl jejich původ znám, zaznamenán byl pouze ve Španělsku v 15. století. 

Indický původ Romů prokazatelně odhalil maďarský student teologie Štefan Váli 

v roce 1763, který se setkal s Indy Malabary. Zdáli se mu podobní Romům, které znal 

z domova. Zapsal si více než 1000 malabarských slov a ta potom porovnal s romskými. 

Následovalo podrobné studium lingvistů, historiků a etnologů. Dnes není pochyb o tom, že 

pravlastí Romů je Indie. ° indickém původu svědčí nejen jazyk, ale i zvyky a společenská 

struktura. 

Kočování je průvodním jevem jejich ekonomické aktivity - obchodu a řemesla -

cestovali za zákazníky. Cestování Romů souvisí i se sounáležitostí ke skupině, tradicí, pocitem 

nezávislosti. Umožňuje též únik od utlačující společnosti. Změny pobytu Romů vedly 

k diferenciaci romských skupin - ke kulturním a jazykovým odlišnostem. Čeští Romové 

kočovali ještě počátkem 20. století (Sekyt in Šišková, 2001, s. 119). 

Již od středověku se potýkali s pronásledováním, inkvizicí, zákony proti Cikánům, žili 

tedy od počátku na pokraji společnosti. Někdy na ně byly pořádány i hony a zabít Roma bylo 

beztrestné. Jejich děti byly odebírány na výchovu do neromských rodin. Nejhůře se k Romům 

chovali v Rumunsku a Moldavsku, kde byli využíváni jako otroci. Někde ale Romy vítali, 

neboť přinášeli nové technologie zpracování kovů. Také byli považováni vzhledem k putování 

za kajícníky. Jinde je vítali, neboť přinášeli zajímavé informace o různých zemích. V Čechách 

a na Moravě byla perzekuce Romů mírnější, často sem prchali z okolních zemí. 

První zprávy o Romech na našem území pocházejí z doby po roce 1400. Za první 

zmínku o Romech na našem území je považována kapitola z Dalimilovy kroniky ,,0 

Kartasiech pohanských", za první nespornou zmínku pak zápis zařazený do Starých letopisů 
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českých z roku 1417 : "Také toho léta vláčili se Cikáni po zemi české a lidi mámili." 

( http.://www.rommuz.cz) 

Doloženo je putování krále Sindela a vajdů Panuela, Michala a Ondřeje 

( tamtéž ). Získali ochranné listy krále Zikmunda a papeže Martina V., které jim zajišťovaly 

ochranu při sedmiletém putování Evropou. Svou přítomnost v Evropě vysvětlovali vyhnáním 

ze své země pro víru. Tato lest však byla brzy prohlédnuta a na Romy se začaly množit 

stížnosti. Obyvatelé si většinou stěžovali na krádeže a magické praktiky. Romové též byli 

podezíráni ze špehování pro Turky. 

Od počátků svého putování po našem území zažívali Romové mnohá příkoří. V 18. 

století měli být Romové - muži podle vládní vyhlášky popraveni a ženám a dětem mělo být 

uříznuto ucho. Zároveň se v této době začalo uvažovat o legalizaci jejich pobytu. Úředně byli 

tolerováni kováři, kterým bylo povoleno i kočování za prací. 

Marie Terezie jako první začala uplatňovat asimilační politiku, kterou nahradila 

otevřenou represi. Podle jejího zákona z roku 1761 měli Romové pracovat v zemědělství, 

oblékat se jako ostatní a pod trestem 25 ran holí nemluvit romsky. Nesměli si nechat ani svá 

jména. Byli rozptýleni tak, aby v každé vsi byla jen jedna romská rodina. Dostali půdu, 

dobytek i nářadí. Nespolupracujícím Romům byly odebírány děti a dávány na výchovu 

Maďarům. V asimilační politice pokračoval ijejí syn Josef I!. 

První republika přes svůj demokratický charakter netolerovala kočující Romy a v roce 

1927 byl vydán zákon proti potulným Romům a tulákům žijícím po cikánsku. 

Nejkrutějším obdobím v historii Romů byla bezesporu 2. světová válka. V roce 1935 

byli spolu se Židy prohlášeni za občany druhé třídy a byli považováni za rasové nebezpečí pro 

Němce. Doktor Ritter z Ústavu pro rasovou hygienu navrhl sterilizaci Romů a následovat 

mělo jejich celoživotní pracovní nasazení až do úplného vymření všech Romů. 

Koncem 30. let němečtí Romové utíkali do Čech, po zabrání Sudet dále do vnitrozemí. 

Koncentračním táborům se ale nevyhnuli. V táboře Auschwitz - Birkenau měli zvláštní 

cikánský rodinný tábor, kde bylo evidováno přes 20 000 osob. Pro vysokou úmrtnost (horší 

podmínky než v jiných táborech) byli práceschopní v roce 1943 rozmístěni do jiných táborů a 

ostatní byli usmrceni v plynové komoře. Velká část Romů byla vyhlazena. Německých Romů 

zbylo z původních 36000 pouze 5 000. Do Čech a na Moravu se vrátilo ze 7000 pouze 500 

Romů. 
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V asimilaci pokračovala komunistická vláda v ČSSR. Romy neblaze ovlivnil další 

zákaz kočování z roku 1958 a organizovaný rozptyl obyvatel cikánského původu (vládní 

usnesení Č. 502 z roku 1965, podle kterého Romové v žádné obci nesměli tvořit více než 5% z 

obyvatelstva), kdy byly romské rodiny od sebe násilně rozstěhovávány. Pod vlivem silného 

asimilačního tlaku Romové přišli o svůj typický pocit sounáležitosti, o vědomí společného 

původu a historie, přestali své děti učit romsky. 

Při nuceném stěhování Romů nebyly brány ohledy na vztahy mezi různými skupinami 

a rody Romů. Děti byly zařazovány do zvláštních škol a často byly odebírány z rodin do 

ústavní péče. Romské ženy bylo možné bez souhlasu sterilizovat nebo jim byla nabídnuta 

poměrně vysoká finanční odměna za sterilizaci, nejprve 2.000 Kč a v roce 1989 25.000 Kč. 

Pokud žena se sterilizací nesouhlasila, byly rodině odejmuty sociální dávky (Šebková, 

Romano džaniben, 2/2004). 

Po roce 1989 u nás stále převažuje bipolární pojetí my a om. Často se objevuje 

požadavek, aby si Romové nejprve vyřešili problémy mezi sebou a potom přišli za majoritou se 

svými požadavky. Dotkl se jich zákon z roku 1993 o pozbývání a nabývání občanství, kterým 

se někteří stali ve své zemi cizinci. V roce 1990 byla založena politická strana Romská 

občanská iniciativa, začala vznikat první romská občanská sdružení a objevila se první romská 

periodika. V 90. letech se poprvé hovoří o integraci Romů. 

Nemalým problémem jsou u nás od 90. let neonacistické skupiny. Spácháno bylo již 

několik vražd Romů z důvodu odlišné barvy pleti. Objevují se případy diskriminace (například 

je jim bráněno vstoupit do restaurací, diskoték), postupně se ale učí bránit se, například cestou 

medializace. Známý je například případ romského aktivisty Ondřeje Giňi, který nebyl vpuštěn 

do restaurace a soud se postavil na jeho stranu. Z médií jsou známy i případy sterilizace 

romských žen, které vyhrály svůj spor s nemocnicí až u evropského soudu. Médii velmi 

sledovaná byla migrace Romů do Kanady a do Velké Británie, která vyprovokovala snahu 

vlády řešit sociální problémy Romů. 
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1.2. Demografie Romů 

Romové jsou v současnosti jedinou dlouhodobě usídlenou výrazně odlišnou etnickou 

menšinou v české společnosti 

Od majority se liší i demografickým chováním. Do konce 80. let je ale nebylo možné 

demograficky studovat, neboť nesplňovali podmínky pro přiznání národnosti (nejsou 

příslušníky národa, který tvoří stát). V roce 1991 byla romská národnost uznána, přihlásilo se 

k ní však malé procento Romů. 

Přestože dříve romská národnost oficiálně neexistovala, byli Romové evidovaní, a to 

bez jejich vědomí (byli úřady označeni za Romy). V 50. letech existovaly jmenné seznamy 

Romů. Romové se obecně brání evidenci, neboť evidence z roku 1927 podle zákona o 

potulných Cikánech se dostala do rukou nacistů a tak bylo usnadněno jejich vyhlazování. 

Údaje o počtu Romů na území České republiky z různých let jsou nesrovnatelné, neboť 

se používala různá kritéria pro pojem národnost Gednou to byl mateřský jazyk, jindy státní 

příslušnost, když se Romové nemohli hlásit ke své národnosti, museli si vybrat z nabízených 

možností). Z uvedené tabulky tedy nelze usuzovat na tempo růstu počtu Romů. Toto tempo se 

ale považuje asi za dvojnásobné než u české populace, neboť romské matky mají dvakrát více 

dětí než české. 

Tabulka Č. 1 - počet Romů na území České republiky 

Rok Absolutní počet %zúhrnu Pramen 

1947 16752 0,19 Soupis Min. vnitra 

1966 56519 0,57 EvidenceNV 

1968 61085 0,62 EvidenceNV 

1970 60279 0,61 Sčítání lidu-šetření 

1980 88587 0,86 Sčítání lidu-šetření 

1980 107 193 1,04 EvidenceNV 

1989 145738 1,41 EvidenceNV 

1991 32903 0,32 Sčítání lidu-deklarace 

2001 11 000 přibl. Sčítání lidu 

2004 200 000- 250 000 Odhad, nehlásí se všichni 
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V roce 1991 se k romské národnosti v České republice přihlásilo 33000 osob, v roce 

2001 jen 11 000 osob. Reálné odhady pro rok 2005 se ale pohybují okolo 200000 osob 

(například Kalibová, 1997, Demografie, roč. 39, č. 1). 

Romové mají jiné věkové rozložení, takzvaný progresivní typ věkové struktury - mají 

hodně dětí, jejich věková struktura je tedy podobná rozvojovým zemím. 

Vyšší porodnost však provází i vyšší úmrtnost. V minulosti měli velmi vysokou 

kojeneckou úmrtnost, zejména kvůli nevyhovujícím podmínkám a nízké proočkovanosti. 

V roce 1985 to byl dvojnásobek oproti majoritě (tamtéž). 

Tabulka č. 2 - věkové rozložení 

Věková skupina Romové Ceši 

Děti do 15 let 40% 25% 

Produktivní věk 54% 50% 

Poproduktivní věk 6% 25% 

V romské populaci převažují muži (55%), v české je tomu naopak. Ženy průměrně 

umírají v 59 letech, muži v 55 letech (tamtéž). 

V České republice jsou Romy nejvíce osídlena města: Most, Sokolov, Teplice, 

Chomutov, Ústí nad Labem, Cheb, Děčín, Ostrava, Kladno, Praha. V Mostě, Chomutově a 

Ústí nad Labem žije dohromady asi 50 000 Romů (Holomek in Gabal, 1999, s. 156). 

V České republice žijí 4 subetnické skupiny. Nejpočetnější jsou "Servika Roma" 

(olašští Romové jim říkají Rumungri, od jejich vlastních příslušníků jsem slyšela i výraz 

Rumungři), dále maďarští Romové, olašští Romové (tvoří asi 10% z celkového počtu Romů u 

nás, to je 18 - 20 000 ) a také Sintí Gen několik rodin), kteří žijí spíše v sousedním Německu. 

Romové sami sebe dělí do několika skupin: 

a) Potomci původních romských obyvatel, kteří byli většinou vyhlazení za 2. světové války -

jsou sžití s prostředím, většinou nehovoří romsky, mají výhrady vůči přistěhovalým Romům 

ze Slovenska 

b) Pováleční přistěhovalci ze Slovenska (Servika Roma) - tvoří asi 75 - 77% Romů na našem 

území, někteří zde žijí od roku 1945 - 48, někteří se přistěhovali později - získali byt, 
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zaměstnání, ale žijí v izolaci, mezi sebou mluví romsky 

c) Romové ze Slovenska - nově při stěhovaní - neadaptovaní, ostatními Romy jsou vnímáni jako 

vetřelci 

d) Olašští - liší se chováním, jazykem, zvyky, jsou méně adaptovaní, ale mají vyšší sociální 

úroveň, udržují tradiční způsob života 

e) Sintí (Sintové) - němečtí Romové - u nás jen několik desítek 

f) Manušové - podobní Sintům, stejně jako Sintové se neoznačují za Romy, ale vědí o 

společném původu, mají specifické zvyky a dialekt 

Podle jiného dělení (Sekyt in Šišková, 2001, s.124) lze dále rozlišit maďarské Romy a 

moravské Romy. 

Navzdory očekávání majority jsou Romové velmi nesoudržní. To souvisí právě 

s dobou jejich přistěhování. Jediným sjednocujícím prvkem je vědomí diskriminace, což 

integraci nepomáhá, naopak posi1uje nedůvěru v majoritu (Holomek in Gabal, 1999, s.157). 

1.3. Antropologické odlišnosti 

Barva kůže Romů je nejtmavším typem bílé (europoidní) rasy. Romové jsou menšího 

vzrůstu než Neromové, dříve pohlavně dospívají (okolo 9 - 10 let) a dříve stárnou. Mají 

specifický tvar hlavy a krevní skupinu většinou B (jako Indové). 

Bakalář, jehož knihu Psychologie Romů lze označit za rasistickou, považuje Romy za 

přechodnou rasu mezi europoidní a negroidní. K antropologii dále uvádí, že Romové mají 

menší mozek (a to podle něj souvisí s nižším IQ). 

1.4. Jazykové odlišnosti 

Původ romského jazyka byl odhalen až v 18. století. Je příbuzný se sanskrtem. Patří do 

indoevropských jazyků, je strukturovaný, kodifikovaný, i když dlouhou dobu neměl svou 

písemnou podobu. Má velké množství slov přejatých z hindštiny, dále z jazyků zemí, kterými 

Romové procházeli a v neposlední řadě prvky jazyka země, kde žijí. Ve světě existuje 14 větví 

romského jazyka, v České republice se vyskytují 4 dialekty - (česko )slovenský, maďarský, 
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olašský, Sinti (německý). Pouze asi Y2 Romů v České republice považuje romský jazyk za svůj 

mateřský jazyk, ostatní uvádějí češtinu, slovenštinu a další jazyky. To potvrdil i průzkum, 

který jsem provedla v roce 2004 mezi romskými klienty Azylového domu. Z 30 dospělých 

osob 60% uvedlo, že se u nich v rodině mluvilo romsky a oni sami též mluví romsky. 40% 

romských klientů uvedlo, že romštinu nepovažují za mateřský jazyk a romsky neumí. 

V romském jazyce neexistuje střední rod a obecné pojmy (rodiče, příbor, povlečení). 

Slova, která v romštině neexistují, jsou nahrazena českými názvy. Pravidla pravopisu a 

slovník romštiny, kterou hovoří Romové na českém území, napsaly Milena Hiibschmannová, 

Hana Šebková a Anna Žigová (http.:// romove.radio. cz/c1anek/19363) 

Ukázka romštiny (tamtéž) 

e daj 

o dad 

e čhaj 

e rakľi 

matka 

otec 

dívka (romská) 

dívka (neromská) 

dilino 

Lačho dives. 

Sar sal? 

Kaj džas, more? 

hloupý 

Dobrý den. 

Jak se máš? 

Kam jdeš, člověče? 

Při práci s romskými dětmi je třeba si uvědomit, že v mnoha romských rodinách se 

mluví romsky a češtinu používají pouze někdy a to ve velmi zjednodušené podobě. Děti, které 

nenavštěvovaly předškolní zařízení, mají velmi chudou slovní zásobu, která nemusí souviset 

se sníženým intelektem. 

Chudá slovní zásoba přetrvává i v dospělém věku. Často dochází k neshodám a 

nedorozuměním mezi Romy a například sociálními pracovníky, kdy si Rom pod slovy 

pracovníka představuje naprosto jiný význam. 

V některých rodinách úmyslně děti neučí romštinu. Příčinou jsou asimilační snahy za 

komunistického režimu, kdy sociální pracovnice docházely do rodin a kontrolovaly, zda 

matky vaří česká jídla, jak uklízejí a především jak mluví na děti (Šebková, Romano džaniben, 

2004, č. 2). A tak matky učí děti jakémusi etnolektu vzniklému z jazyka majority - českého, 

slovenského, případně maďarského, a to z hovorové, dialektové i žargonové formy. 

Romský jazyk ale stále žije, a to především v písních, tradičních i nově vznikajících. 

Také se s ním můžeme setkat v romských časopisech a novinách, kde jsou články ve spisovné 
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romštině většinou s českým překladem, rovněž spisovným. Romský jazyk lze studovat na 

dvou středních školách a třech vysokých školách, odborně pak na Ústavu romistiky katedry 

jazyků Asie a Afriky FF UK. 

Tabulka Č. 3: romská periodika 

Název periodika poznámka vydává náklad 

Amaro gendalos od r. 2004 nepodpořeno sdružení Dženo 3 000 výtisků 

Romano hangos jediné romské noviny Společnost Romů na Moravě 3 600 výtisků 

Romanovodi dostupné i na internetu o. s. Romea 3 000 výtisků 

Kereka pro děti Demokr. aliance Romů v CR 4700 výtisků 

Romano džaniben romistický sborník Společnost přátel čas. R. D. 

Kromě výše uvedených byl do roku 2002 vydáván i časopis Romano kurko. Jako 

občasník vychází v Českých Budějovicích Nevo dživipen. 

Romové mají přístup samozřejmě i do veřejnoprávních médií. Český rozhlas 1 

Radiožurnál vysílá každý pátek od 20 do 21 hodin pořad O Roma vakeren (Romové hovoří), 

který připravuje romská redakce ČRo pod vedením Anny Polákové. Česká televize vysílala 

pořad Romale, který byl již zrušen (a ani nebude nahrazen jiným romským pořadem). 

Příležitostně vysílá pořady o Romech, reportáže ze života Romů se objevují v multikulturním 

pořadu Babylon. V České televizi pracují romští redaktoři. Partners Czech od jara 2006 

v rámci Programu romské integrace podporuje romské stážisty v České televizi. 

Občanské sdružení Dženo na internetu provozuje romské Rádio Rota, kde hrají tradiční 

i moderní romské písně, vysílá různé rozhovory a také je na této stránce TV Jakh, která není 

klasickou televizÍ, ale spíše video archivem. Je zde například reportáž o Antonínu 

Gondolánovi, reportáž z Miss Gypsy, videoklip skupiny Bengas, záznam z pietního setkání 

v Letech u Písku a zajímavé jsou recepty tradičních romských jídel - holubki, pišot, halušky. 

Vysílání rádia Rota podporuje Ministerstvo kultury. 
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1.5. Etnická specifika Romů 

Způsob života dnešních Romů je ovlivněn jejich indickým původem, způsobem přijetí 

v Evropě i samotným kočováním. Sociální systém Romů je podobný sociálním systémům 

jiných kočovných národů. Většina Romů si tyto vlivy neuvědomuje, neboť neznají svou 

vlastní historii. To co ale vědí, je to, že jsou odlišní a nejsou majoritou akceptováni. Do 

základních specifik romského etnika řadíme vědomí sounáležitosti se skupinou, vědomí 

společného původu, dělení lidí na Romy a Neromy, které nazývají gádžové. Všichni Romové 

se ovšem ke svému romství nehlásí. 

V době, kdy Romové migrovali z Indie, v ní stejně jako dnes existoval kastovní systém 

uspořádání společnosti. Kasta je přísně uzavřená socioprofesní skupina. Kontakty mezi 

příslušníky některých kast nejsou možné. Sociální postavení jedince je v kastovním systému 

určeno v okamžiku narození a je neměnné. Důsledkem je veliká různorodost Romů, která je 

důvodem toho, že se mezi sebou sami Romové neshodnou a nemohou si zvolit jednotnou 

reprezentaci, což jim bývá často vyčítáno. 

Pozůstatek kastovního uspořádání je patrný v současných rodech a velkorodinách. 

Některé velkorodiny se mezi sebou nesnášejí. To si v minulosti neuvědomovali úředníci, kteří 

stěhovali Romy z různých rodů do jedné čtvrti či ulice. Typickým příkladem je mostecký 

Chánovo Na našem území žije přibližně 20 velkorodin. Velkorodina určuje normy a sankce za 

jejich nedodržování. Individuální zodpovědnost je potlačena, rozhodování je záležitostí rodu. 

Nejhorším trestem je vyloučení z rodu. Tradiční romská rodina je patriarchální. Postavení 

v rodině určuje věk a pohlaví. Děti jsou považovány za bohatství, jsou vedeny ke vzájemné 

solidaritě a úctě k rodičům, o které se mají ve stáří postarat. Rodina je zdrojem bezpečí a 

opory, Romové si proto často kjednání se státními institucemi vodí s sebou téměř celou 

rodinu. Není to tedy proto, aby byli v převaze a mohli úředníka ohrožovat. 

Romové mají potřebu sdělovat své emoce, a to i tam, kde my to považujeme za 

nevhodné. Z tohoto důvodu Romové křičí a pláčí na úřadech, chtějí prostě dokázat, že jim na 

vyřízení jejich záležitosti opravdu záleží. 

Romové mají též odlišnou strukturu času než majorita. Zatímco my jsme orientováni 

spíše na budoucnost, Romové nic neplánují, žijí pouze přítomností Ca také minulostí). Proto 

bývá těžké učit je hospodařit se sociálními dávkami tak, aby jim vydržely celý měsíc. Utrácení 
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po převzetí dávek je často kritizováno, ještě více ale zdánlivé plýtvání jídlem. Z Indie si 

Romové přivezli zvyk vyhodit zbytky jídla, pokud se nesnědlo (v teple se vše rychle kazí), a 

tak jednou uvařené jídlo již neohřívají. Také věří, že do jídla vstupují duchové zemřelých 

(mulo). Mladé romské hospodyně sice jídlo ohřívají, ale ne před svými rodiči. 

