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ÚVOD
I přes veškeré snahy a některé dílčí úspěchy zůstává problematika Romů žijících v podmínkách
sociálního vyloučení jednou z nejnaléhavějších otázek vývoje české společnosti. Romové denně
musí čelit nesnášenlivosti a diskriminaci. Podléhají poté skepsi a nemají důvěru v sebe sama
natož ve společnost. Strategie by tedy měla směřovat k vytváření možností v rámci
Jihomoravského kraje, které napomohou vzniku multikulturního prostředí a překonání
znevýhodnění romské menšiny a dosažení stavu, kdy nebudou existovat nepřijatelné rozdíly
mezi majoritou a romskou menšinou. Dále by měla strategie přispívat k vytváření podmínek
pro rozvoj vzdělávání, kultury a kvalitního života obyvatel v kraji.
Strategie byla schválena na 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 18.6. 2020
usnesením č. 2770/20/Z31
Strategie vychází z následujících dokumentů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategie romské integrace do roku 2020
Střednědobý plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018–2020, (str. 62 65)
Střednědobý plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021 - 2023
Koncepce prevence kriminality v Jihomoravském kraji 2017 - 2021, (str. 33 - 38);
Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji na období 2014 - 2018,
Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. (2015) GAC.
Osnova Zprávy o stavu Romské menšiny v Jihomoravském kraji za rok 2019
Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2018 a strategie APZ pro rok
2019 (Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně)
Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016-2019

Seznam zkratek:
SVL – Sociálně vyloučená lokalita
ORP – Obec s rozšířenou působností
MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
ÚP – Úřad práce
OŠ – Odbor školství
OSV – Odbor sociálních věcí
JMK – Jihomoravský kraj
VPP – Veřejně prospěšné práce
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A, ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Základní údaje o situaci romské menšiny v kraji
A.1.1 Orientační odhad počtu příslušníků v romských komunitách v kraji / z toho odhad počtu
sociálně vyloučených Romů
Příslušníci romské menšiny v Jihomoravském kraji jsou nejpočetněji zastoupeni ve městě Brně,
které má 7 sociálně vyloučených lokalit, které se vyskytují v městské části Brno - střed /sever Zábrdovice I, Brno - sever - Husovice, Brno - střed - Staré Brno, Brno - jih - Komárov/Trnitá, Brno
- Královo pole, Brno - Židenice, Brno - střed /sever Zábrdovice II. Kromě těchto sociálně
vyloučených lokalit se v Brně nachází 5 ubytoven, které jsou hodnocené jako sociálně vyloučená
lokalita a jsou to: Brno - Židenice - Markéty Kuncové 2, Brno - Maloměřice a Obřany - Jarní 52,
Brno - Jih - Masná, Brno-střed - Pohoda Cejl 10a, Brno - Královo pole - Poděbradova 102.
Z tohoto výčtu je zřejmé, že jsou tyto lokality rozmístěny ve velkém množství v samotném
středu města Brna, což může být výhodou v dostupnosti neziskových organizací a jiných institucí
napomáhajících integraci. Na druhou stranu se zde setkáváme s kumulací agrese, zvýšené
kriminality, segregovaných škol apod. Sociálně vyloučené lokality jsou často ve starých
činžovních domech, které svým stavem neodpovídají požadovanému nájmu.
Sociálně vyloučená lokalita (dále jen SVL) se skládá z koncentrace sociálně vyloučených osob dochází ke kumulaci rizikových vlivů (kriminalita, neodpovídající kvalita života, nižší zdravotní
úroveň, neúspěšnost na trhu práce, oslabení sociálních sítí ve vztahu k majoritě a další).
Specifikem je uzavření se do komunit a reprodukce stavu sociálního vyloučení v dalších
generacích (kultura bídy). Dále je pak SVL definována jako výsledek charakteristik určitého
území - jedinec se stává „obětí“ sociálního vyloučení v důsledku stavu prostředí ve kterém žije,
a není schopen ho v rámci vlastních kompetencí vyřešit. K danému patří nedostatky v oblasti
dopravní infrastruktury, sociální vybavenosti (školy, zdravotní zařízení atd.), nemožnost uplatnit
se na lokálním trhu práce - nepřítomnost zaměstnavatelů atd.
K pojmu sociálně vyloučená lokalita se váže i pojem sociální začleňování což je proces, jehož
cílem je aktivní řešení sociálního vyloučení, které je důsledkem výše zmíněných atributů.
Romové jsou poměrně značně zastoupeni i v dalších lokalitách Jihomoravského kraje,
a to v Hodoníně, Bučovicích, Boskovicích, Veselí nad Moravou, Kyjově, Vyškově, Znojmě
a Zastávce.
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Podle Mapy SVL (GAC 2015) žije v Brně asi 13 - 15 tis. Romů, což představuje přibližně 4%
zastoupení z celkového počtu cca 400 tis. obyvatel Brna. Podle odhadů uvedených v Osnově
Zprávy o stavu romské menšiny v Jihomoravském kraji za rok 2019 (vyplňována zaměstnanci
zajišťující romskou integraci na ORP) by počet Romů v Brně na začátku roku 2020 mohl
dosáhnout až na 20 tis. Romů. V celém Jihomoravském kraji pak Romové představují asi 2 %
obyvatel.
• V Brně se počet Romů žijících v podmínkách sociálního vyloučení odhaduje na více než 8
tisíc, což je zhruba polovina předpokládaného počtu romských obyvatel.
• V dalších lokalitách Jihomoravského kraje žije na základě kvalifikovaného odhadu asi 2 000
romských obyvatel z toho:
o v Bučovicích asi 80 ohrožených sociálním vyloučením
o v Boskovicích asi 100 ohrožených sociálním vyloučením
o ve Veselí nad Moravou asi 80 ohrožených sociálním vyloučením
o v Kyjově asi 30 ohrožených sociálním vyloučením
o v Hodoníne asi 300 ohrožených sociálním vyloučením
o ve Vyškově asi 80 ohroženo sociálním vyloučením
o Ve Znojmě asi 350 ohroženo sociálním vyloučením
o v Zastávce asi 70 ohroženo sociálním vyloučením (údaje ze Zprávy o stavu Romské
menšiny 2019)
Na základě údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 o sčítání lidu, domů a bytů
se v Jihomoravském kraji přihlásilo k romské národnosti pouze 305 obyvatel.