Romové mají vyvinutý smysl pro poznání člověka pouhým pohledem a intuicí (někdy 

se hovoří až o telepatii). Intuici využívají při orientaci v prostoru, ale i při poznávání druhých 

lidí (empatie). Při jakékoliv komunikaci zpracovávají více mimoslovních informací 

v porovnání s Neromy (T. Šišková, seminář Partners Czech, Chomutov, duben 2004). Díky 

tomu jsou schopni odhalit neupřímné jednání. 

Majorita Romy kritizuje pro malou slovní zásobu, Romové to ovšem vnímají opačně -

gádžové podle nich používají příliš mnoho slov. Při komunikaci s Romem je třeba naladit se 

na podobnou vlnu - pokud nejsem schopna s klientem jednat, odložím schůzku na jindy, je to 

lepší než přijít o důvěru Roma, který si "přečte", že říkám a prožívám něco jiného. 

Romové nejsou příliš schopni zobecňovat (T. Šišková, přednáška Partners Cz ech, 

Chomutov, duben 2004), což je příčinou mnohých nedorozumění. Je dobré se vždy ujistit, jak 

porozuměli sdělení a ihned je případně opravit. Při komunikaci potřebují cítit jistotu, kterou si 

dodávají přiblížením či přímo dotykem. Je dobré to vědět a necítit se ohrožen. 

Romové jsou v posledních letech (po roce 1989) citliví na náznaky rasismu, ohrožení, 

nejistoty. Cítí se diskriminováni ve všech oblastech - bydlení, vzdělání, zaměstnání, jednání 

na úřadech. Jsou schopni vyjmenovat celou řadu příkladů diskriminace či přímo rasových 

útoků nejen ze své rodiny. To stále zpřítomňují a prožívají. Nemá smysl tento postoj 

bagatelizovat, je Romům vlastní a má reálné základy v přístupu majority. 

Z výše uvedených specifik vyplývá, že s Romy je nutné komunikovat jiným způsobem 

než s Neromy (nebo alespoň akceptovat jejich komunikační styl). Stejně tak i Romům by bylo 

dobré vysvětlit, v čem se komunikačně lišíme a proč si tedy vzájemně nerozumíme. 
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1.6. Hodnoty Romů 

Pro práci s Romy je důležité orientovat se v jejich základních hodnotách, které jsou zde 

jen stručně naznačeny, ale o nichž je možné se dočíst v pracích romistů, například Mileny 

Hiibschmannové. Přestože každý Rom je jiný, má své individuální hodnoty, existují určité 

společné znaky hodnotového systému etnika jako celku. 

Nejvyšší hodnotou je pro Romy život sám. Vysokou hodnotu má vše, co vede 

k zachování, zmnožení a pokračování života a naopak. 

Romové uctívají své předky (zasloužili se o jejich postavení), váží si starých členů své 

rodiny. Stejně tak milují své potomky, pokračovatele rodu. Pro Romy je typická 

mnohodětnost, která má více důvodů - v minulosti to byla vysoká úmrtnost dětí a také jistota, 

že se potomci postarají o své rodiče. Někteří autoři (Pekárek, Demografie, roč. 39, Č. 1, 1997) 

i Romové však uvádějí, že pro Romy mají větší hodnotu rodiče než potomci. 

Hodnota synů spočívala v pokračování rodu, reprezentaci rodiny na veřejnosti, 

pokračování řemesla. Dívky byly vedeny k čistotě, poctivosti, měly se stát dobrými 

manželkami a především matkami. 

Zvláštní hodnotou je romství (romipen). Do něj zahrnují vzhled, znalost jazyka, zvyků, 

kultury, slušné vychování. Ke slušnému vychování patří i štědrost a dělba o jídlo. 

Malou hodnotu má budoucnost, Romové žijí minulostí a přítomností. 

Vedle tradičních romských hodnot Romové dnes vyznávají i jiné, pseudohodnoty, 

navazující na dlouholetou diskriminaci Romů v české společnosti. Například "bílá" barva. 

Romští rodiče si často přejí, aby děti měli co nejsvětlejší barvu pleti. Mnoho manželství tak 

bylo uzavřeno s Neromy, aby alespoň děti měly snazší život než rodiče. Sama jsem 

v Azylovém domě poznala romské rodiče, velmi tmavé Romy, kteří mají velmi světlé dítě. 

Zatímco neromští klienti otce popichovali a namlouvali mu, že dítě jistě není jeho, romští 

klienti jim světlé dítě záviděli a sami rodiče byli na barvu dítěte hrdí. 

Někteří Romové také důrazně manifestují, že jsou jiní než ostatní Romové - pořádní, 

čistě a slušně oblečení. Nosí drahé oblečení a zlaté šperky, přestože si to vzhledem se svým 

příjmům často nemohou dovolit. Také kvůli tomu, aby zdůraznili, že se odlišují od ostatních 

Romů, nemluví romsky a ani tento jazyk neučí své děti. 

Hodnotou se stává i "gádžovské" (školní) vzdělání, ovšem z nutnosti a zdaleka ne ve 
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většině romských rodin. 

Je důležité mít na paměti, že hodnoty Romů či etnická specifika Romů neplatí pro 

každého Roma. Stejně tak nelze paušálně hovořit o hodnotách Čechů. Porozumění těmto 

odlišnostem by mělo pouze pomoci při práci s romskými komunitami či jednotlivci. 

Také zde není řečeno, že všechny odlišnosti je nutné bezvýhradně respektovat (v 

některých případech by mohlo dojít k rozporu se zákonem). 

1.7. Sociální exkluze Romů 

Sociální exkluze (vyloučení) má mnoho podob a stupňů. Vyloučen může být jedinec, 

společenská třída nebo celý národ. Nejzávažnějším stupněm vyloučení je holocaust. 

5 stádií vývoje etnických předsudků (G. W. Allport in Zvládání odlišností, přednáška Partners 

Czech, Šišková, Stohrová, Chomutov 1. 4. 2004): 

1. negativní vyjadřování (např.: "Ukrajincijsou mafiáni.", "To je černá huba.") 

2. vyhýbání se kontaktu (např.: "Nechci, aby moje děti byly na táboře s romskými dětmi.") 

3. diskriminace (např. zamezení vstupu na diskotéku, do restaurace, do zaměstnání) 

4. fyzické útoky (na majetek, na osobu) 

5. genocida (vyhlazování národa) 4. 
(Podle lektorek partners Czech je Česká republika na úrovni,%. stádia) 

Sociální exkluze nemá negativní dopad pouze na vyloučené, ale i na vylučující -

vyloučení, kteří nemohou najít svou identitu ve společnosti, ji hledají v sociálně 

patologických aktivitách. Sociálním vyloučením jsou nejvíce ohrožení osamělí rodiče, mladí 

manželé s dětmi, dlouhodobě nemocní a zdravotně postižení, lidé v penzi a etnické a další 

menšinové skupiny (Navrátil, 2003, s. 15). 

Sociální vyloučení má za následek omezený přístup ke zdrojům. To se projevuje 

(Navrátil, 2003, s.28): 

~ nízkou kvalifikací 

~ obtížemi při uplatnění na trhu práce 

~ nízkými příjmy a chudobou 
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~ problematickou kvalitou bydlení 

~ horším zdravotním stavem 

Indikátory sociálního vyloučení (Howarth in Navrátil, 2003, s. 35): 

1. Indikátory sociálního vyloučení pro určení lokalit ohrožených sociálním vyloučením: 

>- větší počet přelidněných bytů 

~ menší míra dobrovolných aktivit 

~ horší zdravotní stav populace 

>- nížší střední délka života 

~ nízké vzdělání obyvatel 

~ vyšší podíl obyvatel bez bankovních účtů (specificky stavebního spoření) 

~ vyšší podíl přečinů a trestných činů (přepadení, loupeží apod.) 

2. Indikátory sociálního vyloučení u rodin s dětmi: 

~ vyšší počet dětí v domácnostech bez práce 

~ nízká porodní váha dětí 

~ vyšší dětská úmrtnost 

~ nízká účast na výuce ve škole 

~ horší výsledky ve škole 

~ vyšší míra porodnosti u dívek v nižších věkových skupinách 

~ vyšší počet dětí ve výchovných institucí 

V České republice se sociální vyloučení týká romské menšiny. To má široké příčiny 

historické, kulturní, ekonomické a zejména sociální povahy (Navrátil, 2003, s. 13). 

Praktikují se různé strategie sociální inkluze (včleňování) - zamezení diskriminace, 

vytváření rovných příležitostí pro všechny, afirmativní akce. Pozitivní diskriminace a 

afirmativní akce jsou většinou společnosti neakceptovatelné (například zavedení kvót, kolik 

romských žáků musí přijímat vysoké školy apod.). 

16 



1.8. Vybrané problémy Romů v České republice 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost Romů má dva charakteristické znaky: 1) vysoká míra nezaměstnanosti 

a 2) dlouhodobá nezaměstnanost. 

Podle odhadů pracovníků Úřadů práce činí nezaměstnanost Romů 70%, v regionech 

s celkově vysokou nezaměstnaností je to až 90%. To je asi 5x více než nezaměstnanost 

majority. Nezaměstnanost Romů je obzvlášť vysoká v Severních Čechách a na Ostravsku. 

75% nezaměstnaných Romů je nezaměstnáno dlouhodobě, z toho 30% déle než 4 roky. Podle 

Analýzy potřeb integrace Romů na českém trhu práce (Winkler a kol. pro Radu vlády pro 

záležitosti romské komunity in Zpráva o stavu romských komunit, 2004), z ekonomicky 

aktivní romské populace: 

26% nemá zkušenosti s nezaměstnaností 

35% je opakovaně nezaměstnáno 

39% je opakovaně dlouhodobě nezaměstnáno 

Příčin nezaměstnanosti Romů je více, a to především: 

);;> nízká kvalifikace (míra nezaměstnanosti se snižuje s rostouCÍ mírou kvalifikace, 

zatímco Romové s neúplným základním vzděláním jsou nezaměstnaní ze 

75,7%, u Romů-středoškoláků je to jen 10,3%, Zpráva o stavu romských 

komunit v ČR, 2004) 

);;> špatný zdravotní stav (mnoho Romů je v částečném invalidním důchodu) 

);;> špatná pracovní morálka některých Romů (zaměstnavatel, který má negativní 

zkušenosti s romským zaměstnancem, už většinou dalšího Roma nezaměstná -

u příslušníků majority takto ovšem neuvažuje) 

);;> plat jen málo převyšuje sociální dávky, takže se zdánlivě nevyplatí docházet do 

zaměstnání 

);;> nezúčastňování se aktivní politiky zaměstnanosti (například rekvalifikace, která 

nekončí zaměstnaneckou smlouvou, nemá pro Roma smysl, neboť nemá 

perspektivu zaměstnání v budoucnosti) 

);;> předsudky a rasismus na straně zaměstnavatelů 
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Sociální situace Romů souvisí s nezaměstnaností. Romové jsou většinou zadlužení, 2/3 

z nich si půjčuje a často bývají obětí lichvy. 50% Romů je závislých na sociálních dávkách, 

z toho 80% déle než jeden rok a 40% déle než tři roky (Výzkum interetnických vztahů, 2001-

2002, Fakulta sociálních studií MU v Brně in Zpráva o stavu romských komunit, 2004). 

Z měst, ve kterých byl citovaný výzkum prováděn, byla zjištěna nejvyšší míra závislosti na 

sociálních dávkách - 70% - v Chomutově. To pramení ze špatných vztahů s majoritou a 

obecně vysoké nezaměstnanosti. 

Bydlení 

Do roku 1990 byli Romové rozptýleni po celé republice, žili ve starší, zanedbané 

zástavbě průmyslových měst, ve státních bytech. Malá část Romů vlastnila domy či družstevní 

byty. Po roce 1990 byla část domů, které obývali Romové, vrácena v restituci, část byla 

převedena do majetku obcí, které domy prodaly. Noví majitelé Romy vystěhovávali a ti se 

stěhovali na okraje měst. 

Důvody, proč romské rodiny přicházejí o bydlení, jsou následující (upraveno podle 

Zprávy o stavu romských komunit, 2004): 

~ neplacení nájemného 

~ poškozováníbytu 

~ výměna bytu 

~ přenecháníbytu 

~ vyhrožování ze strany majitele bytu 

~ systém přidělování bytů (nepřidělování dlužníkům, nezaměstnaným, trestaným) 

Nevyhovující bytové podmínky (přeplněnost bytů, odpojené energie) spoluzapřičiňují 

špatný zdravotní stav romské populace a nedostatečnou školní přípravu dětí. 

Zdravotní stav 

V romských ghettech na okrajích měst se vyskytuje TBC a jiné infekční choroby 

(hepatitida A, úplavice). Děti z těchto komunit často přenášejí do školy vši. Díky prostituci se 

zvyšuje riziko přenosu HIV/AIDS. Životní styl Romů (zejména kouření, drogy, alkohol) a 

výše uvedené bytové podmínky mají za následek častý výskyt částečné či plné invalidity, 

dýchacích obtíží, srdečních poruch, diabetu. 
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1.9. Sociální práce s Romy 

Sociální pracovník se s Romy může setkat ve všech oblastech svého působení -

v ústavní výchově, nápravném zařízení, ve školství, na Úřadech práce, na sociálním odboru a 

odboru sociálně právní ochrany dítěte MěÚ a v neposlední řadě i v neziskových organizacích. 

Úkolem sociálního pracovníka v práci s Romy je opustit či změnit roli znevýhodněného. 

Pracuje s jednotlivcem, rodinou či komunitou. Vládou preferována a podporována je terénní 

sociální práce ve vyloučených komunitách. Ukázalo se výhodným zaměstnávat terénní 

pracovníky z řad Romů, i když je důležité vědět, že každý Rom je součástí některé 

z velkorodin a není tudíž schopen vY.iít s některými dalšími velkorodinami. I když nebude 

schopen navázat kontakty se všemi Romy v dané oblasti, poskytne sociálnímu pracovníkovi 

cenné informace o hodnotách Romů a příčinách jejich chování. 

Podstatné v sociální práci s Romy je uvědomit si jejich bikulturalismus či dvojitou 

perspektivu (Norton a Ho in Navrátil, 2003, s. 198) - Romové jsou součástí dvou sociálních a 

kulturních systémů - 1. dominantního systému, který je uživatelem moci a ekonomických 

zdrojů a 2. výchovného systému, určeného fyzickým a sociálním prostředím rodiny nebo 

komunity. To také vyžaduje dva soubory chování. 

Sociální pracovník, který je většinou součástí majoritní společnosti, by se měl klienta

Roma ptát (upraveno podle Navrátila, 2003, s. 200): 

~ Jak vidí romský klient svou životní situaci, které problémy on sám považuje za palčivé? 

(sociální pracovník může vidět problémy klienta jinde nebo v jiném pořadí) 

~ Které požadavky prostředí jsou pro klienta zvládnutelné a které ne? 

~ S jakými předsudky se klient setkává a jak jej ovlivňují? 

~ Ke kterým příležitostem má klient ztížený přístup? (ztížený přístup může souviset s nízkým 

vzděláním, neschopností vyplnit dotazník, pracovat s počítačem apod.) 

~ Má klient psychické či vztahové problémy vyplývající z jeho menšinového postavení? 

~ Vyplývá z jeho menšinového postavení nějaká výhoda, příležitost, kterou by mohl využít? 
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Další doporučení pro práci s Romy (Šišková, 2001, s. 148 ) 

~ Nespěchat, být trpělivý 

~ Vnímat mimoslovní komunikaci a umět dávat informace i řečí těla 

~ Nekritizovat negativně před velkým kolektivem, spíše v soukromí 

~ Ověřovat si sjednané termíny 

~ Nebát se blízkosti, dotyku 

~ Nebát se emocí - svědčí o angažovanosti člověka, nikoliv o výzvě k souboji 

~ Mluvit jasně, věcně, stručně, konkrétně 

~ Diferencovat, ke každému přistupovat podle individuálních potřeb 

~ Používat zpětnou vazbu 

~ Respektovat hodnotový systém romského etnika 

Pro sociální práci s Romy je nezbytné systematické získávání znalostí o romské 

menšině, jejích aktuálních problémech a hodnotách. Důležité je ale i získávání znalostí o sobě 

samém. I sociální pracovník je jenom člověk a jako takový je ovlivněn kulturním kontextem, 

podléhá předsudkům, nálepkování, hrozí mu syndrom vyhoření. Účelné by podle mého názoru 

bylo zavedení supervize na všech pracovištích, kde se vyskytují pomáhající profese, 

v neziskovém sektoru i ve státních zařízeních. 

Vzdělání je nutné i u pracovníků romských občanských sdružení, Romů. Ti zase 

potřebují znalosti zákonů. 

1.10. Výchova v romské rodině a vztah Romů ke vzdělání 

Dříve na tom romské děti byly mnohem hůře než dnes, co se týče sociálních a 

bytových podmínek. Často neměly co jíst, mrzly, brzy umíraly v důsledku chybějící či 

nedostatečné zdravotní péče. Žily v kočovném voze či romské osadě v nevyhovujících 

podmínkách. Zato však byly součástí širšího společenství, velkorodiny. Platila v něm pravidla 

formulovaná vlastními lidmi a vlastním jazykem. Vyprávěly se jim příběhy a zpívaly písně. 

Děti byly v úzkém kontaktu s přírodou a stále obklopené lidmi. 

Dnes jsou romské děti lépe živeny a šaceny, do školy také docházejí, strádají však 
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často psychicky a sociálně. Romská kultura v mladých rodinách pomalu zaniká. Rodina se 

často nestýká se širší rodinou, zato se ale stýká se sociálně slabými Neromy. Děti mluví česky, 

ovšem jednoduchou češtinou ve vulgární podobě. Děti jsou vychovávány rodiči, kteří 

nepracují a žijí ze sociálních dávek, a také televizními seriály. 

Dříve by matka, která by umístila své dítě do dětského domova, byla vyobcována ze 

společenství. Dnes tvoří většinu osazenstva dětských domovů romské děti. Romové jsou 

proslulí svou liberální výchovou, přesto se už začínají objevovat i týrané děti romského 

původu. 

Romské děti dospívají mnohem dříve než děti gádžů. I když s nimi na prvním stupni 

základní školy nebývají problémy, na začátku druhého stupně se s nástupem puberty zpravidla 

začínají objevovat. 

Romové kladou důraz na praktické dovednosti a zážitky, nikoliv teoretické znalosti 

získané ve škole. V romské komunitě je za vzdělaného považován ten, který se umí chovat 

podle rodové tradice, zvyklostí a respektuje role v systému velkorodiny a ten, kdo má sociální 

cítění. Pro nevzdělaného a nekulturního člena komunity mají označení "degeš". 

Školu Romové vnímají jako instituci gádžů, do které jsou jejich děti nuceny chodit. 

Náš vzdělávací systém klade důraz na memorování a zcela opomíjí praktické zkušenosti žáků, 

takže romské dítě zde nemá možnost zažít pocit úspěchu, který je tak důležitý pro motivaci. 

Romští rodiče si vždy přáli, aby jejich děti byly vzdělanější než jsou oni sami, to se ale netýká 

institucionálního vzdělání. V nedávné minulosti dětem dokonce bránili chodit do školy. S 

povinnou školní docházkou mají dodnes mnohé romské děti problémy. Podíl na záškoláctví 

podle mého názoru může mít i demokratické opatření, že dítě již nemusí svou absenci 

dokládat omluvenkou od lékaře. Zda dítě bude či nebude docházet do školy je tedy zcela v 

kompetenci rodiny. 

1.11. Vzdělávání Romů 

Hlavní příčinou sociálního propadu Romů je jejich nízká či chybějící kvalifikace. 80% 

mladých Romů jsou absolventi zvláštních škol (Holomek in Gabal, 1999, s. 160), ať už tam 

byli umístěni na základě objektivního nálezu či diskriminace. To přímo souvisí 

s nezaměstnaností Romů (60 - 90%), i když konstatování, že mnoho romských dětí 
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absolvovalo zvláštní školy a poté nezískalo uplatnění na trhu práce nelze dokázat statistickými 

údaji. Jde o domněnky učitelů i romských aktivistů. Integrační snahy by se proto měly ubírat 

tímto směrem. Je zde třeba také zmínit, že jsou i Romové- absolventi vysokých škol. Bohužel 

se často ke svému romství nehlásí a nejdou příkladem dalším členům komunity. 

V nejstarší generaci se dodnes vyskytují pologramotní, ve střední generaci převažují 

absolventi základních škol, zvláštních škol, lidé s neukončenou základní školou. Jsou-li 

vyučeni, jedná se o obory pro žáky s neukončenou základní školou. Jde o pomocné dělnické 

profese, o které není mezi zaměstnavateli zájem. 

Dlouhodobou nízkou vzdělanost Romů způsobují tyto příčiny (Holomek in Gabal, 

1999, s. 161): 

~ nízká úroveň vzdělání romských rodičů (reprodukující se vzdělanostní deficit) 

~ nízká motivace ke vzdělání, nízká hodnota vzdělání dětí v rodinách (pozn. aut.: jde o školní 

vzdělání) 

~ špatné sociální podmínky výchovy a vzdělávání v rodinách 

~ nedostačující znalost češtiny jako vyučovacího jazyka 

~ nedostačující respekt školy k odlišnostem 

~ absence systematické školské politiky zaměřené na podporu vzdělanostních šancí romských 

dětí 

~ neexistence multietnické výchovy 

Pozn. autorky: jedná se o údaje z konce 90. let. V současné době existují vládní koncepce 

romské integrace, podpora romských žáků středních škol, romští pedagogičtí asistenti a 

přípravné ročníky. Multietnická výchova se na některých školách vyučuje v rámci občanské 

výchovy. Semináře multietnické výchovy pro učitele nabízí například obecně prospěšná 

společnost Partners Czech. 

Často se hovoří o tom, že romské děti jsou umísťovány do zvláštních škol neprávem, 

na základě etnické příslušnosti (například zpráva Evropského střediska pro sledování rasismu 

a xenofobie, EUMC, ze dne 3. 5.2006, která hovoří o tom, že romští žáci jsou systematicky 

diskriminováni a vylučováni ze vzdělávání v rámci celé Evropy). Tomu se brání zástupci 
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těchto škol. Každé dítě, i romské, musí splňovat určité podmínky, aby bylo zařazeno do 

zvláštní školy. Někdy dítěti doporučí navštěvování zvláštní školy již v mateřské škole (kam 

ale mnoho romských dětí nechodí). Jsou-li splněny i další podmínky, dítě může být rovnou 

zařazeno do zvláštní školy. Častěji dítě navštěvuje nejprve základní školu. Pokud učivo 

výrazně nezvládá, škola navrhne zařazení dítěte do zvláštní školy. Dále je vyžadováno 

vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a písemný souhlas rodičů. Rodiče obvykle 

přestup vítají, protože jejich dítě přechází do prostředí, které je jim známé, a kde je velké 

procento romských dětí. Nebojí se potom posměšků ze strany spolužáků. 

Odborníci kritizovali testování romských dětí IQ testy, které vyžadují kulturní znalosti 

a dovednosti, ke kterým romské děti z nepodnětného prostředí nemají přístup. MŠMT navrhlo 

změnu diagnostiky, a nyní se používá česká revize testu WISC-III-UK. MŠMT též vydává 

pokyny zajišťující všem dětem základní vzdělání (i pro ty, které ukončí předčasně základní 

nebo zvláštní školu) - tyto děti mohou pokračovat v učebních oborech určených pro děti s 

nedokončenou základní školou (například na stavebním učilišti v Chomutově jsou to obory: 

zednické práce, tesařské práce, truhlářské práce, čalounické práce). MŠMT doporučilo 

podporovat přestup úspěšných žáků zvláštních škol zpět na základní školy. 

Od 1. 1. 2005 podle nového školského zákona (561/2004 Sb.) byly zrušeny zvláštní 

školy a přejmenovány na základní školy se specifickým vzdělávacím programem. 

Důvodem nezvládání učiva na základní škole a přestupu na zvláštní školu je u 

romských žáků především jazykový handicap, odlišná dynamika osobnostního vývoje, jiná 

hierarchie hodnot a sociokulturní odlišnost rodiny. 

Velké procento dětí vůbec nenavštěvuje mateřské školy, neboť pro sociálně slabé 

romské rodiny s více dětmi je to fmanční zátěž. Musí dítěti zaplatit školné, obědy, zakoupit 

vyhovující oblečení, obuv, přezůvky. I když sociálně potřebné rodiny školné platit nemusí, 

romští rodiče naleznou celou řadu důvodů, proč dítě do mateřské školy neumístí. Třeba proto, 

že nechodí do práce a nechce se jim tak brzy vstávat. Vzhledem k tomu, že dítě neprošlo 

mateřskou školou, je pak často uznáno jako nezralé pro školu a dostane jeden či dva odklady 

školní docházky. Zůstává tak nadále v nepodnětném prostředí. V horším případě bývají děti 

umísťovány do zvláštních škol, často na přání rodičů, neboť se obávají rasismu na základní 

škole a do zvláštních škol chodí většina dětí romského původu. O další studium nemají zájem, 

takže jim zvláštní škola zpravidla stačí. 
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Dětem chybí motivace ke školnímu vzdělávání, ale také jsou diskriminovány ve 

způsobu výuky, obsahem učebnic. Romský žák se v učebnicích, na nástěnkách apod. setkává 

pouze s Neromy a neromským způsobem života. Vyskytují se ale i výjimky, například jsem se 

setkala s romskými hádankami v čítance pro 1. třídy. 

Pro znevýhodněné romské děti byly navrženy romskými aktivisty ve spolupráci 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy přípravné ročníky. V přípravných třídách, 

které fungují od školního roku 1993/94, se děti mají adaptovat na nové prostředí a školní 

režim. Hlavním cílem přípravných ročníků je odstranění jazykového handicapu a zvládnutí 

základních sociálních dovedností. Romské děti by se měly pokud možno zařazovat do 

zájmových kroužků, aby zde měly možnost zažít úspěch. Je nutné, aby s dětmi pracovali 

kvalifikovaní pedagogové, připravení na kontakt s dětmi z různého sociálního a etnického 

prostředí. 

Přípravné ročníky může zřídit i nezisková organizace. Například v Chomutově 

občanské sdružení Cíl získalo finance a vybavilo dva přípravné ročníky při dvou základních 

školách. Učitele a prostory zajistily školy. 

V roce 2003 bylo otevřeno 137 tříd pro 1 824 žáků a v roce 2004 to bylo 126 tříd pro 1 

779 žáků (Zpráva o stavu romských komunit, 2004). 

V roce 2003 provedla Fakulta humanitních studií UK v Praze Monitoring efektivity 

přípravných ročníků. Sledovány byly roky 1993 - 2003. Monitoring se týkal přípravných 

ročníků na základních, zvláštních a mateřských školách. Ukázalo se, že přípravné ročníky jsou 

efektivní, ale je jich málo. Výzkum potvrdil, že romské děti mají specifické problémy ve 

škole. Po absolvování přípravného ročníku se jim daří ve škole dobře. Jako neefektivní se 

ukázaly pouze přípravné ročníky při zvláštních školách (nemotivují k přestupu na základní 

školu). 

V roce 1998 doporučilo MŠMT základním a zvláštním školám s větším počtem 

romských žáků zřídit funkci romského asistenta. Zaznamenala jsem ale i zaměstnávání 

romských asistentů na odborném učilišti a v mateřské škole (obé v Chomutově). Funkci a 

náplň asistenta určí ředitel školy na základě potřeb školy. Cílem je předcházet výchovně 

vzdělávacím problémům. Tento pracovník ve školství měl mít původně maturitu, ale z tohoto 

požadavku z praktických důvodů sešlo. S přibýváním romských středoškoláků začínají být 

upřednostňováni asistenti s maturitou. Asistent musí absolvovat 18 hodinový kurs pedagogiky 
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(http.://www.vlada.cz). Nemusí ovládat romský jazyk, aleje to výhoda. 

Romský pedagogický asistent (podle nového školského zákona 561/2004 Sb.) se tento 

asistent nazývá vychovatel-asistent pedagoga) je pomocný pedagogický pracovník, který pod 

vedením třídního učitele individuálně pracuje s dětmi, pomáhá jim při překonání jazykových a 

jiných vzdělávacích obtíží, zprostředkovává spolupráci mezi romskou komunitou a školou, 

zejména s rodiči žáků, pomáhá v mimotřídních a mimoškolních aktivitách - někteří asistenti 

vedou na školách pěvecké, dramatické a jiné kroužky. 

Na konci 80. let studovalo na středních školách v ČSR jen 30 romských žáků, v roce 

2004 to bylo více než 1 400 žáků (Zpráva o stavu romských komunit, 2004). Od roku 2000 

střední školy dostávají dotace pro romské žáky, z kterých jim hradí školné, ubytování, 

stravování, školní pomůcky. V roce 2003 MŠMT odstartovalo program Podpora romských 

žáků středních škol. O dotaci požádalo 1 441 žáků (romských středoškoláků ovšem mohlo být 

více než žadatelů o dotaci). V akademickém roce 2005/6 začali být podporováni všichni 

sociálně potřební studenti vysokých škol, tedy i někteří romští vysokoškoláci. 

Za zmínku stojí Romská střední škola sociální, kterou v roce 1998 založila Nadace Dr. 

Rajka Djuriče (romská nevládní nezisková organizace působící již od roku 1992). Tato škola 

původně sídlila v Kolíně, ve školním roce 2005/2006 se přestěhovala do Čáslavi. Jejím cílem 

je poskytnout Romům středoškolské vzdělání s přihlédnutím kjejich sociokulturním 

podmínkám, jazyku apod. a zároveň z nich vychovat sociální pracovníky, kteří budou 

následně působit v romských komunitách. 

2. INTEGRACE ROMŮ 

2.1. Integrace Romů z hlediska státní sociální politiky 

Snahy o asimilaci a integraci se zaměřovaly v minulosti jen na materiální zabezpečení, 

nebraly v úvahu etnická specifika romské populace, a proto byly neúspěšné. 

S první zprávou o Romech v souvislosti sjejich sociálním vyloučením přišel v roce 

1997 tehdejší ministr Bratinka. Tato zpráva byla zlomovým okamžikem v historii integrace 

Romů v České republice. Mimo jiné vyzývá Romy, aby nemigrovali do zahraničí, a také 

majoritu, aby se nechovala diskriminačně. Ukládá konkrétní úkoly všem vládním činitelům i 

představitelům samosprávy. Od té doby vláda každoročně předkládá Koncepci romské 
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integrace a pravidelné Informace o plnění usnesení vlády týkající se integrace romských 

komunit (zatímco nevládní organizace v této oblasti působí již od roku 1989). V roce 2000 též 

vyšla Zpráva zmocněnce pro lidská práva o současné situaci romských komunit. 

V roce 2003 byl realizován Národní plán boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 

Ukázalo se, že v boji proti sociálnímu vyloučení v romských komunitách je obzvláště účinná 

terénní sociální práce - Program terénní sociální práce má podporu Rady vlády pro záležitosti 

romské komunity. Je realizován na úrovni územní samosprávy a neziskových organizací. Je 

financován se státního rozpočtu, rozpočtu měst a NNO. Cílem programu je přechod od 

závislosti na sociálních dávkách k sociální pomoci. Vyškolení terénní sociální pracovníci (v 

roce 2004 jich bylo 172) analyzují sociální situaci romských rodin a prostřednictvím metod 

sociální práce odstraňují překážky bránící integraci. 

V roce 2004 Rada vlády pro záležitosti romské komunity vydala Zprávu o stavu 

romských komunit v České republice, která doplňuje Informaci a Koncepci (zejména o 

sociokulturní rozměr romské integrace) a je první souhrnnou zprávou od Bratinkovy zprávy. 

Všechny výše uvedené vládní dokumenty jsou dostupné na internetu na oficiálních webových 

stránkách vlády ČR. 

Vláda se inspiruje projekty neziskových organizací, např. koncepcí terénní práce, 

kterou realizovala o.p.s. Člověk v tísni (Navrátil, 2003, s. 188) a využívá je i pro provádění 

šetření a výzkumů. 

Na integraci Romů se podílejí dva poradní (to znamená, že nemají výkonné 

kompetence) orgány vlády: 

a) Rada vlády České republiky pro záležitosti romské komunity 

b) Rada vlády České republiky pro národnostní menšiny 

Ad a) RV byla zřízena usnesením vlády 17. 9. 1997 jako poradní, iniciativní a koordinační 

orgán vlády pro otázky spojené s postavením Romů v české společnosti. Předsedou je člen 

vlády (v současné době je to ministr spravedlnosti P. Němec), dalšími členy jsou: jako první 

místopředseda zmocněnec vlády ČR pro lidská práva (v současné době S. Karásek), dále 

náměstci 12 ministrů, 14 zástupců romských komunit (z každého kraje jeden). Členy jsou 

známí romští aktivisté, například za Plzeňský kraj Ondřej Giňa, za Jihomoravský kraj Karel 
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Holomek. Ústecký kraj zastupuje Iveta Millerová (Komunitní centrum Chánov). 

Ad b) RV byla zřízena v roce 2001. Členy jsou kromě zástupců orgánů veřejné správy 11 

zástupců národnostních menšin žijících v České republice. Romové zde mají 3 zástupce. 

Integrací Romů se kromě výše uvedených rad vlády zabývají na vládní úrovni další 

odborné útvary na MPSV, MŠMT, MV a na místní úrovni romští poradci a romští terénní 

pracovníci. 

Vláda vynakládá velké finanční prostředky na integraci romských komunit, podle 

zpětných informací z terénu však nejsou adekvátně zacílené a neřeší problém vyloučených 

komunit systémově (Zpráva o stavu romských komunit v ČR, 2004). 

Tabulka Č. 4: Prostředky vynaložené vládou na integraci Romů v roce 2004 (Zpráva o stavu 

romských komunit v ČR, 2004, http.://www.vlada.cz) 

Rok 2004 Rok 2005 
Kapitoly státního rozpočtu (v tis. Kč) návrh 

(v tis. Kč) 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity 16245 34185 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity 14700 14700 

Program podpory romských žáků středních škol O 10000 

Ministerstvo kultury 

Program podpory projektů příslušníků romské komunity 2000 2000 

Ministerstvo vnitra 5000 5000 

Všeobecná pokladní správa 

Koordinátoři romských poradců na krajských úřadech 5000 5000 

Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách 30000 30000 
a odstraňování jeho důsledků 

Podpora projektů integrace romské komunity 20000 10000 

CELKEM 92945 110885 
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2.2. Úloha Evropské unie v integraci Romů v České republice 

Integrací Romů se zabývá i Evropská unie, která v minulosti kritizovala Českou 

republiku především pro migraci Romů do Kanady a Velké Británie. Ve Vídni sídlí Evropské 

středisko pro sledování projevů rasismu a xenofobie. 

Situace menšin byla jako součást Kodaňských kritérií z roku 1993 brána v úvahu při 

připravenosti kandidátských zemí na vstup do EU. Situace Romů byla kritická nejen v ČR, ale 

i v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku. V těchto zemích byla podpořena 

opatření pro zlepšení situace z programu Phare, doporučeno bylo zapojit do projektů nevládní 

organizace. 

Tabulka č. 5 : Prostředky Phare určené na projekty zaměřené na romskou komunitu - celková 

částka (Podpora EU pro romské komunity ve střední a východní Evropě, EK 2002) 

1999 11,7 milionů euro 

2000 13, 65 milionů euro 

2001 31, 35 milionů euro 

Tabulka č. 6 : Prostředky Phare určené na projekty zaměřené na romskou komunitu - Česká 

republika (tamtéž) 

1998 Program "Dživas Jeketane", podpora 132 projektů, velkou část 900000 

řídily romské organizace, cílem programu bylo posílení profesních euro 

dovedností romských NNO 

1999 Vzdělávací aktivity, školení romských asistentů a poradců, výzkum 500000 

vztahů uvnitř etnika, mediální kampaň euro 

2000 Zlepšení příležitostí pro romské děti získat vzdělání - úprava učebního 1 milion 

plánu ZŠ, rozšiřování multikulturního obsahu učebního plánu pro euro 

všechny děti 

Antidiskriminační politika 
500000 
euro 

Program integrace Romů - vzdělávání, odborná příprava, obhajoba, 1,35 

právní pomoc 
milionu 
euro 

28 



2001 Projekt občanské společnosti, cílem je podpora vytváření lepších 3 milony 

příležitostí pro účast Romů v poradních a volených pozicích, ale i euro 

rekvalifikačních aktivit a vytváření pracovních míst 

Od roku 1993 do roku 2001 Česká republika získala z programu Phare 8 127600 euro 

(Podpora EU pro romské komunity ve střední a východní Evropě, EK 2002). Podrobný rozpis 

je uveden v příloze Č. 5. 

Část projektů zaměřených na Romy byla financována v rámci programu Lien, později 

pře jmenovaného na Access. Tyto projekty se týkaly podpory nevládních organizací. Romské 

projekty byly též financovány Evropskou iniciativou pro demokracii a lidská práva (EIDHR), 

nyní se tato organizace zaměřuje na ty státy Evropy, které nejsou členy EU. Další prostředky 

pro Romy plynuly ze vzdělávacího programu Socrates (podpora interkulturního vzdělání) a 

programu Mládež pro Evropu (výměny mládeže, mezinárodní dobrovolná služba). 

V rámci Evropské unie pracují i střechové neziskové organizace zabývající se Romy, a 

to European Roma Information Office (ERIO) v Bruselu a European Roma Rights Centre 

(ERRC) v Budapešti. 

3. NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Neziskový sektor měl v českých zemích bohatou tradici. Nadace a spolky se podílely 

na národní, kulturní a politické emancipaci (Národní obrození, vznik ČSR, Sametová 

revoluce). Za socialismu byly neziskové organizace potlačeny, jen některé fungovaly pod 

Národní frontou. 

Nestátní neziskové organizace se u nás začaly utvářet hlavně po roce 1989. V roce 

1990 vzniklo 3 800 občanských sdružení, v roce 1993 to bylo 21 700 (Zpráva o neziskovém 

sektoru, RNNO, 2004). Od roku 2002 došlo ke zpomalení růstu počtu všech typů NNO. V ČR 

je v současné době více než 80 000 NNO. 90% NNO tvoří občanská sdružení (Zpráva o 

neziskovém sektoru, RNNO, 2004). 

NNO jsou činné zejména v sociální oblasti. Vedle státu jsou to především ony, kdo 

usilují o pomoc občanům. Činnost neziskových organizací nezbavuje stát zodpovědnosti za 

dodržování práv občanů. Neziskové organizace mají doplňovat sociální politiku státu. NNO 
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reagují na potřeby společnosti a trhu. Jejich sociální programy jsou adresné a flexibilní. 

Pomáhají právě tehdy a právě tam, kde je to zapotřebí. Většinou znají velmi detailně situaci a 

potřeby svých klientů. Na druhou stranu mají omezené zdroje financí. Žádání o granty je 

složité a často neúspěšné. Mnohé organizace zvlášť platí člověka, který jim píše projekty 

(žádosti o granty). Ty je nutné předkládat každoročně (pokud se nejedná o organizaci, která 

úspěšně funguje již 10 let). Většina organizací si podává více projektů. 

I integrace Romů je zcela věcí státu bez ohledu na to, že se o ni zasazují i neziskové 

organizace. V otázce integrace Romů jsou neziskové organizace několik let napřed oproti 

státní politice. Vládě byla často ze zahraničí (například EU) vytýkána chybějící koncepce 

integrace Romů, diskriminace Romů v oblasti zaměstnání a vzdělání a celková rasistická 

atmosféra v ČR (zejména po hromadném odchodu Romů do Kanady a Velké Británie) 

Mezitím již několik let fungovala romská a proromská občanská sdružení. 

3.1. Typy NNO 

Podle Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO) jsou NNO organizace 

založené na jiných motivech než je ekonomický zisk. Případné zisky organizace vkládají zpět 

do činnosti organizace. NNO legislativa rozlišuje podle forem na (Zpráva o neziskovém 

sektoru, RNNO, 2004, www.vlada.cz) : 

aj občanská sdružení ajejich organizačníjednotky 

b J nadace a nadační fondy 

cJ církevní právnické osoby zřizované církvemi a náboženskými společnostmi 

d) obecně prospěšné společnosti 

NNO jsou autonomní vůči státu a působí ve všech oblastech (sociální služby, zdravotní 

péče, řešení sociálních patologií, ochrana životního prostředí, kultura, sport). 

V současné době se hledá nová definice neziskového sektoru, stávající je nevyhovující 

(tamtéž). 
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3.2. Znaky NNO 

Podle americké definice ( Zpráva o neziskovém sektoru, RNNO, 2004 ) neziskový 

sektor tvoří instituce 

a) organizované - zřizovací listina, organizační struktura, náplň činnosti 

b) soukromé - oddělené od vlády 

c) nerozdělující zisk - ziskjde zpět do činnosti organizace 

d) samosprávné 

e) dobrovolné - s účastí dobrovolníků 

Výše uvedené znaky jsou platné i v ČR až na poslední, který není přítomen u všech 

NNO. Oddělení institucí od vlády zde neznamená ekonomické oddělení, jak dále uvedu. 

Jednotlivé typy institucí jsou evidovány na odlišných úřadech. Nadační subjekty jsou 

zapsány v rejstřících krajských rejstříkových soudů, církevní právnické osoby v registru 

Ministerstva kultury. Problematická je evidence právě u občanských sdružení, která jsou 

evidována na Ministerstvu vnitra. Rej střík má charakter seznamu a není aktuální, neboť 

občanská sdružení většinou neohlašují svůj zánik. Odhaduje se, že až 2/3 evidovaných 

občanských sdružení již nefunguje (Zpráva o neziskovém sektoru, RNNO, 2004). 

Občanská sdružení se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále se řídí obecnými zákony platnými i pro NNO (daňová legislativa -

zákon o daních z příjmů, o DPH, o účetnictví) 

Veřejný přístup k informacím o NNO - o činnosti, projektech, financování - má 

přinášet informační systém o NNO ( IS NNO), který provozuje v rámci Centrální evidence 

dotací Ministerstvo financí. Odpovědnost by měla převzít RNNO. 

NNO mají významný podíl na zaměstnanosti (v ČRje to 1,7%, v některých zemích i 

více než 10%) a poskytování služeb, naopak minimální podíl na HDP. 
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3.3. Financování NNO 

Financování NNO je vícezdrojové. Nejvíc financí jde do NNO z veřejných rozpočtů 

(ministerstva, kraje, obce), dále z firem, nadací a od individuálních dárců. Stále převažuje 

centralizovaný charakter podpory (nejvíce dotací poskytují ministerstva). NNO dostávají 

finanční příspěvky na projekty ze státního rozpočtu, rozpočtů krajů a obcí - dotace je určena 

na konkrétní roční schválený projekt (projektové financování). Jednoroční dotace jsou 

příčinou finanční nestability NNO. Dále jsou NNO financovány formou veřejných zakázek. 