A.1.2 Souhrn nejvýznamnějších aktérů v oblasti romské integrace v JMK:
▪

▪

▪

IQ Roma servis, které poskytuje komplexní program služeb pro sociálně
vyloučené v rámci centra komunitní a terénní sociální práce, poradenství
a zaměstnanosti, vzdělávání. Působí v Brně, Vyškově a Břeclavi, terénně
potom v dalších obcích Jihomoravského kraje.
Společenství Romů na Moravě poskytuje terénní sociální práce s osobami
sociálně vyloučenými či s osobami u kterých hrozí sociální vyloučení, jako
jsou pomoc v oblasti bydlení, oddlužení, vzdělávání a komunikace s úřady.
Dále potom práce s dětmi formou kroužků, doučování, prevence kriminality,
a drogových závislostí. Nedílnou součástí je podpora kulturního života,
pořádání festivalů Django Fest a Romani Gili a vydávání novin Romano
Hangos.
Drom, romské středisko poskytuje v rámci sociálních služeb kromě
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež především terénní sociální práci
a zdravotně sociální pomoc, realizují programy zaměřené na asistenci
5
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▪

▪

prevence kriminality, terénní práci se zaměřením na rodiny s dětmi
a komunitní centrum
Romské středisko Hodonín, z.s. organizuje zájmové a kulturní aktivity.
K největší aktivitě tohoto sdružení patří každoroční akce „Československá
Miss Roma“. Od roku 2017 ji pořádá sdružení Romia CZ ve spolupráci
s Domem kultury.
Centrum společného zájmu, z.s. je neziskovou organizací působící v Brně
a zapojuje se do programů vyhlašovaných MŠMT jako je program Podpora
integrace romské menšiny. Reaguje především na rostoucí problémy dětí
a mládeže a snaží se jim poskytovat bezplatné doučování. Většinou se jedná
o děti ze sociálně vyloučených lokalit ve věku 6-15 let.

V Brně působí další významné instituce, zabývající se romskou integrací, jako jsou Muzeum
romské kultury, Armáda spásy či Podané ruce, Nízkoprahový klub Ratolest, Charita Znojmo
nebo Barvy Brněnského Bronxu.