Některé NNO mají i vlastní příjmy z prodeje služeb a výrobků, jde většinou o NNO z oblasti 

zdravotnictví a sociálních služeb. Fundraising (získávání financí) je většinou nedostatečný. 

Organizace spoléhají na členské příspěvky a příjmy z veřejných sbírek, individuální dárcovství 

není příliš rozvíjeno. 

V roce 2003 činily dotace NNO z rozpočtů ministerstev, krajů a obcí celkem 5, 409 

mld. Kč, z toho z ministerstev 3,318 mld. Kč, z krajů 634 mil. Kč, z obcí 956 mil. Kč. 

80% prostředků z ministerstev získávají NNO z oblastí: poskytování sociálních služeb, 

rozvoje sportu a tělovýchovy, rozvoje kultury a záchrany kulturního dědictví (Zpráva o 

neziskovém sektoru, RNNO, 2004) 

Na podporu příslušníků národnostních a etnických menšin šlo v roce 2003 z veřejných 

rozpočtů: 1,7% ze státního rozpočtu, 1,8% z krajských rozpočtů, 0,8% z rozpočtů obcí, (pro 

srovnání - sport - 34,1 %,31,8%,54,3%) . 

Stát si ověřuj e použití financí audity a inspekcemi. 

3.4. Romské a proromské nevládní neziskové organizace 

Základní rozdíl mezi romskými a proromskými organizacemi spočívá v tom, že romské 

organizace (občanská sdružení) zakládají a provozují Romové sami. Proromské organizace 

mají za cíl pomoc Romům, aniž by hlavními aktéry těchto organizací byli Romové (členové 

proromských organizací bývají často smíšení, Romové i Neromové). Někdy je obtížné tyto 

dva typy organizací od sebe odlišit. Záleží na tom, zda se hlásí ke svému romství nebo mají za 

cílovou skupinu Romy. Některé organizace založené Romy nechtějí být označovány za 

romské. Proromské organizace upozorňují na porušování lidských práv, diskriminaci Romů, 
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realizují experimentální vzdělávací projekty, osvětovou činnost. Romská občanská sdružení se 

často věnují kulturní činnosti (romský folklor a jiné volnočasové aktivity). Romské i 

proromské organizace mají své projekty zaměřeny nejčastěji do sféry vzdělání, podpory 

zaměstnanosti a bydlení. Je to vlastně snaha přizpůsobit se hodnotám majority, dobrovolně se 

asimilovat. Zatím se nevyskytuje mnoho projektů na záchranu romské svébytnosti, tradičního 

romského způsobu života, kultury, jazyka (kromě Muzea romské kultury v Brně, romského 

festivalu Khamoro a podobných festivalů a romských médií). 

Podle studie J. Šiklové (sborník Romové v České republice, 1999, s. 275) jsou romské 

organizace založené samotnými Romy výjimkou. V následujícím textu se pokusím dokázat, že 

tomu tak již není. 

Stejně jako ostatní součásti neziskového sektoru vznikala tato sdružení po roce 1989. 

Bylo to poprvé, kdy se začali Romové sami organizovat. Předtím nebylo zvykem, aby měli 

zájmová či jakákoliv jiná sdružení. Romská sdružení jsou však na rozdíl od proromských (a 

jiných) nestabilní. Souvisí to s nedostatkem zkušeností a malou schopností žádat o granty. J. 

Šiklová (tamtéž, s. 277) uvádí, že každá romská organizace, jejíž činnost alespoň trochu 

odpovídá zadanému projektu, vždy dostala finanční podporu, že nepíší výroční zprávy, 

nevyúčtovávají projekty a nepřidělení peněz si vysvětlují jako diskriminaci. Pokud tomu tak 

bylo v roce 1999, dnes to již neplatí. Romové se naučili čerpat peníze z vládních zdrojů i ze 

zdrojů EU, a podmínkou takového čerpání je kvalitně napsaný projekt a psaní výročních 

zpráv. Příčinou opětovného neudělení grantu je spíše přísnost hodnotitelů projektů stejně jako 

je tomu u ostatních neziskových organizací. 

Obecně známá je nedůvěra Romů v oficiální (státní) instituce. Ta pramení z dlouholeté 

diskriminace. Co se týče důvěry Romů v neziskové organizace, Šiklová (tamtéž, s. 278) uvádí, 

že Romové nedůvěřují ani romským organizacím. Obávají se, že dotace zneužijí k osobním 

účelům, ve prospěch sebe a své rodiny. Proromským organizacím nevedeným Romy důvěřují 

více. Novější údaj (Navrátil, 2003, s. 186) je, že Romové se spoléhají na pomoc romských 

neziskových organizací z 25% a proromských organizací z 23,9%. Romové méně důvěřují 

vládě a romským politickým stranám. Podle mých zkušeností (nepodložených výzkumem) se 

již Romové naučili spolupracovat s romskými organizacemi, zvláště jsou-li osloveni 

romskými terénními pracovníky, kteří se nebojí za nimi jít i do problémových lokalit. 

V současné době není možné zjistit, kolik romských či proromských organizací 
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v České republice nebo jednotlivých krajích existuje. Většinou se jedná o občanská sdružení. 

Evidence na MV je neúplná, vyhledat lze pouze název sdružení bez bližší specifikace činnosti. 

Romové sice často pojmenovávají své organizace romskými názvy (Romano rat, Romano 

jilo), to ale nelze považovat za legitimní ukazatel toho, že se jedná o romské sdruženÍ. Mnoho 

registrovaných sdružení také dávno nefunguje, aniž by ohlásilo ukončení činnosti na MV (to 

platí i pro neromská občanská sdružení, jak jsem již zmínila výše). Vyskytly se i případy 

účelového zakládání občanských sdružení s cílem získat dotaci. Po obdržení dotace se 

sdružení rozpadlo a finance byly použity k osobním účelům (takový případ se vyskytl i 

v Chomutově, jednalo se o projekt zaměřený na zaměstnávání Romů). Podle Zprávy o stavu 

romských komunit v ČR z roku 2004 bylo v roce 2003 na MV ČR registrováno 381 romských 

organizací, většinou občanských sdružení. 

4. NEVLÁDNÍ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ NA CHOMUTOVSKU A JEJICH ÚLOHA 

V INTEGRACI ROMŮ 

Na Chomutovsku, podobně jako ve většině měst Ústeckého kraje, je problematika 

integrace Romů velmi aktuální. Žije zde několik vyloučených komunit. Romové na 

Chomutovsku mají největší problémy v oblasti získávání zaměstnání, bydlení, a stejně jako na 

zbytku území ČR v oblasti vzdělání. Nemalým problémem je zde i užívání drog. 

Na Chomutovsku je celkově vysoká míra nezaměstnanosti. V prosinci 2004 činila 

v samotném Chomutově 18,6% a v přilehlých obcích až kolem 30%. Nezaměstnanost Romů 

je podle odhadů pracovníků ÚP několikanásobně vyšší. Romové v minulosti (před rokem 

1989) pracovali převážně v těžkém průmyslu, tato pracovní místa však postupně zanikala a 

pracovníci si vzhledem k nízké či chybějící kvalifikaci nemohli najít nová. 

Bytové problémy Romů jsou způsobené bytovou politikou před rokem 1989. Část 

Romů stále očekává, že jim po takzvaném vybydlení (zničení) bytu bude přidělen nový. O byt 

také přicházejí lidé, kteří jej nechají přepsat na své (přistěhovalé) příbuzné a domnívají se, že 

jim jako občanům Chomutova bude přidělen nový. Důvodem vystěhování občanů z bytu je 

dlouhodobé neplacení nájemného - to se týká několika romských rodin, které byly na základě 

soudního vystěhování ubytovány ve stavebních buňkách. Až do nedávné doby (do roku 2004) 

na Městském úřadě v Chomutově na bytovém odboru existoval pořadník žadatelů o byt -

34 



zvýhodňováni v něm byli ti žadatelé, kteří měli děti, byli manželé, neměli na Městském úřadě 

žádné dluhy, měli čistý trestní rejstřík a byli zaměstnaní (nejméně 6 měsíců). Podmínka 

zaměstnanosti a beztrestnosti Romy posouvala na zadní místa v pořadníku. 

Otázka vzdělání se týká všech Romů bez ohledu na region a je zmíněna výše. 

V Chomutově existují dvě typicky vyloučené komunity, v Dukelské a Kadaňské ulici 

(na Chomutovsku ještě komunita v obci Prunéřov), dále menší komunity v panelových 

sídlištích Kamenná, Březenecká, Písečná. Romové ve vyloučených komunitách snadno 

propadají rizikovému chování - kvete zde prostituce, gamblerství, alkoholismus, drogová 

závislost. Často celé rodiny včetně babiček a malých dětí čichají toluen. 

Některá romská a proromská občanská sdružení na Chomutovsku působí již delší dobu, 

většina jich ale vznikla na základě Programu romské integrace, který v Chomutově realizuje 

organizace Partners Czech. 

4.1. Program romské integrace - projekt Partners Czech pro podporu soužití většiny a 

romské komunity 

Partners Czech je nevládní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, 

založená v roce 1992, je členem mezinárodní sítě Partners for Democratic Change 

Intemational, organizace usilující o vytváření udržitelných struktur na místní úrovni, které 

podporují rozvoj občanské společnosti, napomáhají pozitivním změnám a přispívají k řešení 

konfliktů po celém světě. Partners Czech rozvíjí činnost především v oblasti vzdělávání 

(školící programy pro vládní, nevládní i soukromý sektor), poradenství, mediačních služeb, 

facilitací jednání a pořádání kulatých stolů. Programy jsou využitelné i pro řešení 

interetnických konfliktů ajsou určené i pro zástupce menšin. 

Program romské integrace je českou částí mezinárodního programu USAID (U. S. 

Agency for Intemational Development, nezávislé americké agentury podporující budování 

udržitelných demokratických struktur), zaměřeného na zlepšení soužití mezi romskou 

komunitou a většinovou společností. Probíhá v letech 2003-2007 souběžně v České republice, 

na Slovensku a v Maďarsku. Hlavním cílem projektu je zlepšení soužití mezi romskou a 

většinovou společností ve středoevropském regionu. To se má projevit ve zlepšení přístupu 

Romů ke službám, v aktivní účasti Romů na dění v obci a ve změně pohledu většinové 

35 



společnosti na romské problémy. 

Program je zaměřen na poskytování odborných dovedností a celkové pomoci romské 

komunitě při zlepšování situace v různých (problémových) oblastech (bydlení, vzdělání, 

zaměstnání). Rozvíjí komunikaci, partnerství, poskytuje finanční podporu jednotlivým 

subjektům (nejen neziskovým organizacím, ale i představitelům samosprávy, spolupracuje i s 

policií). Jádrem Programu romské integrace je komunitní plánování, v jehož průběhu se 

setkávají zástupci romské mešiny se zástupci většinové společnosti z různých oblastí (NNO, 

místní samospráva, státní i nestátni poskytovatelé sociálních služeb, podnikatelé, policie). 

Společně se snaží řešit nejnaléhavější problémy obce související se soužitím majority a 

romské menšiny. Partners Czechjim pomáhá vytvořit akční plán navrhující konkrétní postupy. 

V následující fázi je umožněna jejich realizace prostřednictvím malých, středních či velkých 

grantů. Po celou dobu realizace jsou zástupci Partners Czech připraveni pomoci a také 

jednotlivé aktéry pravidelně monitorují a po skončení projektu jej vyhodnocují. Od začátku 

roku 2006 společnost zaměstnává i konzultanta pro NNO, který je k dispozici všem 

zúčastněným NNO. 

Cíle programu 

~ podnítit Romy a ostatní občany ke spoluúčasti na rozhodování v rámci obce, na předcházení 

konfliktů a na jejich řešení (komunitní plánování) 

~ zvýšit schopnosti Romů prosazovat vlastní zájmy (kooperativní advokacie) 

~ snížit míru diskriminačních postojů a postupů rozšířených v rámci velké části společnosti 

~ vytvořit trvale udržitelné struktury pro zlepšení vztahů mezi většinovou společností a romskou 

menšinou 

~ vytvořit takové modely integrace, které by bylo možné využít i v jiných zemích střední a 

východní Evropy 

V České republice je projekt realizován ve třech lokalitách - v Chomutově, Pardubicích 

a v Bruntále. Tyto lokality byly vybrány jednak z toho důvodu, že v nich žije hodně Romů, 

také jsou od sebe ideálně vzdáleny a svou roli hrála i skutečnost, že v nich dosud žádný 

komplexní integrační program neprobíhal Ginak by jistě realizátorům vyhovoval například 
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Most se svým pověstným Chánovem či Ústí nad Labem s Matiční ulicí, uvažovalo se i o 

Praze). Program byl v lokalitách realizován postupně, v pořadí Pardubice a okolí, Chomutova 

okolí, Bruntál a okolí. Do programu j sou zahrnuty i přilehlé obce. 

Na lokální úrovni program usiluje o vytvoření trvale udržitelných mechanismů 

participace skrze školení představitelů všech sektorů, jejichž zaměstnanci (spolu)pracují s 

Romy, komunitní plánování, finanční podporu projektů vzniklých v procesu komunitního 

plánování, založení smírčí rady. 

Školení 

Na školení byli přítomni zástupci samosprávy, zaměstnanci sociálního odboru, učitelé, 

neziskové organizace a romští aktivisté. Školení se střídala s komunitním plánováním a měla 

interaktivní formu. Byla jsem přítomna na školení "Zvládání odlišností" 1.-2. 4. 2004, 

"Komunikační dovednosti" 3.5. 2004, "Řešení konfliktů a vyjednávání" 1.-2. 6. 2004. Témata 

byla uzpůsobena práci s romskými klienty, například komunikační styl Romů, historie Romů, 

etnická specifika Romů, interetnický konflikt atd. Školení vedly lektorky PhDr. Tatjana 

Šišková a Helena St6hrová. 

Komunitní plánování 

Komunitní plánování je metoda umožňující vytváření vizí a plánování v komunitě. Je 

založena na procesu spolupráce dotčených a zainteresovaných skupin, jedná se o zástupce 

všech typů organizací, členy majority i minority. Zástupci spolupracují s druhými na vytvoření 

programu činnosti, společně navrhují a realizují základní rozhodnutí, postupy a aktivity 

vedoucí k identifikaci a řešení strategických problémů, řešitelných touto metodou (prezentace 

projektu, Partners Czech). 

Komunitní plánování je zjišťování potřeb obce. Zúčastňují se na něm úředníci, 

aktivisté, zástupci romské komunity, neziskové organizace. Organizace jsou nejprve 

vytipovány a osloveny tak, aby při komunitním plánování byly zastoupeny všechny typy 

organizací. 

Komunitní plánování sestává ze šesti setkání, během nichž se z účastníků spontánně 
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vytvoří pracovní skupinky, které pracují podle zájmu na jednotlivých tématech. Výsledkem je 

komunitní plán. 

Komunitní plán (prezentace projektu PRI, Partners Czech, září 2005, Chomutov): 

~ je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu 

~ je naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě 

~ odpovídá místním podmínkám a potřebám 

~ stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority řešení 

~ mapuje všechny veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které 

směřují k naplnění vytyčených cílů 

~ obsahuje systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv 

veřejnosti 

Z komunitního plánování vzešly pracovní verze projektů. 

Granty 

V každé ze tří lokalit byla vyhlášena dvě grantová kola, celkem bylo rozděleno 

290. 000 USD. V prvním kole byly udělovány tzv. malé granty. Jednalo se o částky 5. 000 -

73. OOO,-Kč na jeden projekt, celkem bylo k dispozici 416. 500,-Kč (pro lokalitu Chomutov, 

Jirkova okolí). Smyslem malých grantů bylo zahájit činnost (u nově vzniklých organizací), 

připravit podmínky pro navazující projekty (například K-centrum monitorovalo užívání drog v 

romské komunitě, následovat měla práce s těmito zjištěnými a oslovenými uživateli, na tuto 

činnost ale již nebyl poskytnut velký grant). Jedna organizace mohla podat až dvě žádosti o 

grant, muselo se ale jednat o odlišné činnosti. Projekty v rámci malých grantů měly trvat 

maximálně 7 měsíců. 

Organizace, které žádaly o granty, se musely účastnit komunitního plánování 

(povolena byla jen jedna omluvená absence). Žádat mohly: občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, rozpočtové organizace, církevní právnické 

osoby. Podmínkou k udělení grantu nebyla finanční ani materiální spoluúčast. 

Partners Czech pro psaní projektů doporučili oblasti (Výzva k podání žádosti o 
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poskytnutí malého grantu, Partners Czech): 

~ vzdělání (přípravné třídy, předškolní výchova, mimoškolní doučování dětí, odborná 

pedagogická asistence, příprava na přijímací zkoušky, osvětové působení na rodiny, podpora 

romských žáků středních škol) 

~ zaměstnání (podpora při vytváření pracovních míst, zprostředkování zaměstnání, 

rekvalifikační kurzy, chráněné dílny, podpora podnikání) 

~ bydlení (azylové ubytování, právní poradenství v oblasti bydlení) 

~ řešení důsledků sociálního vyloučení (prevence a řešení sociálně patologických jevů, boj proti 

lichvě) 

~ poskytování sociálních služeb (terénní sociální práce, občanské a sociálně-právní poradenství, 

komunitní centra) 

~ boj proti diskriminaci (právní poradenství) 

Doporučené oblasti pro žádosti o malé granty jsou totožné s oblastmi doporučenými 

pro střední a velké granty. Uzávěrka pro malé granty byla 5. 5. 2004. Grantová komise 

zasedala 3. 6. 2004, schválení projektů USAID a podpisy smluv proběhly 28. 6. 2004. 

Projekty byly oficiálně zahájeny 1. 7. 2004. 

1) 

2) 

3) 

4) 

V tomto grantovém kole byly podpořeny projekty: 

o.s. Cíl 

O.s. Světlo 

o.s. Mania 

Romano rat 

Informační středisko 

Monitoring drog 

Sluníčko 

Vzdělávání 

5) Romano rat Terénní sociální práce Prunéřov 

6) Československá církev husitská Chomutov Středisko volnočasových aktivit 

Podmínky pro poskytnutí středních a velkých grantů byly stejné jako u malých grantů 

(účast na komunitním plánování), stejně jako doporučené oblasti. Střední granty mají 

maximální délku trvání projektů 12 měsíců a velké granty 18 měsíců. Celková částka činí (pro 

lokalitu Chomutova přilehlé obce) 90. 000,- USD. Střední granty jsou do 200.000,- Kč, velké 

granty od 200. 000,- Kč do 400. OOO,-Kč (u velkých projektů byla vyžadována spoluúčast 
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15%). I v tomto kole mohl žadatel podat dva projekty týkající se rozdílné činnosti. Uzávěrka 

pro přijímání žádostí z tohoto kola byla 1. 4. 2005. U středních a velkých grantů museli 

žadatelé předkládat více písemností (životopis koordinátora, výroční zprávy, doporučující 

dopisy od úřadů apod.). Podmínkou byla koalice (partnerství) s jinými organizacemi -

partnery. Informace o partnerech se podávaly současně s žádostí o grant. Projekty byly 

zahájeny v září 2005. 

V tomto grantovém kole byly podpořeny projekty: 

1) o.s. Cíl Azylové bydlení 

2) ZvŠ Chomutov Otevřená škola 

3) o.s. Novum Práce je naše budoucnost 

4) o.s. Mania Domino 

5) o.s. Romano rat TSP Prunéřov 

6) o.s. Amaro suno Chceme se cítit jako doma 

Smírčí rada 

Partners for Democratic Change již v oblasti mimosoudního vY.iednávání v České 

republice působí dlouhodobě, s jejich pomocí začalo České centrum pro vyjednávání a řešení 

konfliktů zakládat Smírčí rady při obecních úřadech. První z nich byla založena již v roce 

1993 v Praze 5. 

Smírčí rada byla založena i v každé ze tří lokalit Programu romské integrace. 

V Chomutově proběhlo ve dnech 10.- 12. května setkání Smírčích rad, na němž se představily 

Smírčí rady ze všech lokalit ze všech zúčastněných zemí (celkem 9 Smírčích rad, po třech 

z České republiky, Slovenské republiky a Mad'arska). 

Smírčí rada je nástrojem pro zmírnění sporů v obci nebo pro jejich předcházení. 

Napomáhá zúčastněným stranám hledat řešení přijatelné pro všechny strany. Jde o 

mimosoudní jednání s cílem zabránit soudnímu sporu. Kjednání dochází na neutrální půdě. 

Konflikty jsou řešeny pomocí technik mimosoudního vyjednávání - conciliace (usmíření) a 

mediace (za pomoci prostředníka). Mediátor je odborník na efektivní vY.iednávání. Vede 
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jednání, pomáhá jednotlivým stranám hledat řešení, dospět ke vzájemné dohodě, avšak 

nerozhoduje. Dohoda je výsledkem jednání zúčastněných stran. 

Prvotním záměrem zakládání Smírčích rad bylo řešení interetnických konfliktů (60. 

léta v USA), nyní ale řeší celou škálu konfliktů mezi lidmi: občanské spory (majitel domu vs. 

nájemník), mezi občany a institucemi (rodina vs. škola ), mezi rodinnými příslušníky. 

Členové Smírčích rad jsou dobrovolníci. Zastoupeny jsou zde různé profese, 

vysokoškolské vzdělání není podmínkou pro členství ve Smírčí radě. V Chomutovské Smírčí 

radě jsou zastoupeny NNO zapojené v Programu romské integrace. 