A.1.3 Systém vlivu na integraci Romů v ČR
Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji navazuje na národní „Strategii romské
integrace“ odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády, kterou zadává a schvaluje vláda
České republiky. Účelem národní strategie je vytvořit rámec pro opatření, která povedou
ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR v oblastech vzdělávání,
zaměstnanosti, bydlení, zdravotní a sociální. V nově připravované Strategii romské integrace
do roku 2030 se objeví navíc i kapitoly emancipace a anticiganismus. Na tyto kapitoly bych rád
navázal v další Strategii integrace romské menšiny v Jihomoravském kraji na období 2026-2030.
Primárními uživateli strategie jsou ministerstva a další orgány veřejné správy a orgány
samosprávy, pokud vykonávají úkoly v přenesené působnosti. Sekundární okruh uživatelů
strategie je široký. Zahrnuje orgány samospráv na všech úrovních (kraje, obce), Parlament ČR
a jeho orgány, zejména specializované výbory a komise, prezidenta republiky a další ústřední
instituce (např. ČSÚ, Česká školní inspekce, veřejná ochránkyně práv), církve, politické strany
a hnutí, relevantní nestátní neziskové organizace napomáhající integraci Romů do společnosti,
akademickou obec, média a širokou veřejnost. Strategie romské integrace v jihomoravském
kraji tedy vychází ze strategie národní Úřadu vlády a dále se dotýká především samosprávy
na úrovni obce, konkrétně zaměstnanců zajišťujících romskou integraci na obcích s rozšířenou
působností, kterým předává návrhy a doporučení.
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Úřad vlády
Kraj

Obec s
rozšířenou
působností

Kontakty na zástupce institucí v oblasti integrace romské menšiny:
OPR

jméno

funkce

telefon

e-mail

Adresa

Blansko

Eliška
Veselá,
DiS.

Sociální
pracovník,
OSV

516 77
5 210

vesela@blansko.cz

nám.
Republiky 1
678 01
Blansko

Boskovice

JUDr. Iva
národnostní 516 48
Močičková menšiny
8 720

iva.mocickova@boskovice.c
z

Brno

Dana
Kroková

Masarykovo
nám. 1/2
680 18
Boskovice
MMB
Koliště 19
601 67 Brno

Břeclav

Bučovice

Hodonín

romská
poradkyně,
odbor
soc.věcí
Mgr.
a) zást. ved.
Dagmar
OSV, b)
Gasnárkov integrace
á
romské
menšiny
Mgr.
Vedoucí
Martina
odboru
Teuchnero sociálních
vá
věcí

542 17
3 782

krokova.dana@brno.cz

519 31
1 411

dagmar.gasnarkova@brecla
v.eu

517 32
4 440

teuchnerova@bucovice.cz

PhDr.
Milan
Franta

518 31
6 347

Franta.milan@muhodonin.c Masarykovo
z
nám. 53/1
695 01
Hodonín

a) kurátor
pro osoby
ohrožené
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nám.
T.G.Masary
ka 3
690 81
Břeclav
Jiráskova
502
685 01
Bučovice
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Hustopeče

Pavel
Furch, DiS

Ivančice

Mgr. Irena
Šancová

Kuřim

Mgr.
Radim
Novák

Kyjov

Margita
Procházko
vá,BA

Mikulov

Mgr.
Bohdana
Souchopo
vá

Moravský
Krumlov

Lenka
Benáková

b) integrace
roms.menši
ny
OSV
b) kurátor
pro osoby
ohrožené
c) integrace
roms.
menš. OSV
a) sociální
práce s
dospělými
b) integrace
roms.
menš.

519 44
1 021

furch@hustopece.cz

Dukelské
nám. 2
693 01
Hustopeče

546 41
9 492

sancova@muiv.cz

Palackého
nám. 196/6
664 91
Ivančice

a) kurátor
pro osoby
ohrožené
b) integrace
roms.
menš.
OSV
referent
sociální
péče OSV

541 42
2 329

novak@radnice.kurim.cz

Jungmanno
va 968
664 34
Kuřim

518 69
7 477

m.prochazkova@mukyjov.c
z

a) kurátor
pro mládež
b) kurátor
pro osoby
ohrožené
c)integrace
roms.
menš.
OSV
a) integrace
romské
menšiny
b) drogová
problematik
a
c) prevence
kriminality
OŠ

519 44
4 607

souchopova@mikulov.cz

Masarykovo
nám. 30/1
697 22
Kyjov
Náměstí
158/1
692 01
Mikulov

515
300729
.

benakoval@mkrumlov.cz
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nám. 125
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Pohořelice

Lenka
Kampasov
á

Rosice

Mgr.
Miroslav
Novotný

Slavkov u
Brna

Ivana
Mifková,
DiS

Šlapanice

Bc. Jana
Šunková,
vedoucí
odboru
soc. věcí

Tišnov

Mgr.
Michal
Kudláček,
vedoucí
odboru
sociálních
věcí
Bc. Anna
Spáčilová

Veselí nad
Moravou

Vyškov

a) kurátor
pro mládež
b) integrace
roms.menši
ny
OSV
a) referent
sociálních
věcí
b) integrace
roms.
menš.
OSV
a) kurátor
pro mládež
b) integrace
roms.
menš.
OSV
a) kurátor
pro osoby
ohrožené
b) integrace
roms.
menš.
OSV
integrace
roms.
menš.