Další část diplomové práce bude zaměřena na představení organizací zabývajících se 

integrací Romů, jejich projektů a na zachycení jejich sociálně pedagogického přínosu pro 

integraci Romů na Chomutovsku. Vybrala jsem ty projekty, které byly podpořeny organizací 

Partners Czech v rámci malých i velkých grantů. Jedná se z větší části o občanská sdružení. 

Prvním zástupcem těchto organizací je sociálně pedagogické zařízení Azylový dům a Dům na 

půli cesty Nikolas, který provozuje občanské sdružení Cíl. Následuje školské zařízení -

zvláštní škola, která je zajímavá tím, že spolupracuje s několika občanskými sdruženími a 

zařízení krizové intervence - K - centrum. Organizace jsou řazeny v pořadí uvedeném na 

stranách 39 a 40, zbylé organizace jsou v tomtéž pořadí uvedeny v příloze. 

4.2. Vybrané organizace zaměřené na integraci Romů na Chomutovsku 

o. s. CÍL 

Název: o. s. Cíl 

Typ: proromské občanské sdružení 

Zákl. charakteristika: pořádání kulturních a sportovních akcí pro Romy, letních táborů pro 

sociálně slabé romské děti, provozování azylového bydlení 

Vznik: 2000 

Předseda: Blanka Čepáková (ředitelka Azylového domu), místopředseda Stanislav 

Huňák, jednatel Milan Adam (romský terénní pracovník OSV a Z) 

Členové: 45 členů včetně dětí, z toho 7 zaměstnanců 
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Cílová skupina: 

Realiz. projekty: 

Plán. projekty: 

Romové, sociálně slabí Romové, romské děti, romské rodiny 

letní tábory, sportovní a kulturní akce, vzdělávací centrum pro děti a 

mládež, azylové bydlení 

azylové bydlení, přípravný ročník 

Občanské sdružení Cíl bylo původně založeno za účelem pořádání kulturních akcí, 

zejména provozování hudby. Zakládající členové měli hudební skupinu, s kterou vystupovali. 

V roce 2001 uspořádali 5 koncertů po České republice. O. s. Cíl pořádá každoročně hudební 

vystoupení romských kapel či jednotlivců na oslavu Mezinárodního dne Romů (8. 4.). 

Kulturní akce v poslední době ustoupily hlavní činnosti občanského sdružení, jíž je provoz 

azylového bydlení. Přesto v minulém roce sdružení zorganizovalo hip hop party. 

Jednatel občanského sdružení Milan Adam trénuje děti v řecko-římském zápase (SK 

Cíl). Dále sdružení pořádá sportovní dny, například turnaje v kopané apod. a organizuje letní 

tábory pro sociálně potřebné romské děti 

Významným projektem v historii sdružení bylo vysílání rozhlasového pořadu Amen 

sam Roma v letech 2002 - 2003 na vlnách rádia Agara. Rádio Agara (nyní Fajn rádio) je 

chomutovské rádio s velkým počtem posluchačů. Pořad se vysílal denně 1 hodinu. V pořadu 

byly zahrnuty zprávy ze života Romů, doporučení, kde a jak žádat o práci, o stipendia, kde 

studovat atd., nechyběla samozřejmě romská hudba. Provoz rádia financovala britská 

ambasáda. 

Od roku 2004 sdružení provozuje Azylový dům a Dům na půli cesty Nikolas a 

Vzdělávací centrum dětí a mládeže. Od září 2004 se podílí na provozu 2 přípravných ročníků, 

a to na základní škole Na příkopech, kterou tradičně navštěvuje velké procento romských dětí 

a na zvláštní škole v ulici 17. listopadu. Občanské sdružení sehnalo od MŠMT finance na 

vybavení těchto tříd, které nakoupilo společně s provozovateli tříd. 
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Projekt o. s. Cíl: Vzdělávací centrnm dětí a mládeže 2004 

Zřizovatelem je o.s. Cíl Chomutov. Zázemí tohoto centra sídlí v budově Azylového 

domu a Domu na půli cesty Nikolas (dále jen AD a DPC). V objektu jsou vybudovány 3 

místnosti pro aktivity tohoto projektu. 

Hlavním cílem projektu bylo změnit pohled na romskou komunitu a podílet se na její 

integraci do společnosti. Projekt měl posílit vzdělanost a rozšířit dovednosti dětí a mládeže. 

Vyšším vzděláním lze dosáhnout lepšího postavení ve společnosti. Projekt nebyl určen pouze 

pro romskou komunitu, ale také pro zájemce z řad majority. Byl vytvořen pro všechny věkové 

kategorie, ale hlavně pro předškolní a školní mládež. Této mládeži centrum nabídlo účelné 

trávení volného času v učebnách. Centrum navštěvovali i klienti AD a DPC a jejich děti. 

Cílová skupina nebyla specificky určena. 

Vzdělávací centrum zahájilo svoji činnost v květnu 2004, kdy byly připravovány 

prostory pro pravidelné schůzky frekventantů. V měsíci červenci byla uspořádána letní 

jazyková škola v Relax areálu v obci Hnačov, zaměřená na základy anglického jazyka. Děti 

byly převážně z rodin ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jejich zájem o anglický 

jazyk byl značný. Výuka probíhala jednu hodinu dopoledne a jednu hodinu v podvečer 

s předem určenými skupinkami dětí. Během dne se lektorka zúčastňovala programu pro děti, 

pokaždé s jiným oddílem, a při tom mluvila na děti anglicky. 

Další aktivity, které spočívaly v pravidelných schůzkách, byly zahájeny po skončení 

rekonstrukčních prací v objektu AD a DPC. První schůzky proběhly v měsíci říjnu 2004. Před 

zahájením aktivit byly vylepeny informační letáky o zahájení činnosti Vzdělávacího centra pro 

děti a mládež (zejména v lokalitách, kde žijí Romové). 

Aktivity projektu: 

~ Základy anglického jazyka 

~ Základy práce s PC 

~ Hudební kroužek 

~ Výtvarný kroužek 
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V původním popisu projektu byla plánována také výuka francouzského jazyka. Byla 

však zrušena, neboť lektor pro její výuku se odstěhoval a nepředal další kontakt. 

Průměrný počet frekventantů: 

Základy anglického jazyka 

Základy práce s PC 

Výtvarný kroužek 

Hudební kroužek 

Grafč.l : 

14 osob 

9 osob 

10 osob 

13 osob 

Počet frekventantů docházejících do vzdělávacího 
centra 

14 

10 

13 

Věkové rozmezí frekventantů: 

Základy anglického jazyka 11 - 47 let 

Základy práce s PC 8 -15 let 

Hudební kroužek 

Výtvarný kroužek 

9 -17 let 

5-121et 

9 
o Anglický jazyk 

• Práce s PC 

• Hudební kroužek 

výtvarný kroužek 
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Všechny aktivity projektu byly zdanna, mohli je tedy navštěvovat i sociálně slabí 

občané. Reakce okolí byly kladné. Posoudit mohu pouze efektivitu výuky anglického jazyka, 

který jsem vyučovala. Z mého hlediska bylo cíle dosaženo, frekventanti získali základy 

anglického jazyka a někteří z nich se rozhodli ve výuce pokračovat. 

Projekt o. s. Cíl: Azylový dům a Dům na půli cesty Nikolas 

Zřizovatelem AD a DPC Nikolas je o. s. Cíl Chomutov. Azylový dům a Dům na půli 

cesty Nikolas byl vybudován v objektu zrušené 14. Mateřské školy s adresou na Kamenném 

Vrchu v Chomutově. Tento objekt má občanské sdružení Cíl pronajatý od Města Chomutova 

od října 2003. Na vybudování tohoto sociálního zařízení se finančně podíleli Rada vlády pro 

záležitosti romské komunity, MPSV, Nadace CIVILIA, MěÚ Chomutov, Ústecký kraj. 

Projekt, který sdružení realizuje, má velký význam pro rodiny postižené sociální 

exkluzí. Vzhledem k velmi špatné situaci v oblasti bydlení v kritických regionech, kde je málo 

bytů a nové se nestaví, je velmi obtížné zajistit náhradní či stálé bydlení pro rodiny, které se 

ocitnou bez přístřeší. 

Tyto rodiny jsou často vystěhovány z bytu pro dluhy na nájemném na základě 

soudního rozhodnutí bez poskytnutí náhradního bydlení, tudíž si musí opatřit náhradní byt 

vlastními silami. Také se jedná o mladé rodiče nebo o rodiny, které žijí v přeplněných bytech. 

Vzhledem k tomu, že nemají vlastní byt, jsou děti často umisťovány do dětských domovů a 

jsou odtrženy od rodiny, což je pro ně velmi traumatizující. Azylový dům má za cíl zamezit 

sociálnímu propadu těchto lidí, Dům na půli cesty je určen pro mladé lidi propuštěné z ústavní 

péče. 

Klienti AD a DPC absolvují resocializační program. 

Resocializační program je zaměřen na tři oblasti : 

~ zaměstnání 

~ bydlení 

~ vzdělávání 
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V tomto programu se zaměřujeme na doplňování vzdělání našich dospělých obyvatel a 

ve spolupráci s Úřadem práce se snažíme motivovat jek účasti v nabízených rekvalifikačních 

kurzech různého zaměření, např. základy kovoobrábění, zámečnické práce a jiné obory, ve 

kterých budou moci najít uplatnění. V činnostech v rámci resocializačního programu dochází 

k odstranění psychosociálního handicapu. Podporujeme samostatnost a zodpovědnost za vývoj 

vlastního života. Podmínkou pobytu v AD a DPC je, aby se obyvatelé zúčastňovali kurzů, 

které pořádáme přímo v AD a DPC, např. výuka cizích jazyků, průběžná výuka vaření, šití a 

péče o děti, základy práce na PC. Organizujeme besedy na téma "hospodaření s financemi". 

V roce 2004 bylo k dispozici AD a DPC Nikolas 11 pokojů. Pokoje jsou přizpůsobeny 

pro ubytování rodiny se 2 - 3 dětmi. Celková kapacita AD je 44 - 55 osob. Druhá část 

budovy, která byla rekonstruována pro využití DPC, je v provozu od ledna 2005. Mládež 

propuštěnou z ústavní péče jsme v roce 2004 ubytovávali v části budovy určené pro AD. 

V DPC je k dispozici 6 pokojů. Pokoje jsou přizpůsobeny pro 3 osoby. 

Žadatel o ubytování v našem zařízení nejprve s poradcem vyplní dotazník a uvede 

důvod své žádosti. Tento důvod je potom posuzován ve spolupráci s osvaZ, dětskými 
domovy a jinými institucemi. Klient podepíše souhlas se zpracováním údajů a zjišťováním 

údajů týkajících se jeho bytové a sociální situace. Pokud máme volný pokoj a žadatel je uznán 

potřebným, ubytujeme ho, sepíšeme s ním smlouvu na jeden měsíc, která se každý měsíc 

prodlužuje - maximálně však do půl roku pobytu v zařízení (do jednoho roku u klientů DPC). 

S klientem poradce probere Řád AD a DPC, který klient podepíše. Podmínkou přijetí je 

souhlas s účastí na resocializačním programu. 

Pokud volné místo nemáme, poradce se snaží zajistit klientovi místo jinde - sepíše 

žádost o byt, jedná s jinými ubytovacími zařízeními, realitními kancelářemi. Nabídne klientovi 

inzeráty z tisku. 

Je-li žadatel přijat, je mu přidělen osobní poradce, ke kterému dochází na konzultace. 

Konzultace s klienty probíhají většinou třikrát v týdnu, s některými klienty podle potřeby 

denně. 
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Metody práce s klientem v AD a DPC 

Konzultace organizujeme individuálně nebo s oběma partnery, kde se jedná o děti, i 

s dětmi. Většinou s klienty jednáme o možnostech bydlení, zaměstnání, rekvalifikace, ale 

podle potřeby i o jiných problémech klienta. Z konzultací poradce pořizuje zápisy. Píše je po 

odchodu klienta, aby nenarušoval atmosféru důvěry. 

Na prvních sezeních si poradce zpracuje anamnézu klienta. 

Zpracování anamnézy klienta 

Jedná se o anamnézu osobní, rodinnou a sociální - jde o osobní a citlivé údaje, je 

nutné podepsání souhlasu klienta se zpracováním a uchováváním těchto údajů. 

Psychogenetický rozhovor podle klíče 

Jde o psychogenetické pochopení problému, které je nutné pro práci s klientem a 

navázání vztahu. Zjišťujeme odpovědi na otázky týkající se dětství, dospívání a dospělosti, 

vznik problému, souvislosti problému. 

Probíhá v atmosféře důvěry. Má význam nejen diagnostický, ale i terapeutický, lze ho 

využít pro přímé výchovné působení. 

Dohoda o sociální práci 

Poradce s klienty sepisuje dohodu o sociální práci. Jedná se o právně nezávazný 

dokument, který je ale písemný a klientem podepsaný. Klient vybírá z mapy svých problémů 

ty nejzávažnější, sám rozhoduje, které chce řešit nejdříve a které později. Zvažuje, co pro 

řešení své situace může udělat sám a v čem mu pomůže jeho poradce. 

Plán práce 

Po diagnostické části práce s klientem poradce vypracovává individuální plán práce ve 

spolupráci s klientem. Určí se frekvence schůzek, účast na skupinách a jiných aktivitách AD a 

DPC, rozvrhne se práce po týdnech či měsících. 
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Skupiny 

Skupiny probíhají jednou týdně, zvlášť muži a ženy. K tomuto rozdělení jsme se 

rozhodli kvůli dětem, aby je vždy jeden z rodičů mohl pohlídat. Zvlášť probíhá skupina 

mladých klientů z DPC, jejichž problémy jsou odlišné od klientů AD. Skupiny se snaží řešit 

problémy klientů v oblasti bydlení a zaměstnání, vztahy mezi klienty, kromě klasických metod 

sociální práce jsou využívány i speciální techniky podle dostupné literatury. 

Podle přání klienta jej může poradce doprovázet na úřadech, jednat jeho jménem 

s realitními kancelářemi, sociálními kurátory, s probačními úředníky apod. 

Poradce vyhledává v tisku a na internetu inzeráty týkající se podnájmů a zaměstnání. 

Doporučuje klientům, aby se přihlásili na některý z rekvalifikačních kurzů na ÚP, připravuje 

je k přijímacím pohovorům s potenciálními zaměstnavateli. Monitoruje též školní docházku a 

domácí přípravu dětí. Organizuje setkávání s odborníky z různých oblastí - dětský lékař, 

finanční poradce, pracovník ÚP apod. 

Po ukončení pobytu v AD a DPC zpracuje poradce "Závěrečnou zprávu o klientovi AD 

a DPC". Popisuje v ní, jak klient spolupracoval, zda bylo dosaženo vytyčených cílů a zda bude 

nadále vyhledávat služby pracovníků AD a DPC. 

Všechny tyto činnosti směřují k dosažení zvolených cílů v individualizovaném 

resocializačním programu. Resocializace znamená znovuuvedení do společnosti. V našem 

případě jde o klienty, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, chybí jim vzdělání a střecha nad 

hlavou. Cílem resocializačního programu je získání či zvýšení kvalifikace, zaměstnání a 

ubytování. 

Resocializační program má následující součásti: 

1) Skupinová sociální terapie 

~ setkávání probíhají jednou týdně, po dobu maximálně 2 hodin 

~ účast je povinná s vÝ.Íimkou pracujících 

~ tématem skupinové práce je sebepoznávání, nácvik asertivního chování, jednání na úřadech, 

motivace k hledání práce a bytu, hygiena, historie Romů, tradice ... 
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2) Poradenství 

~ poskytování poradenství z oblasti sociálních dávek, práva, bytové politiky, stavebního 

spoření 

~ psychosociální poradenství - pomoc rodinám 1 jednotlivcům, výchovné poradenství, 

konzultace, terapeutické rozhovory 

~ v případě potřeby spolupráce s odborníky - právník, psycholog, psychiatr, učitel, K-centrum 

~ pomoc klientům s vyřizováním korespondence, jednáním na úřadech 

3) Povinně volitelné kurzy 

~ klienti si povinně vybírají jeden z nabízených kurzů 

~ setkání probíhají jednou týdně 

~ je-li málo zájemců o kurz, který si vybrali, jsou zařazeni do jiného 

~ příklady kurzů: práce s PC, ruční práce, vaření, výtvarné techniky, keramika, cizí jazyky 

Příklad týdenního rozvrhu 

Pondělí úřední den, klienti sami nebo s případným doprovodem poradce 

navštěvují úřady, konzultace. 

Úterý konzultace, odpoledne od 13:00 skupinová sociální terapie, 

odpolední práce se správcem - natírání, údržba areálu 

úřední den, viz pondělí 

konzultace, povinně volitelné kurzy 

Středa 

Čtvrtek 

Pátek konzultace, porada s poradci, schůze s klienty v 9:00 - organizační 

záležitosti, přestupky klientů 

Ukazatelem úspěšnosti realizace projektu je počet rodin nebo mladých klientů, které si 

po absolvování resocializačního programu zajistí zaměstnání a bydlení. 

Naše zařízení má celorepublikovou působnost, přijímáme klienty z různých regionů 

ČR (na rozdíl od sociálních ubytoven spravovaných městy, které slouží pouze občanům 

daných měst). 

V roce 2004 bylo v AD ubytováno celkem 26 rodin (tj. okolo 100 osob, včetně dětí). 

Z tohoto počtu opustilo naše zařízení 15 rodin. 
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Graf č. 2 : Kam odchází klienti Azylového domu po ukončení pobytu: 

1 

7 

• Vlastní byt 

• Ubytovna 

• Náhradní 
ubytování 

OJiné 

V roce 2004 bylo v DPC ubytováno 6 klientů, z nichž 4 klienti naše zařízení opustili. 

Graf č. 3 : Kam odchází klienti Domu na půli cesty po ukončení pobytu: 

DPC. 

2 

o Původní 
rodina 

• Vlastní byt 

• Náhradní 
ubytování 

Na konci roku 2004 bylo v AD ubytováno 11 rodin a dva klienti z dětského domova v 

Počet podaných žádostí o ubytování od zahájení provozu AD a DPC - 60. 

Počet uspokojených žádostí formou ubytování od zahájení provozu - 26. 

Počet žádostí, které nebylo možno uspokojit formou ubytování v našem zařízení - 34. 

Klientům, kteří u nás pro zatím z kapacitních důvodů nejsou ubytováni, poskytujeme 

sociální poradenství. 
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Grafč.4 : 

Poměr uspokojených a neuspokojených žádostí 
v roce 2004 

o Vyřízené žádosti 

• Nevyřízené žádosti 

Třem klientům jsme zajistili zaměstnání, což při současné nezaměstnanosti (16,8%) 

v Chomutově a celkově vysoké nezaměstnanosti Romů, považujeme za úspěch. 

Grafč.5 : 

Zaměstnaní a nezaměstnaní klienti AD a ope 

3 

(Pouze klienti nad 18 let věku.) 

• Nezaměstnaní 

o Zaměstnaní 

• V invalidním 
důchodu 
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Pro roky 2005 a 2006 nebyl schválen ani jeden z několika podaných projektů. Zařízení 

funguje i nadále, a to v udržovacím režimu - hrazeny jsou jen nejdůležitější platby. Jediným 

zdrojem financí zůstává nájemné vybírané od klientů. 

Kasuistiky klientů Azylového domu a Domu na půli cesty Nikolas 

Růžena G., 17 let, klientka Azylového domu 

Růžena byla přijata do našeho zařízení spolu s rodiči, mladší sestrou a svým půlročním 

synem, kterého měla v péči její matka. Má základní vzdělání, učiliště nedokončila, neboť 

otěhotněla. Otec jejího dítěte byl ve výkonu trestu pro krádeže. Po propuštění byl ubytován 

v našem zařízení ve společném bytě s družkou a jejími rodiči. 

Růžena se nestarala o své dítě. Snažili jsme se ji přihlásit na rekvalifikaci či do 

zaměstnání, neměla ale zájem a vždy zaměstnání odmítla. Do školy se také nechtěla vrátit. 

V době nepřítomnosti svého partnera často chodila domů v noci, dvakrát opustila zařízení na 

několik dní, přičemž nedala vědět ani nám, ani svým rodičům, kde bude. Měli jsme důvodné 

podezření, že si vydělává jako prostitutka. Tvrdila nám, že byla unesena do Německa. Pro 

nespolupráci s Úřadem práce byla vyřazena z evidence a rodina tak kvůli ní přišla o sociální 

dávky. 

Otec dítěte po návratu z vězení převzal péči o syna a partnerku. Měla jsem snahu 

umožnit partnerům, aby žili společně v jednom pokoji a mohli vychovávat svého syna. Spojila 

jsem se s pracovnicí oddělení sociálně právní ochrany dítěte, která mi sdělila, že je to možné. 

Přišla se na rodinu podívat k nám do ubytovny. Vedení Azylového domu se ale domnívalo, že 

bychom porušili zákon, kdybychom nechali partnery bydlet pohromadě, když je Růžena 

nezletilá, přestože spolu mají dítě. Její přítel byl tedy ubytován ve společném bytě s rodiči 

partnerky, docházelo zde ale k častým neshodám (dokonce i fyzické napadání mezi partnerem 

Růženy a jejím otcem), tak se mladí rodiče i s dítětem odstěhovali. Mezitím Růžena opět 

otěhotněla. Začala se sama starat o syna, k čemuž ji vedl její partner. Měla zájem o výuku 

anglického jazyka v našem vzdělávacím centru, to jí ale partner zakázal. 

Růžena je velmi nesamostatná, potřebuje mít nad sebou neustálý dohled, bud' ze strany 

rodičů a nebo partnera. Je nespolehlivá. Potřebovala by i nadále pomoc sociální pracovnice, 
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s jednáním na úřadech, ale zejména s životem v samostatné domácnosti. Neumí si sama uvařit, 

postarat se o dítě, je zvyklá, že za ni vše udělá matka. Do zaměstnání v nejbližší době 

nenastoupí, ale po mateřské by bylo dobré jí doporučit nějaký rekvalifIkační kurz. 

Její rodiče s mladší dcerou u nás stále bydlí. Ta se po odchodu Růženy začala chovat 

podobně jako starší sestra - záškoláctví, toulání, navštěvování diskoték. Před odchodem své 

sestry byla stále s rodiči. 

Adriana B., 7 let, klientka Azylového domu 

Matka, Jiřina B., nar. 1981, svobodná, s druhem má celkem 3 děti, učila se na SOU 

obor barman-číšník, otěhotněla v necelých 17 letech, školu nedokončila. Má zájem o cizí 

jazyky, vzdělání si chce doplnit. Nikdy nepracovala, stále je na mateřské dovolené. 

S partnerem se zná od dětství z Jílového u Prahy, odkud se s matkou po rasově motivované 

vraždě svého strýce odstěhovala. Před rokem se s partnerem rozešla, syn (4 roky, velmi 

opožděný ve vývoji, téměř nemluví) zůstal s otcem v Jílovém, obě dcery ( 7 let, 2 roky ) 

v Chomutově s matkou společně žily u babičky, matky paní B. spolu s dalšími sourozenci paní 

B. Pochází z 8 dětí, sama ale další děti nechce (má za sebou 2 interrupce). Má potíže s nízkou 

váhou (důvod nespecifIkuje). Kouří, drogy neguje. 

Otec, Milan B., nar. 1978, svobodný, s partnerkou má 3 děti. Pochází ze tří dětí, matka 

Je doma se synem, který má poúrazovou epilepsii. Vychodil zvláštní školu. Nyní je 

v částečném invalidním důchodu (sám si způsobil v opilosti bodnou ránu do břišní oblasti, má 

v jizvě kýlu), předtím pracoval jako popelář a na stavbách jako pomocný dělník. Nedaří se mu 

získat zaměstnání kvůli zdravotnímu stavu. Protože nezvládal výchovu syna, přestěhoval se do 

Chomutova za partnerkou. Kouří, občas se opije, v opilosti bývá agresivní, zejména vůči 

partnerce. 

Rodinu jsme přijali po posouzení její sociální a bytové situace do našeho zařízení 

v dubnu 2004. Předtím žili partneři asi jeden rok odděleně, matka s dcerami a otec se synem. 

Otec péči o syna nezvládal, pomáhala mu jeho matka. Matce také pomáhala její matka, u které 

žila. Předtím rodina žila také u příbuzných. Umožnili jsme jim tedy bydlet pohromadě, 

zejména kvůli dětem. Partneři se v průběhu pobytu v našem zařízení často hádali, zejména 
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byl-li pan B. opilý. V srpnu byla rodina vyloučena pro opakované porušování Řádu AD a DPC 

Nikolas (alkohol, potyčky s ostatními klienty, nenahlášení pobytu mimo AD a DPC). Oba 

partneři pak opět žili odděleně u svých rodičů a opět si rozdělili děti. V říjnu 2004 k nám byla 

opět přijata paní B., tentokrát pouze s dcerami. Po dvou měsících byla vyloučena z důvodu 

neplacení nájemného a nenahlášení pobytu mimo AD a DPC. 

Rodina žila střídavě u příbuzných v Chomutově, Lounech a Jílovém u Prahy, většinou 

v přeplněných bytech, kde se kouří a pije. Pan B. dostal od zaměstnavatele v Jílovém do 

pronájmu rodinný domek. Když přestal pracovat, o domek přišli. Oba partneři uvádějí dobu 

bydlení v domku jako nejšťastnější období v jejich životě. V budoucnu by chtěli vlastnit malý 

domek nebo si opět nějaký pronajmout. 

Pan B. pobírá částečný invalidní důchod. Měl nárok na zpětné vyplacení přídavků na 

dítě a rodičovského příspěvku za poslední 3 měsíce, když měl v péči syna. 

Paní B. pobírá přídavky na obě dcery a rodičovský příspěvek. 

Po ubytování v AD a DPC jsou opět společně posuzovanými osobami, vyřídili si část 

životního minima určenou na domácnost na MěÚ. 

Přestože po vyřízení dávek měla rodina dostatečné příjmy, děti často neměly co na 

sebe ani dostatek jídla. Boty si navzájem půjčovaly. 

Adriana B., nar. 1998, pochází z úplné rodiny (pouze 1 rok žila bez otce), je nejstarší 

ze 3 sourozenců. Narodila se 16tileté matce, narozena předčasně v 8. měsíci. Její zdravotní 

stav je dobrý, léky neužívá, před rokem prodělala operaci sanice, v důsledku toho špatně 

vyslovuje většinu hlásek. Adriana se podle slov matky počůrává, ne denně, ale v určitých 

obdobích, matka není schopna specifikovat jak často a proč. 

Výchovný styl rodičů je nesystematický, nedůsledný, při hádkách využívají děti proti 

sobě. Co matka zakáže, otec dovolí a naopak. Matka je na dceru přísnější než otec. Podle 

mého pozorování se věnuje pouze nejmladšímu dítěti (dvouleté dceři). Adriana se občas 

pokouší upoutat její pozornost, většinou se ale snaží zabavit sama. Žila dlouho u babičky spolu 

s tetou a sestřenicemi. Všechny děti v jejím okolí (i v našem zařízení) jsou výrazně mladší, 

nemá možnost si hrát s vrstevníky. 

Matka s dcerou nebyla u zápisu do základní školy, prý nevěděla, že je to povinné. 

Dodatečně jsem jí tedy zařídila vyšetření školní zralosti v PPP. Domnívalajsem se, že odklad 

školní docházky bude nutný, přestože je dítě bystré a samostatné, neboť má velmi chudou 
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slovní zásobu a není zvyklé na styk s vrstevníky. Také jsem matce doporučila zařazení dítěte 

do MŠ. Matka se na vyšetření nedostavila, tak jsem ji přeobjednala, to se opakovalo ještě 

jednou. 

v příštím termínu jsem šla do ppp s nimi. Psycholožka PhDr. Jílková potvrdila mou 

domněnku o nutnosti OŠD. Po vyšetření dítěte mi sdělila, že je Adriana velice inteligentní, ale 

bude nutné tuto inteligenci vhodnou výchovou a předškolní přípravou rozvíjet. K pomočování 

podle jejích slov dochází při zabrání dítěte do hry, nepřikládala mu větší význam. Spolu 

s psycholožkou jsme matce opět doporučily zařazení dítěte do MŠ. Matka souhlasila, přihlásí 

prý i syna. 

Domluvilajsem se s vedením nejbližší mateřské školy o umísťování dětí našich klientů 

do jejich zařízení. Ředitelka MŠ to velmi uvítala, neboť se potýkají s nedostatkem dětí. 

Domluvila jsem klientkám společnou návštěvu tohoto zařízení. Dětem se ve školce moc líbilo, 

dvě matky tam chtěly své děti umístit. Narazily jsme ale na odpor otců, kteří trvali na tom, že 

děti zůstanou doma v péči matek (jedná se o romské klienty, u nichž je tento přístup obvyklý). 

Paní B. slíbila, že tam své děti umístí. To se však nestalo, přestože by byla osvobozena od 

placení školkovného z důvodu splnění podmínky sociální potřebnosti. Také ode mne dostala 

kontakt na zřizovatele přípravného ročníku pro romské děti, tam však také dceru nepřihlásila. 

Adriana si zvykla chodit do mé kanceláře, kde jsem ji učila písmenka na počítači, 

barvy, prováděla jsem s ní grafomotorická cvičení a cvičení správné výslovnosti pomocí 

říkanek. Půjčovala si u mne i hračky a pastelky, protože vlastní neměla. Učila se všemu velice 

rychle. V průběhu jednoho měsíce se přestala pomočovat. Časem jsem musela stanovit 

pravidla, kdy smí do mé kanceláře chodit a kdy ne, trávila tam příliš mnoho času. Chtěla jsem 

tím docílit, aby se jí věnovala především matka. Ta se jí ale stále nevěnovala, takže Adriana 

často chodila sama po sídlišti, kde se seznámila s dalšími "dětmi ulice". Setkala se i 

s rasismem. Mladý muž na ni pokřikoval z balkónu rasistické nadávky a hodil na ni skleněnou 

láhev, naštěstí se netrefil. 

Po vyloučení rodiny z našeho zařízení se partneři opět rozešli, Adriana se se sestrou a 

matkou nastěhovala k babičce, po dvou měsících se vrátily do našeho zařízení. Dítě dosud 

nenavštěvuje předškolní zařízení a opět nebylo u zápisu do základní školy. 

Adriana byla mým prvním dětským klientem. V Azylovém domě jsem pracovala spíše 

s dospělými nezaměstnanými Romy, neměla jsme představu o tom, jak budu pracovat s dětmi. 
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Naším cílem bylo pouze pomoci jejich rodičům získat zaměstnání a v souvislosti s tím děti 

umístit do mateřské školy. Domnívám se ale, že děti by měly do školky chodit bez ohledu na 

to, zda jsou či nejsou jejich rodiče doma. Zejména romské děti, které mají malou slovní 

zásobu a špatné sociální návyky. Kdybych s rodinou pracovala dnes, více bych tlačila na 

umístění dítěte do školky. Také bych se pokusila zkontaktovat se a navázat spolupráci 

s babičkou dětí, Adriana k ní měla velice pěkný vztah. Měla jsem snahu spolupracovat i 

s Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy (protože problémy byly především ve vztahu 

rodičů mezi sebou), to mi ale ze strany mého zaměstnavatele nebylo umožněno, neboť se 

obávalo pověst Azylového domu. Celkově si myslím, že jsme rodině nepomohli, pouze jsme 

jim dočasně poskytli střechu nad hlavou. 

Roman H., 20 let, klient Domu na půli cesty 

Roman žil od dvou let v dětském domově, stejně jako jeho starší bratr. Jeho matka 

měla s novým partnerem další dvě děti, ty si nechala v péči. Partner nebyl ochoten starat se o 

nevlastní syny. Roman byl v raném dětství hodnocen jako bezproblémový, spolupracující. 

Později mu byla z neznámých důvodů podávána silná neuroleptika (ve zprávách není žádný 

důvod uveden). Z lékařských zpráv vyplývá, že dítě často spalo i dva dny v celku, prospalo 

několik vyšetření. Klient sám uvádí, že polévky, které jedl, byly hnědé od léků, které v nich 

byly rozpuštěné. 

Do puberty byl v dětském domově šťastný, měl vychovatelku, která si ho oblíbila a 

měla v úmyslu ho adoptovat. Z adopce však sešlo a vychovatelka byla propuštěna (Roman si 

myslí, že byla propuštěna kvůli němu). Od té doby měl problémy s chováním. Byl nucen 

k orálnímu sexu staršími chovanci domova. Později se u něj vyvinuly homosexuální projevy, 

sám orální sex vyžadoval, při vyšetření to vždy popřel. 

Vyučil se zedníkem. Po dovršení 18 let byl ubytován v Domě na půli cesty 

v Litoměřicích, odkud byl vyloučen pro rvačky a porušování řádu. Poté žil několik měsíců u 

své matky, s kterou si ovšem nerozuměl a požádal o ubytování v našem zařízení spolu 

s bratrem (jeho bratra jsme nepřijali, byl starší a nesplňoval tedy podmínku propuštění 

z ústavní výchovy, navíc se jevil jako rizikový klient) . Po několikatýdenním pobytu byl 
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Roman vyloučen, protože svému spolubydlícímu kradl věci a přemlouval ho k pohlavnímu 

styku. 

Náš spolupracovník, romský terénní pracovník, přesvědčil jeho matku, aby ho opět 

vzala k sobě. 

Klient vykazuje výrazné psychické problémy (je neurotický, agresivní), na nichž se 

podepsal život v dětském domově a neprofesionální přístup vychovatelky a s nimiž by měl 

navštěvovat odborníka z oboru psychiatrie. Po stabilizaci klientova psychického stavu by bylo 

možné ho v zařízení opět ubytovat. Podle mého názoru pro něj není vhodné, aby žil s matkou, 

která o něj po celou dobu nejevila zájem. 

Veronika F., 18 let, klientka Domu na půli cesty 

Veronika vyrůstala od narození v ústavní péči. Její matka byla příslušnicí majority, 

otec byl Rom, dítě nenavštěvovali. Matka trpěla blíže nespecifikovanou psychickou 

poruchou. Proběhly dva neúspěšné pokusy o osvojení Veroniky, jeden v předškolním věku a 

druhý před dosažením zletilosti. Na poslední chvíli byla dívka vrácena do ústavní péče, neboť 

nesplňovala očekávání adoptivních rodičů. 

Jako dítě byla Veronika hodnocena jako pasivní, mírně opožděná oproti vrstevníkům, 

ale celkově bezproblémová. V pubertě se u ní projevila maniodepresivní porucha osobnosti, 

pro kterou je ambulantně léčena. Zdravotní dokumentaci jsme dostali se značným zpožděním, 

k žádným problémům ale naštěstí nedošlo. 

Klientka kouří, přiznává i experimenty s drogami v minulosti. Marihuanu kouřila 

pravidelně, nyní neguje. V manické fázi poruchy bývá promiskuitní, proto dostává injekčně 

hormonální antikoncepci. 

Klientka k nám byla přivezena pracovníky Městského úřadu z místa trvalého pobytu 

klientky. Peníze našetřené z dětského domova nedostala do vlastních rukou, protože by je 

okamžitě utratila, ale byli jsme požádáni, abychom jí je schovali. 

Klientka je velmi nesamostatná, není možné jí ani dávat kapesné na týden dopředu, 

zatím dostává denní příděly peněz. Je nutné jí kontrolovat i osobní věci, připomínat praní a 

úklid. 
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Vedeme ji pozvolna k samostatnosti. Zatím si jako jediná nevaří, objednáváme jí 

obědy, které si sama platí. Její sociální poradkyně s ní chodí i k lékaři. Společně s Veronikou 

vybrala učiliště, kde se vyučí pomocnou sílou v kuchyni. 

S Veronikou bude nutné pracovat dlouhodobě (prodloužit roční smlouvu), a to ve 

spolupráci s psychiatrem, ke kterému je objednaná, a postupně ji učit přijímat odpovědnost za 

své chování. Je poddajná, spolupráci se nebrání. Pokud se podaří zmírnit její psychickou 

poruchu, mohla by se úspěšně vyučit a nastoupit do zaměstnání. 

Název: 

Vznik: 

Typ: 

Ředitel: 

Název proj ektu: 

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA 

Základní škola 

1. 9. 1946 

bývalá zvláštní škola, dnes ZŠ se speciálním zaměřením a ročníky 

pomocné školy 

Mgr. Horská 

Otevřená škola, šk. rok 200512006 

Koordinátor projektu: zástupce ředitelky Mgr. Bc. Václav Fric 

Zákl. charakteristika: jde o veřejnou školu spolupracující s neziskovými organizacemi 

Cílová skupina: žáci zvláštní školy, jejich kamarádi, sourozenci a rodiče, občanská 

sdružení 

Realizované projekty: Otevřená škola, Lepší malovat, než fetovat, Hrajeme si a nezlobíme 

apod. 

Plánované projekty: opět Otevřená škola, pouze financování bude z jiných zdrojů 

Podle nového školského zákona se sice škola jmenuje základní, stále se však používá 

název zvláštní, proto jsem ho použila i já (i její projekt je ostatně schválen pro školu zvláštní). 

Současná jediná chomutovská zvláštní škola vznikla 1. 9. 2005 sloučením dvou zvláštních 

škol, a to školy ve Školní ulici a v Husově ulici. Obě školy se nacházely v centru města. 

Většina žáků též pocházela z centra města (nebo z lokalit, z nichž bylo pro děti snadné dostat 

se do školy). Nyní je škola mimo centrum, na sídlišti Březenecká, kam žáci musejí dojíždět. 
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Druhou nevýhodou je nyní velký počet žáků zapříčiněný sloučením škol a rozlehlost budovy, 

což způsobuje horší kontrolu nad žáky. 

Škola má 360 žáků (projekt byl navržen pro 220 žáků). Na zvláštní škole je 25 tříd, 

dále jsou zde 4 třídy pomocné školy, jedna rehabilitační třída (škola je od minulého školního 

roku bezbariérová) a přípravný ročník. Podle neoficiálních údajů (ústní sdělení zástupce 

ředitele) školu navštěvuje 80 - 90% romských žáků, často z problémových lokalit. Na škole 

působí dva romští asistenti (kromě toho 11 pedagogických asistentů, kteří pomáhají dětem při 

výuce). 

Škola již dlouhodobě provozuje nejrůznější kroužky pro děti, mimoškolní činnost a 

letní tábory. Má prostory i učitele ochotné zabývat se dětmi i po vyučování, vždy však chyběly 

finance na zakoupení materiálu nutného při provozování kroužku a také motivace žáků tyto 

aktivity navštěvovat. 

Již v minulosti škola realizovala obdobné projekty. Ve spolupráci s Městem Chomutov 

byl realizován projekt se shodným názvem "Otevřená škola" v letech 2001 - 2004, s OSF 

Praha projekt "Hrajeme si a nezlobíme" v roce 2001, "Lepší malovat než fetovat" v roce 2002, 

"Prevence, prevence a zase prevence" v roce 2003. Na projektech "Otevřená škola" a "Napřed 

škola-potom zábava" v roce 2004 se podílelo Ministerstvo vnitra. 

Projekt Zvláštní školy : Otevřená škola 

Škola uvítala Program romské integrace organizace Partners Czech zejména proto, že 

podněcuje spolupráci mezi jednotlivými organizacemi zabývajícími se integrací Romů, ať už 

neziskových či státních. Na základě projektu spolupracuje Oe partnerem) několika 

neziskových organizací. Od těch si slibuje zprostředkování kontaktu mezi rodiči romských 

žáků a školou, "nábor" dětí a rodičů do kroužků, pomáhání při řešení problémů s jednotlivými 

žáky. 
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Cíle projektu "Otevřená škola" 2005/2006 jsou (převzato z žádosti o poskytnutí grantu): 

1) Realizace pojmu "Otevřená škola" - škola ne jako instituce, ale partner a pomocník a 

místo setkávání 

2) Systematický přístup k prevenci kriminality a rizikových jevů 

3) Smysluplné využití volného času dětí ajejich rodičů 

4) Další vzdělávání dětí a jejich rodičů, získávání nových poznatků a informací 

5) Upevňování romských tradic a zvyků 

6) Rozvíjení sociálních dovedností 

7) Rozvoj komunikace 

8) Vytváření pozitivní hodnotové orientace 

Partnery projektu "Otevřená škola" jsou: 

1) Občanské sdružení "Děti a vzdělání", Chomutov, předsedou je Tibor Bílý, asistent 

učitele v ZvŠ 

2) Občanské sdružení "Cíl", Chomutov, předseda Milan Adam 

3) Občanské sdružení Romů Integrace "Novum", Chomutov, předseda Štefan Řáha 

4) Středisko výchovné péče "DY ÁDA", Most, vedoucí Mgr. Marcela Sakařová 

Cílovou skupinou projektu "Otevřená škola" jsou nejen žáci zvláštní školy (romští i 

Neromové), ale též jejich rodiče, případně sourozenci a kamarádi. Škola chce působit na děti a 

jejich rodiče prostřednictvím volnočasových aktivit a naučit je tak vhodně nakládat s volným 

časem. Chce zvýšit informovanost, sebevědomí a zodpovědnost u dětí i u rodičů a s tím je 

spojen i pohyb mezi lidmi, chování, způsob vystupování, komunikace s lidmi. Všechny kroky 

budou přispívat k hlubšímu poznání osobnosti dítěte, čímž ulehčí pedagogům výchovně

vzdělávací práci v průběhu vyučování. 

Děti a jejich rodiče mohou v rámci projektu využívat prostory školy (počítačová 

učebna, kuchyňka, šijovna, keramická dílna, školní dílna, tělocvična). Škola nabídla 

prostředky (kuchyňské spotřebiče, šicí stroje, počítače, vybavení dílen atd. včetně energií), 

prostory a učitele (vedoucí kroužků). Z grantu poskytnutého Partners Czech pak financuje 
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spotřební věci - suroviny do kuchyňky, drobný dílenský materiál, materiál a pomůcky pro 

domácí práce. 

Škola by se časem měla stát centrem volného času a měla by sloužit k vzájemnému 

setkávání a předávání zkušeností a informací. 

Rodiče s dětmi mají možnost přijít do kuchyňky či šijovny a zde se setkávat s dalšími 

rodiči a dětmi, poznávat se a předávat si zkušenosti. Původním záměrem bylo, aby se při 

těchto setkáních udržovaly romské tradice (písně, zvyky, pohádky, tradiční romská jídla). 

Ukázalo se ale, že rodiče tyto tradice většinou již neznají, často ani nehovoří romsky. Těchto 

setkávání se zúčastňují i zástupci partnerů projektu a pomáhají s drogovou prevencí, radí při 

volbě povolání, společně řeší kázeňské problémy a problémy s prospěchem. 

Škola a její partneři chtějí, aby byly školní prostory využívány pro volný čas nejen 

v pracovním týdnu, ale i o víkendech, o svátcích, o prázdninách. V období letních prázdnin 

škola organizuje prázdninový pobyt pro děti a jejich rodiče, kapacita je 30 lidí. Program bude 

mít část relaxačně-zábavnou (sport, hry, soutěže) a terapeuticko-preventivní (verbální a 

neverbální metody, výtvarná činnost s prvky arteterapie, sociálně psychologické hry, relaxační 

techniky). Tyto činnosti budou s dětmi provádět speciální pedagogové- etopedové a odborní 

vychovatelé z Syp Most DY ÁDA. 

Časový harmonogram činností (upraveno podle žádosti o grant): 

1) Setkávání ve školní kuchyňce 

2) Setkávání ve školní šijovně 

3) Setkávání ve školní dílně 

4) Setkávání v keramické dílně 

5) Sportovní setkávání 

6) Setkávání v počítačové učebně 

7) Hry a soutěže 

8) Setkávání v učebně hudební výchovy 

9) Prevence sociálně patologických jevů 

10) Besedy 

ll) Prázdninový pobyt 

září 2005 - červen 2006 

září 2005 - červen 2006 

září 2005 - červen 2006 

září 2005 - červen 2006 

září 2005 - červen 2006, srpen 2006 

září 2005 - červen 2006 

září 2006 - červen 2006, srpen 2006 

září 2005 - červen 2006 

říjen 2005, březen 2006, květen 2006 

listopad, prosinec 2005, leden, únor 2006 

srpen 2006 
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Žáci a rodiče by se měli díky projektu naučit smysluplně využívat volný čas. Mělo by 

dojít k prohloubení vzájemných vztahů mezi rodinami žáků. Má také dojít ke zlepšení 

komunikace mezi pracovníky institucí (škola, terénní pracovníci občanských sdružení). 

Po skončení projektu škola bude žádat o grant na stejný či obdobný projekt i pro 

následující školní roky, a to Město Chomutov, OSF Praha, Ministerstvo vnitra, MUS Most, 

aby se nadále prohlubovala spolupráce mezi rodinou a školou a školou a neziskovým 

sektorem. 

Možnost využívat prostory školy a zúčastňovat se různých aktivit školy měli sice 

rodiče i před zahájením projektu, nedařilo se je však informovat a do školy přivést. To mají 

během projektu za úkol právě romská občanská sdružení a romští pedagogičtí asistenti. Dařilo 

se jim přivádět děti hlavně zpočátku, v průběhu školního roku zájem postupně upadal. Účast 

na kroužcích je kolísavá, průměrně 10 dětí na jedno setkání, ale stává se, že na některé akce se 

nepodaří přilákat téměř nikoho. Zatím je brzy projekt hodnotit, neboť poběží až do konce 

prázdnin, srpna 2006. 

Nebývá zvykem, aby škola spolupracovala s občanskými sdruženími, zdá se však, že je 

to spolupráce výhodná pro všechny zúčastněné strany. Pokud by se případ této školy náležitě 

medializoval, mohly by si z ní vzít příklad i jiné školy. 

Název: 

Typ: 

Vznik: 

Předseda: 

Realiz. projekty: 

Název projektu: 

Cílová skupina: 

o. s. SVĚTLO Kadaň 

o.s. Světlo Kadaň 

občanské sdružení 

1997 

Jan Hudák 

K-cetrum, v rámci K-centra pak resocializační program apod. 

Monitoring sociální a zdravotní situace a následná péče o lidi ohrožené 

drogou v romské komunitě 

sociálně slabí Romové, pracovníci romských občanských sdružení 
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O. s. Světlo Kadaň bylo založeno v prosinci roku 1997 s cílem otevřít K-centrum. 

V této době zde nefungovalo žádné zařízení, které by se zabývalo sekundární a terciární 

prevencí drogové závislosti, přesto zde díky značnému výskytu a lehké dostupnosti drog 

narůstaly problémy s lidmi, kteří se pohybovali v "drogovém" prostředí. O. s. Světlo si tedy 

podalo k MPK ČR pro rok 1998 projekt na zřízení K-centra s terénním programem, který 

podpořila a doporučila OPDK a OkÚ v Chomutově. Projekt byl schválen a částečně 

financován a tak mohlo "Káčko" zahájit 22.5.1998 svůj provoz. 

V roce 1999 se o. s. Světlo, s podporou OkÚ Karlovy Vary rozhodlo podat projekt na 

zřízení K-centra v Karlových Varech pro rok 2000 k MPK ČR. Situace na drogové scéně zde 

byla také složitá a žádné zařízení zabývající se prevencí drogové závislosti zde soustavně 

nepůsobilo. Projekt byl podpořen a K-centrum s terénním programem v Karlových Varech 

zahájilo svou činnost v květnu roku 2000. 

Velká část klientely K-centra Kadaň pocházela z Chomutova a Jirkova a pro některé 

z nich byl problém využívat služby "Káčka" v Kadani (klienti měli problémy s dopravou, 

jejím financováním, vyhledáním zařízení, apod.) a proto, s podporou OkÚ a MěÚ Chomutov, 

podalo o. s. Světlo projekt na zřízení K-centra v Chomutově pro rok 2000 k MPK ČR. Projekt 

byl schválen a finančně podpořen. K-centrum Chomutov s terénním programem přivítalo 

prvního klienta v září roku 2000. 

K-centrum je nízkoprahové, ambulantní zařízení prvního kontaktu pro lidi ohrožené 

drogou, s drogovými problémy a na droze závislé, starší 15ti let. Služby jsou poskytovány také 

jejich rodinným příslušníkům či jiným zájemcům. K-centrum je úzce propojeno s terénním 

programem a provádí také diferenciálně diagnostický filtr pro různá zařízení v systému péče. 

Kontaktní centrum jako nízkoprahové zařízení spojuje několik přístupů mající klíčové místo 

v péči o drogově závislé. Klientela K-centra se dělí na nemotivovanou (ti, kteří momentálně 

abstinovat nechtějí, nebo z různých důvodů nemohou - minimalizace zdravotních a sociálních 

rizik - "harm reduction") a motivovanou, směřující k abstinenci a popřípadě abstinující. 
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Projekt o. s. Světlo: K-centrum Chomutov s terénním programem 

Projekt K - centrum není sice podporován Partners Czech ani není bezprostředně 

zaměřen na integraci Romů, ale následující projekt, týkající se monitoringu drogové situace u 

romské komunity, byl realizován právě v K - centru. V současné době také tvoří 

nezanedbatelnou část klientů K - centra Romové. 

Cíle programu: 

)o> navázání kontaktu s klientem 

)o> vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a zařízením 

)o> prohloubení a udržení navázaného kontaktu s klientem, snaha o změnu rizikového chování 

směrem k méně rizikovému chování ("bezpečnější užívání", "bezpečný sex" apod.) 

)o> "nenásilná" motivace k abstinenci, popřípadě reference takto motivovaného klienta do 

specializované léčebné instituce. 

Cílová skupina: 

)o> skupina problémových uživatelů drog, závislých lidí plně se orientujících na drogový svět, 

skupina experimentátorů, rekreačních uživatelů drog, rodiče a osoby blízké klientům K

centra 

)o> děti a mladiství, kteří tráví většinu svého volného času na ulici a jejichž chování se 

vyznačuje sociálně patologickými rysy. 

)o> skupina lidí, jejichž chování zatím žádné sociálně patologické rysy nevykazuje, ale tím, že 

tráví většinu volného času na ulici, se stávají možnými obětmi, i nositeli patologického 

chování 

)o> pouliční prostitutky a prostituti 
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Základní poskytované služby: 

~ výměna injekčního materiálu - "kus za kus" včetně poskytování materiálu pro snížení 

škod 

~ hygienický servis (sprcha, ručník, mýdlo, šampón) 

~ praní prádla (pračka, sušička, žehlička) 

~ potravinový servis - instantní polévka, šťáva, čaj 

~ základní zdravotní servis - nejzákladnější zdravotní ošetření 

~ další služby: second hand, poskytování infonnací rodičům a přátelům toxikomanů o 

drogách a infekčních nemocech, poradenství, krizová intervence, motivační trénink, 

zprostředkování detoxifikace a léčby, psychiatrické a psychologické služby ve spolupráci 

s externisty, vitamínový program, doprovod na úřady, testy: HIV, těhotenské, na 

přítomnost drogy 

~ služby veřejnosti : akce preventivního charakteru (besedy, přednášky), zajištění stáží 

studentům SŠ, VOŠ a VŠ 

V terénu pracovníci provádějí především výměnu, ale také poradenství a monitoring. 

K-centrum v Chomutově zaznamenalo v roce 2004 necelých 7000 kontaktů, má přes 

200 klientů, převažují nezaměstnaní muži. Základní drogou klientů K-centra je pervitin, 

převažuje nitrožilní aplikace. 

Pracovníci K-centra navazují kontakty s mladými lidmi (potencionálními klienty) také 

ve školách při besedách o drogách a pohlavně přenosných chorobách. 

Projekt o. s. Světlo: Monitoring sociální a zdravotní situace a následná péče o lidi 

ohrožené drogou v romské komunitě 

Drogová závislost patří mezi největší problémy romské komunity. Na Chomutovsku je 

situace nepřehledná. Romové nemají důvěru v instituce a nevyhledávají pomoc odborníků. 

Romové často užívají těkavé látky (toluen), mnohdy jde o celé rodiny (od babiček po vnuky). 

Jde o obzvlášť nebezpečný způsob užívání drog. 
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V červenci roku 2004 zahájilo K-centrum projekt "Monitoring sociální a zdravotní situace 

a následná péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě" , který podpořila organizace 

Partners Czech v rámci Projektu romské integrace. Činnost spočívá v monitoringu sociální a 

zdravotní situace sociálně slabých Romů v Chomutově a v Kadani. Projekt probíhal až do 

ledna 2005. Terénní pracovníci oslovovali rodiny žijící v oblastech a komunitách sociálně 

slabších lidí a zjišťovali např. dosažené vzdělání, užívání návykových látek, informovanost o 

pohlavně přenosných chorobách apod. Nedostatky v těchto oblastech poté doplňovali 

pracovníci jak verbálně, tak i pomocí informačních materiálů. V rodinách, kde se objevilo 

užívání drog, byla nabídnuta následná péče a pomoc. 25% dotazovaných této možnosti využilo 

a jejich situace se řeší. Díky projektu zaznamenalo K-centrum vysoký nárůst kontaktů s 

romskými uživateli drog. Projekt měl za cíl přesný popis situace drogového problému v 

romské komunitě. Následně se měly tyto problémy řešit. Cílem bylo co nejefektivněji působit 

na romskou komunitu a přispět ke snížení zneužívání drog a šíření infekčně přenosných 

chorob. Záměrem bylo rozšířit povědomí o škodlivosti zneužívání drog u problémových a 

těžko oslovitelných klientů a zapojení romské komunity do řešení problému drogové závislosti 

spolu s kvalifikovanými odborníky. Dále pak snižování sociálních a zdravotních rizik u 

klientů ohrožených drogou. 

Cíle projektu 

~ monitorování situace v oblasti drogové závislosti v romské komunitě na Chomutovsku 

~ vytvoření informačních letáků a dotazníků - drogy, drog. závislost, možnosti pomoci 

~ školení externích pracovníků ( převážně Romů) v oblasti drogové závislosti 

~ získání relevantních statistických údajů v oblasti drog. problematiky u romské 

komunity, které budou využitelné i pro ostatní organizace ajejich prezentace v 

mediích a institucích zabývajících se touto problematikou 

~ práce s jednotlivými klienty ajejich rodinami, jak individuální tak i skupinová 

Cílem projektu bylo, mimo jiné, kvalitní vyškolení terénních pracovníků v oblasti 

drogové problematiky, včetně oblasti pohlavně přenosných chorob, možností léčby, atp. 

Podařilo se kvalitně vyškolit 8 terénních pracovníků, většinou Romů. 
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Tito terénní pracovníci poté předávali své vědomosti respondentům. Tím bylo 

dosaženo dalšího cíle, a to rozšíření povědomí o rizicích zneužívání návykových látek, 

prevence šíření pohlavně přenosných chorob a o službách organizací a institucí, ve kterých 

lidé mohou nalézt pomoc při řešení problémů v těchto oblastech. 

ledním z dalších cílů projektu bylo přimět respondenty, kteří měli problém s drogami, 

ke vzájemné spolupráci s odborníky. U romské komunity, kde se často vyskytuje čichání 

těkavých látek, nebývá zvykem vyhledávat odbornou pomoc např. K-centra. 

Školení terénních pracovníků 

Proběhla celkem dvě sedmihodinová školení, kde bylo vyškoleno celkem 8 terénních 

pracovníků - dobrovolníků. Dobrovolníci byly pro školeni v otázce drogové problematiky 

(podrobnější informace o historii, účincích a rizicích užívání drog, v otázce HIV/AIDS, 

hepatitid a pohlavně přenosných chorob, v legislativě - zákonech o zneužívání návykových 

látek, v otázce léčebných programů pro drogově závislé - seznam PL, rozdíl mezi PL a 

komunitou, způsob zařízení léčby, dále jim byly promítány dokumentární filmy s drogovou 

tematikou, seznámili se s provozem K-centra a jeho službami. Pracovníci byli důkladně 

seznámeni s položkami dotazníku. Ten se lišil v závislosti na věku respondentů. Dotazník 

vyplňovali pracovníci podle odpovědí respondentů. Otázky se týkaly nejen problematiky 

užívání drog, ale i soužití chomutovské romské komunity s majoritou. 

4 z terénních pracovníků měli nárok na mzdu, všichni odpracovali 100 hodin v terénu. 

Výsledky monitoringu 

Vyzváno bylo 500 respondentů, 456 bylo ochotno spolupracovat. Ve věku 7- 15 let to bylo 

205 respondentů. Dotazníky byly anonymní. Vyplňovali je vyškolení terénní pracovníci. 

Vybraným respondentům z věkové kategorie 7 - 15 let byla poskytnuta následná péče 

pomocí besed v rámci primární prevence, tzn. celkem 4 besedy, které se konaly na speciální 

škole v Husově ulici. Účastnily se jich děti, které z velké části spolupracovaly při vyplňování 

dotazníků spolu se svými neromskými spolužáky. Besedy probíhaly formou interaktivních 

technik. Děti se dověděly více informací o rizicích užívání návykových látek, vytvářeli "anti-

67 



reklamu" na drogy atp. 

Ve věku 16- 18 let bylo 114 respondentů, z nichž 53 přiznalo experiment s nelegální 

drogou, 46 přiznalo, že 1 drogu užívá pravidelně, 2 užívají více drog. 21 respondentů užívá 

těkavé látky. 34% respondentů ví o tom, že minimálně jeden člen rodiny užívá nelegální 

drogu. 

Graf č. 6 : Podíl nelegálních drog, se kterými respondenti ve věku 16 -18 let minimálně 

jednou v životě experimentovali. U jednotlivých drog je zaznamenán počet respondentů, 

kteří právě tuto drogu vyzkoušeli: 

Podíl nelegálních drog - experiment 
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Graf č. 7 : Podíl nelegálních drog, které respondenti ve věku 16 - 18 let pravidelně 

užívají a podíl nelegálních drog, se kterými tito respondenti minimálně jednou v životě 

experimentovali: 

Podíl nelegálních drog - pravidelné užívání 

• experiment pravidelných uživatelů 

• pravidelné užwání 

pe"itin heroin konopné drogy halucioogeny Iěka;é látky 
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Ve věkové kategorii 19 let a více bylo 137 respondentů. V této i předchozí kategorii 

terénní pracovníci zjišťovali i typ bydlení (vyskytovaly se zde i osoby bez domova nebo 

ubytované na ubytovně) a vzdělání (převažovalo základní). V poslední věkové kategorii bylo 

zjišťováno i zaměstnání (zaměstnáno bylo pouze 27 respondentů ze 137). Dále pracovníci 

zjišťovali, zda se klient cítí být Romem, zda se setkal s diskriminací. 

V kategorii nad 19 let přiznalo experiment s drogou 43 respondentů, 38 užívá 

pravidelně 1 drogu, 11 více drog. Těkavé látky užívá 15 osob. Přítomnost drog v rodině 

přiznává 44% respondentů. 

Graf Č. 8 : Podíl nelegálních drog, se kterými respondenti ve věku 19 a více let minimálně 

jednou v životě experimentovali. U jednotlivých drog je zaznamenán počet respondentů, 

kteří právě tuto drogu vyzkoušeli: 
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Graf Č. 9: Podíl nelegálních drog, které respondenti ve věku 19 a více let pravidelně 

užívají a podíl nelegálních drog, se kterými tito respondenti minimálně jednou v životě 

experimentovali: 

Podíl nelegálních drog - pravidelné užívání 
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Graf Č. 10 : Následná péče, tzn. spolupráce s odborníky z celkového počtu respondentů -

456: 

Počet respondentů, kteří využili 
následné péče 

25% 

75% 

• využili nás ledné 
péče 

• nevyužilo následné 
péče 

Projekt "Monitoring sociální a zdravotní situace a následná péče o lidi ohrožené 

drogou v romské komunitě" byl financován organizací Partners Czech v rámci Programu 

romské integrace, a to v kole takzvaných malých grantů. Malé granty slouží k "rozjezdu" 

organizací ajejich projektů, na které se dále navazuje. K-centrum provedlo podle mého názoru 

reprezentativní výzkum, navázalo spolupráci s romskými terénními pracovníky (partnerem 
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bylo občanské sdružení Romano jílo) a oslovilo velké množství mladých Romů 

z nejproblémovějších lokalit. Je škoda, že se sdružení nepodařilo u Partners Czech uspět 

s navazujícím projektem v rámci něhož se měly řešit monitorované problémy. Přestože 

sdružení grant nezískalo, s novými klienty dále pracuje v rámci projektu K- centra s terénním 

programem. 

Závěr 

Za poslední 3 roky na Chomutovsku významně stoupl počet NNO zabývajících 

se Romy (integrací Romů, rozvíjením romské kultury apod.). Řada organizací s jiným 

zaměřením zařadila do své činnosti i práci s Romy (například Československá církev husitská, 

K-centrum). Zásluhu na tom má především organizace Partners Czech, která si zvolila 

Chomutovsko jako jednu ze tří lokalit svého mezinárodního Programu romské integrace. 

Většině organizací se daří spolupracovat s Městem Chomutov, výjimečně i s místními 

firmami. 

Ve své práci jsem se nezmínila o všech romských a proromských organizacích 

působících na Chomutovsku. Kromě organizací uvedených v příloze zde ještě funguje 

občanské sdružení Děti a vzdělání pana Tibora Bílého (volnočasové aktivity, vzdělávací 

aktivity, v minulosti mateřské centrum) a Románo jílo (poradenství, volnočasové aktivity pro 

děti a mládež) pana Jana Šipoše, který je zároveň pracovníkem organizace Člověk v tísni, 

která zde také již několik let působí. 

Na působení romských a proromských organizací si občané již zvykají, o jejich 

činnosti jsou informováni především regionálními médii. Občané vítají především akce pro 

děti, jichž se zúčastňují i děti majority, pozitivně hodnotí volnočasové aktivity pro romské 

děti, hůře ovšem vnímají azylové bydlení (zřejmě z důvodu zvýšení počtu Romů v lokalitě, 

očekávání konfliktů se skinheady, krádeží apod.). 
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PŘÍLOHY 

Seznam příloh: 

1) Novum 

2) Nara 

3) Mania 

4) Románo rat 

5) Projekty Phare pro Romy v ČR 



Název: 

Typ: 

Vznik: 

Předseda: 

Členové: 

Zákl. charakt.: 

Cíl. skupina: 

Realiz .. projekty: 

Plán. projekty: 

Příloha č. 1: občanské sdružení NOVUM 

o.s. Romů Integrace NOVUM 

romské občanské sdružení 

duben 2004 (počátky ale již v roce 2002 v Karlových Varech) 

Štefan Řáha, zaměstnán na Y-í úvazku, jinak pracuje jako romský 

asistent na ZŠ 

celkem 10, všichni pracují jako dobrovolníci, + 1 terénní pracovník 

zaměstnán na částečný úvazek (Jan Šipoš - o.s. Romano Jilo ) 

integrace Romů ve všech směrech, v roce 2006 zaměření na zvýšení 

gramotnosti 

romská komunita v Dukelské ulici, Kadaňské ulici a na sídlištích 

Zahradní, Kamenná, Písečná 

sezónní práce, informačně vzdělávací centrum 

čištění města 

O. s. NOVUM je romské občanské sdružení, vedené Romy a zaměřené na integraci 

Romů. Novum se jmenuje proto, že přináší Romům nové - a to integraci, ne násilnou 

asimilaci. 

Sdružení si jako cílovou skupinu zvolilo romskou komunitu v Dukelské ulici. Jde o 

nejproblematičtější lokalitu v Chomutově, typické ghetto. V minulosti zde žilo 60 rodin, nyní 

40. Lidé zde žijí v nevyhovujících podmínkách, bez elektřiny. Protože zde již několikrát 

hořelo, Město Chomutov se po posledním požáru rozhodlo nadále do oprav neinvestovat a 

umístilo za domy určené k demolici 6 mobilních stavebních buněk (po vzoru Kladna). 2 

buňky slouží jako sociální zázemí (sprchy) zvlášť pro muže a ženy. Buňky již obývá několik 

rodin. Jedná se o neplatiče nájemného. Všichni dospělí z této komunity jsou nezaměstnaní. 

Dospívající i dospělí zneužívají toluen, pijí alkohol a hrají na automatech, děti nechodí do 

školy. Děti se až do nedávné doby zdržovaly na silnici, kde házely na projíždějící auta 

kameny nebo se potulovaly po okolí. 

Sdružení Novum zde díky finanční podpoře Města Chomutova přistavilo stavební 

buňku, kde provozuje své informačně-vzdělávací centrum přímo za domem, kde příslušníci 

komunity bydlí. Zde pan Řáha píše s dospělými obyvateli žádosti o pracovní místa nebo jim 

pomáhá vyplňovat formuláře pro úřady, snaží se jim pomoci hledat bydlení v jiných částech 



města. Zájemcům dává romské noviny "Romano hangos". 

Pro děti nechal na dvoře vybudovat dvě houpačky, chce sem přivézt i vyřazený 

kolotoč. Pro děti zde funguje kroužek zpěvu, tance a hry na kytaru. Tvoří jej 25 dětí ve věku 

od 4 do 16 let. Mají za sebou první vystoupení na Mezinárodním dni Romů a Miss Roma 

2005 v Chomutově. Děti se také zúčastnily soutěže "Ukaž svůj talent 2005" v Jirkově, kde 

vyhrály první místo v kategorii zpěvu i tance. Také s dětmi provozuje fotbal. Děti mají za 

sebou i divadelní představení. S dětmi jezdí na výlety (Muzeum romské kultury v Brně, 

památky Prahy - pro srovnání romské a české kultury), byli v Chomutově v ZOO, na léto 

připravuje tábor. Sdružení se podařilo včas podchytit 4 děti, které začínaly se zneužíváním 

toluenu, což je pro tuto komunitu typické. Také kontroluje školní docházku dětí a podařilo se 

mu záškoláctví zamezit v 95% případů. Dohlíží též na psaní domácích úkolů. Děti si sami 

přinášejí domácí úkoly do buňky, kde je elektřina. O prázdninách zde probíhalo doučování, 

především českého jazyka. 

Sdružení si podalo v roce 2005 projekt na revitalizaci a zlepšení životního prostředí 

v Dukelské ulici, na nějž Město Chomutov přispělo částkou 30 OOO,-Kč. Dále v tomto roce 

přispělo 24 000,- Kč na projekt výchovy a vzdělávání vybraných romských dětí - jednalo se o 

výuku cizích jazyků a práci na PC. 

Sdružení Novum financuje nepravidelně Město Chomutov, Partners Czech, sponzoři a 

také členové sami. Pan Řáha často jedná s firmami o sponzorských darech, většinou je 

odmítnut, ale někdy se mu podaří peníze získat za proti službu (úklid a podobně). 

Sdružení je v rámci Programu romské integrace partnerem zvláštní školy. Maminky 

dětí, které do této školy chodí a bydlí právě na Dukelské, docházejí do školy a učí děti vařit 

typická romská jídla nebo jim jinou formou zprostředkovávají romskou kulturu a životní styl. 

Sdružení dále spolupracuje s K-centrem v Chomutově a jinými neziskovými organizacemi. 

Pan Řáha ale uvádí, že téměř nikdo není ochoten na Dukelskou osobně přijít (lidé se sem bojí 

chodit). 

Toto občanské sdružení funguje již třetím rokem a za tu dobu zaznamenalo celou řadu 

úspěchů. Provozuje finančně nenáročné aktivity, na které někdy není třeba žádat o granty. 

Podařil se mu úklid nepořádkem proslulé lokality. Pomohlo najít práci jinak obtížně 

zaměstnatelným občanům. Obzvlášť záslužná je jeho práce s dětmi, které mají možnost 

zažívat úspěchy na různých soutěžích. 



Děti z Dukelské ulice ve stavební buňce, která slouží k vedení kroužků a doučování dětí 

Vítězové soutěže "Ukaž svůj talent 2005" v kategorii tanec a zpěv s vedením sdružení 
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Vítězky Miss Roma 2005 v kategorii tanec a zpěv s vedením sdružení Novum 



Název: 

Typ: 

Vznik: 

Předseda: 

Členové: 

Zákl. charakt.: 

Cílová skupina: 

Realiz. projekty: 

Plán. projekty: 

Příloha č. 2 : občanské sdružení NARA 

Nara 

občanské sdružení 

28.10.2004 

Ivan Adam 

místopředsedkyně Renata Adamová, celkem 11 členů, všichni 

dobrovolníci 

občanské sdružení angažující se zatím pouze v jednorázových akcích 

pro děti 

sociálně slabí občané, děti 

Dětský den 2005, sportovní den 1. 9. 2005, Mikulášská besídka 2005, 

Dětský den 2006 

vzdělávací centrum pro sociokulturně znevýhodněné občany, prevence 

sociálně patologických jevů, terénní sociální práce 

Jde o nedávno vzniklé občanské sdruženÍ. Protože se mu zatím nepodařilo prosadit 

plánované projekty, realizuje se v jednorázových akcích zaměřených na děti a mládež 

z chomutovských sídlišť, kde žije velké množství sociálně slabých rodin. 

Sdružení se jmenuje podle starověkého hlavního města Japonska, kde se sjednocovaly 

národnostní menšiny. Členové jsou sice z větší části Romové, sdružení se ale nepovažuje za 

romské ani proromské. Své akce pořádá pro všechny děti ze sociálně slabých rodin. 

Návštěvnost bývá přibližně 50% romských dětí, 50% neromských vzhledem k lokalitě, kde 

sdružení působí (akce probíhají na 2. ZŠ na sídlišti Zahradní). 

Členové sdružení se zúčastňují seminářů a školení Partners Czech, například 

multikulturní výchova, kooperativní advokacie. Také dálkově studují (například obor 

pedagogický asistent). Dva členové jsou zapojeni ve SmírČÍ radě. Sdružení spolupracuje 

s Výborem pro národnostní menšiny při MěÚ Chomutov, s o. s. Cíl a Radou Romů. 

Sdružení je financováno nepravidelně, dostává sponzorské dary a věcné na jednotlivé 

akce. Zatím přispěla Všeobecná zdravotní pojišťovna, Město Chomutov, Partners Czech a 

První elektro, a.s. 

NARA spolupracuje s romskými občanskými sdruženími a jinými neziskovými 

organizacemi, například K-centrum Chomutov. Také spolupracuje se základní školou, kde má 

dvakrát týdně zapůjčenou tělocvičnu za proti službu - úklid hřiště a okolí. Tělocvičnu škola 



půjčuje i na různé akce. 

Občanské sdružení je mladé, ale vzhledem k tomu, že jeho členové jsou velice aktivní, 

lze očekávat, že jejich projekty v budoucnu uspějí. 

Dětský den o. s. Nara 2006 



Dětský den o. s. Nara 2006 

Dětský den o. s. Nara 2006 



Příloha č. 3: občanské sdružení MANIA 

Název: Mania 

Typ: romské občanské sdružení 

Vznik: 2001 

Předseda: Kristián Drapák 

Cílová skupina: lidé v nouzi, sociálně slabé rodiny, děti a mládež 

Zákl. charakteristika: volnočasové aktivity, aktivní seberealizace dětí a mládeže, kulturní 

činnost 

Realiz. projekty: Sluníčko, Talent Roma 

Občanské sdružení Mania patří k těm sdružením, které již v Chomutově působí 

dlouhodobě (ve srovnání s ostatními). Bylo založeno 23. 3. 2001. Vzniklo z potřeb dané 

lokality (sídliště). Svou činnost zaměřuje především na sociálně vyloučené romské komunity, 

konkrétně na děti z těchto komunit a jejich rodiče. 

Předseda sdružení, pan Kristián Drapák již od od roku 1999 pracuje pro o.p.s. Člověk 

v tísni jako terénní sociální pracovník pro oblast Most-Obrnice. Také vede dva pěvecké 

soubory, jeden při zvláštní škole a jeden na 6. základní škole v Chomutově. Celkem se jedná o 

40 dětí. Vystupuje s nimi na festivalech. 

Občanské sdružení Mania realizovalo například od října 2003 do července 2004 

projekt "Společně nám to půjde". Jednalo se o terénní sociální práci v sociálně vyloučené 

komunitě Most- Obrnice. Cílovou skupinou bylo 11 romských rodin žijících v Obrnicích u 

Mostu. Docházela za nimi sociální asistentka a terénní pracovník. S rodinami pracovali denně, 

snažili se o zlepšení sociální situace rodin a plnění závazků (nájemné). Také motivovali děti 

ke vzdělání, pořádali besedy - tematicky zaměřená setkání pro děti a rodiče a organizovali 

kulturní vystoupení pro komunitu a veřejnost. Na projekt Mania nenavázala, neboť se 

nepodařilo sehnat peníze na další pokračování. Pro terénní práci je potřeba více času než 10 

měsíců, a tak není vyloučeno, že v této lokalitě přes všechny úspěchy projektu nedošlo opět 

k sociálnímu propadu rodin. 

Projekt o. s. Mania : Sluníčko 

Dlouhodobým projektem občanského sdružení Mania je projekt Sluníčko, který je 

zaměřen na provoz komunitního centra v lokalitě s významným zastoupením romské 



populace (romské děti tvoří více než 90% klientů). Poprvé byl realizován v roce 2003. Děti, 

které ho navštěvují, trávily doposud většinu času neorganizovanou činností na ulici. Snadno 

se tak dostanou k trestné činnosti. Jejich rodiče jsou dlouhodobě nezaměstnaní a závislí na 

sociálních dávkách. Děti nejsou motivovány vlastními rodiči, kteří většinou s obtížemi 

ukončili pouze základní školu, a vzdělání nepovažují za hodnotu pro budoucí život. Cílem 

projektu je pomoci těmto dětem a mládeži nalézt vhodný způsob seberealizace. Projekt je 

tvořen několika aktivitami, mezi něž patří provoz komunitního centra pro děti, doučování, 

mimoškolní příprava na vyučování a organizace různých akcí, jako kreslení, návštěva 

ZOOparku, kin, divadel, hudebních akcí, sportovních aktivit, diskuse s dětmi a mládeží o 

problematice drog apod. Pořádají se i vystoupení pro rodiče, Mikulášské besídky a různá 

veřejná vystoupení dětí z komunitního centra. 

Projekt má lokální charakter, komunitní centrum zasáhne romskou komunitu města 

Chomutova - hlavně v oblasti v okolí komunitního centra, tj. sídliště Březenecká, Kamenná a 

Písečná. Spolupracuje s O.p.S. Nová škola, o.s. Step by step, místní školou, neziskovým 

sektorem. 

Činnost Komunitního centra je rozdělena do dvou částí 

- odpolední klub pro volnočasové aktivity od 14:00 hodin do 18:30 hodin 

- odpolední klub pro školáky - doučování 

Cílem projektu je připravit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na zařazení do 

běžného života ve škole i mimo ni a seznámit s jejich tíživou situací i širší veřejnost. V 

komunitním centru se děti učí společenskému jednání, správnému vyjadřování, stolování, 

základům hygieny, rozvíjí svou slovní zásobu. Děti i jejich rodiče jsou motivováni k 

pravidelné školní docházce. Rodičům jsou doporučovány konktrétní možnosti, jak s dětmi 

doma pracovat, hrát si, učit je. 

Cílem odpoledního klubu je nejen lepší zvládání učiva, ale také stažení dětí z ulice, 

obrácení jejich zájmu jiným směrem. 

Při pravidelném navštěvování komunitního centra jsou na dětech patrné pozitivní 

změny- umí básničky, písničky, ovládají barvy, tvary, patrné je zlepšení výslovnosti a 

vyjadřovacích schopností. Dobré školní výsledky dětí dále motivují rodiče, kteří se začínají 

zajímat o školní docházku svých dětí. Samozřejmě motivují i děti, které mají chuť dále se 

zlepšovat. 

Sdružení od roku 2002 také pořádá soutěž TALENT ROMA. Bylo partnerem 

v projektu Oblastní charity Most při realizaci Humanitární akce (pomoc romským seniorům, 

kteří prožili 2. světovou válku). 



Vznik: 

Předseda: 

Členové: 

Projekty: 

Příloha č. 4: občanské sdružení ROMÁNO RAT 

14.4.2004 (z podnětu Partners Czech) 

Milena Adamová 

25 (včetně obyvatel Prunéřova), 2 z nich jsou zaměstnanci, ostatní 

dobrovolníci 

2x terénní sociální práce v Prunéřově, Vzdělávání, všechny projekty 

podpořeny Partners Czech, další projekty od jiných ( vládních) 

organizací zatím podpořeny nebyly 

Plánované projekty: pokračování terénní sociální práce v Prunéřově, vytvoření komunitního 

centra v Prunéřově ve spolupráci s Městem Kadaň 

Činnost občanského sdružení Románo rat je zaměřena na práci s vyloučenou romskou 

komunitou v Prunéřově. Tato lokalita se nachází 20 km od Chomutova a tvoří ji 4 bývalé 

drážní budovy podél kolejí a frekventované silnice, po které jezdí velké množství kamionů. 

V těchto 4 budovách žije 275 lidí, z toho 110 dětí. Tito lidé, většinou Romové, zde bydlí již 

13 let. Byli sem vystěhováni z důvodu neplacení nájemného ( v mnoha případech za 

podivných okolností, tito dlužníci například dlužili pouze 1 nájem, navíc nikdo z nich 

neobdržel soudní vystěhování ) společností Proti real, která podle slov Mileny Adamové 

provozuje lichvu a zároveň spravuje majetek Města Kadaň. Lidé zde žijí v nevyhovujících 

podmínkách, například na dva domy připadá pouze 1 sprcha ( na každého se nedostane a 

obyvatelé se k ní musí dostávat přes silnici a přes koleje, v zimě často děti z tohoto důvodu 

onemocní ). 

Romové žijící v této lokalitě se potýkají s celou řadou sociálních problémů jako je 

vysoká míra nezaměstnanosti, užívání drog, lichva, závislost na sociálních dávkách a 

nepravidelná docházka dětí do školy. Pouze 2 lidé z lokality pracují a jsou vyučeni, ostatní 

jsou absolventy zvláštní školy a jsou evidováni na Úřadu práce. Po celou dobu, co zde tito 

lidé bydlí, v lokalitě nepůsobila žádná nezisková organizace ani sem pravidelně nedocházela 

terénní sociální pracovnice. 

Projekt Románo rat: TSP Prunéřov 

Projekt TSP ( terénní sociální práce ) Prunéřov byl podpořen organizací Partners 

Czech ve dvou kolech, v rámci malých i velkých grantů. Rozdíl v projektech byl pouze 



v době trvání projektu (poprvé 7 měsíců od srpna 2004 do února 2005, podruhé 18 měsíců od 

začátku července 2005 do konce srpna 2006 ) a ve výši poskytnuté částky. Terénní sociální 

práci realizují dvě pracovnice, jedna na plný úvazek ( Milena Adamová ), jedna na poloviční a 

další tři vypomáhají jako dobrovolnice. Terénní sociální práce spočívá v pravidelném 

docházení do této vyloučené komunity. Nejčastějším problémem obyvatel jsou dluhy - u 

mobilních operátorů, na sociálním a zdravotním pojištění, u bank a splátkových společností, u 

lichvářů ( Provident, Proti real ). Obyvatelům již nevznikají nové dluhy na nájemném, protože 

všichni (včetně těch, kteří nedluží a nikdy nedlužili) dostávají nájemní smlouvy vždy jen na 

tři měsíce. Nájemné je navíc hrazeno přímo ze sociálních dávek z účtu Města Kadaně. 

Pracovnice také pomáhají lidem s vyřizováním trvalého pobytu (jde o Romy přistěhovalé ze 

Slovenska) a s žádostmi o sociální dávky. Klienti mají v případě zájmu možnost doprovodu 

na úřady, soudy a podobně. Pracovnice se zvlášť věnují dětem - monitorují jejich školní 

docházku, domlouvají jim návštěvu kroužků v Kadani, pořádají pro ně různé akce a soutěže. 

Dětem nosí od dárců hračky a oblečení. Snaží se motivovat rodiče, aby děti posílali do 

mateřské školy - to se však zatím nedaří. Kontrolují také, zda děti absolvovaly všechna 

potřebná očkování, zda byly u zápisu do školy a zda nemají neomluvenou absenci ve škole. 

Projekt Románo rat: Vzdělávání 

Projekt Vzdělávání byl podpořen Partners Czech v rámci malých grantů. Jednalo se o 

doučování romských dětí ze všech školních předmětů, především z českého jazyka. Jednalo se 

o děti všech věkových kategorií, především o děti končící základní školu. Pracovníci tyto děti 

připravovali k přijímacím zkouškám na různé obory. Také jim prakticky radili, na které obory 

by se měly hlásit, aby v budoucnu našly pracovní uplatnění. Sdružení mělo k dispozici učebnu 

na SOU Na Moráni, kde mohlo s dětmi navštívit i vyučování a praktickou výuku, aby se děti 

mohly seznámit s obsahem jednotlivých učebních oborů. 

Projekt byl krátkodobý, od srpna 2004 do února 2005, ale doučování pokračuje i 

v současné době a je dětmi využíváno. 



Příloha Č. 5: Projekty Phare pro Romy v České republice 
( Podpora EU pro romské komunity ve střední a východní Evropě, vydala Evropská komise, 
2002 ) 

ROK SEKTOR 
Národní programy Phare 
2001 Smíše • .:.cn.::cé ____ _ 

NÁZEV PROJEKTU 

Posílení organizací občanské společnosti v České republice 

Podpora na reformu integrace Romů / multikulturního vzdělávání 

Podpora rasové a etnické rovnosti 

GRANT(€) 

3000000 
1000000 

500000 

2000 Vzděla::.:' v:..=á..:..:n=---í __ _ 

Antidiskrimi-nace 

Smíšené Rozvoj občanské společnosti I Podpora integračních iniciativ Romů 3000000 

___ .u._. (}350 000 speciálně na romské projekty) 
1999 Vzdělávání / školení / 

veřejné uvědomění Zlepšení vztahů mezi romskou a českou komunitou 

~------------------
Mezisoučet 

Programy Phare- Rozvoj občanské společnosti (financované v rámci Národního programu Phare) 
1998 Vzdělávání I 

1996 

školení; zákonná I 
poradenská podpora; 

integrace 

Publikace 

Publikace 

Školení 

Zlepšení integrace romské komunity do české společnosti 

(prostřednictvím financování místních projektů NGO) 

_ Překlad knihy "Cikáni světa" do češtiny 

Sborník příspěvků z konference "Život a kultura etnických menšin 

a malých sociálních skupin" 

ROMSTAR - školení romské mládeže ve veřejném uvědomění, 

500000 

6350000 

900000 

820 

2110 

prevence konfliktu, řešení problémů při vzdělávání 5620 

Kultura::-. _______ --'H:..:.I:.::." s.:.;.to:..:rc.::ic::::kc::é-=s..::.o.=uv.:..i:=.s.:.::lo:.::s.:.;.ti-=ž::..:iv:.:;0:c::ta=-:.:R:.::o.:.:m.:.:ů::..v::...::cevc.::r-=0cr:p:=.sk::.:.e=' mc..:...:.kc.::o-'-'n:..:..te::.;.x;;.:t..:c.u ______ ..::.5-=3:.::.9-=-0 
Sociální Regionální spolupráce mezi romskými organizacemi 12 100 

_K_u_lt-,-u_ra-'.l_v_z_d_ě_lá_v_á_n_í ___ K_u_r_z_v_r-,,-o,-,-mc.::s-,-,ke.=.' m,-,-"j-,-az~y~ro děti a mládež s využitím volného času 5 450 

Kultura 

Kultura 

Vzdělávání 

Vzdělávání / sociální 

Posílení etnické identity a vytvoření romského pozitivního soužití 

mezi Romy a ne-Romy v Praze 5 a 13 

Porozumění mezi lidmi prostřednictvím kultury 

Vzdělávání romských dětí 

Děti na ulici II - pomoc romským dětem prostřednictvím vzdělávání, 

řešení problémů mezi romskou a neromskou populací 

10600 

2670 

4090 

1993-1995 Vzdělávání I informace Založení poradenského, informačního a vzdělávacího centra 

pro romské organizace 6810 

Mezisoučet 

Publikace ____ ._ .. Vydávání informačního bulletinu "Romano Dzaniben" 12530 

4090 Menšiny Podpora pro romské misijní centrum 

Publikace Publikace "Průvodce právem menšin" 4920 

Publikace Vydávání informačního bulletinu Romano Dzaniben 11990 

Publikace Publikační aktivity 2180 

Vzdělávání I školení Vytvoření centra pro vzdělávání a školení romských dětí a mladých lidí 8170 

Média Analýza pokrytí romských otázek v médiích 1070 

Školení Školení pro zaměstnance romských organizací 9840 

Média vývoj metodologií pro analyzování pokrytí romských otázek v médiích 460 
Publikace Vydání informačního bulletinu Romano Dzaniben 5450 

Kulturní / vzdělávání Kurzy v romském jazyce 1260 

Vzdělávání I socíální Kurz pro Romy o byrokratických a sociálních kontaktech 1040 

1018660 



Programy Phare Democracy 
Velké projekty" 

1997 

1996 

Vzdělávání 

Právní 
Informace 
Vzdělávání 

Lidská _práva 
Právní 

Malé projekty"" 

1995 
1994 

Mezisoučet 

Vzděl~vání 
Demokracie 
Informace 
Kulturní 

Celkem z programu Phare 

Středoevropský romský program vzdělávání (CEREP) 
Právní poradenství pro běžence 
Informační centrum - Demokracie 
Romský školící projekt INTRINSIC 
(Individuální a či skupinové školení pro Romy 
v národním prostředí s mezinárodní spolupráci) 
Středoevropské a východoevropské centrum pro Romy 
Posílení právního zastoupení a tolerance v České republice, 
Maďarsku a na Slovensku 

Vzdělávací film 
vývoj demokratických vztahů 
Informační centrální síť pro Romy 

141850 
112920 
97030 

186810 
121020 

79980 

2300 
1470 
9970 

Historický vzájemný vztah romských komunit na evropském kontinentě 5590 

758940 

8127600 