519 30
1 353

lenka.kampasova@pohoreli
ce.cz

Vídeňská
699
691 23
Pohořelice

546 49
2 135

novotny@mesto.rosice.cz

Palackého
nám. 13
665 01
Rosice

544 12
1 105

ivana.mifkova@meuslavkov
.cz

Palackého
nám. 65
684 01
Slavkov u
Brna

533 30
4 640

sunkova@slapanice.cz

Opuštěná
9/2
656 70 Brno

549 43
9 721

michal.kudlacek@tisnov.cz

nám. Míru
111
666 19
Tišnov

a) kurátor
pro osoby
ohrožené
b) integrace
roms.
menš.
OSV
Mgr. Ivana integrace
Zouharová roms.menš.
,

518 67
0 237

spacilova@veseli-nadmoravou.cz

tř.
Masarykova
119
698 13
Veselí nad
Moravou

517 30
1 571

i.zouharova@meuvyskov.cz

Masarykovo
náměstí
108/1
682 01
Vyškov 1

Bc. Magda
Nebojsová
9

Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji
na období 2021 – 2025

Znojmo

Bc. Blanka
Čopfová

Židlochovic
e

Mgr. Iva
Tycová,
vedoucí
odboru
sociálních
věcí
Bc.
Vlastimil
Burša

Znojmo

sociální
pracovnice ref. soc.
věcí,
kurátor pro
dospělé
a) kurátor
515 21
pro dospělé 6 538
b) integrace
roms.
menš.

m.nebojsova@meuvyskov.c
z

blanka.copfova@muznojmo Obroková
.cz
2/10
669 22
Znojmo

integrace
roms.
menš.
OSV

547 42
7 331

iva.tycova@zidlochovice.cz

terénní
pracovník

739 38
9 449

vlastimil.bursa@seznam.cz

Masarykova
100
667 01
Židlochovic
e

A.2 Tematická kapitola
Na základě dlouhodobé spolupráce s obcemi, školami, zástupci neziskových organizací a dalšími
příslušnými institucemi vykrystalizovala určitá poznání spolu s opatřeními v oblasti bydlení,
vzdělávání, kultury, zaměstnanosti, sociální, podpory zdraví, bezpečnosti.

A.2.1 Bydlení
Kvalita bydlení je dlouhodobý problém Romů nejen v Brně, ale i v dalších
v problémových lokalitách jihomoravského regionu. Byty mají společného jmenovatele v tom,
že jsou většinou stísněné, přeplněné, děti žijí v nezdravém prostředí, narůstají hygienické
problémy.
Základní překážkou v přístupu nízkopříjmových romských domácností ke standardnímu
komerčnímu bydlení je jeho finanční nedostupnost. Standartním komerčním bydlením se zde
myslí pronájem bytů na trhu s nemovitostmi, který je spojen na začátku s úhradou kauce, která
bývá ve výši měsíčního nájmu nebo i vyšší, řádného nájmu, případně
i provize pro realitní kancelář. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci je složité
10
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u těchto domácností si nájemní bydlení i udržet. Vzhledem k poměrně značné privatizaci
obecního bytového fondu mají některé romské domácnosti pronajaté bydlení od soukromých
vlastníků. S postupnou deregulací nájemného dochází k nárůstu nákladů na bydlení, což vede
k zatížení rodinných rozpočtů. Nízkopříjmové romské domácnosti pak čelí většímu riziku vzniku
dluhů na nájmu a službách s tím spojených, které bývají jednou z nejčastějších příčin ztráty
bydlení. Příliv domácností v komplikované životní situaci přináší i neúměrnou zátěž obcí, které
nemají kapacitu řešit sociální problémy.
Nejčastější příčinou ztráty bydlení je neřešení dluhů, neplacení nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu. Tento stav vyplývá ze vzrůstajících cen nájemného oproti snižujícím se limitům
dávek určených na bydlení. Příčinou je tedy zejména finanční nedostatečnost v domácnostech
žijících v podmínkách sociálního vyloučení, v některých případech také nevhodná platební
morálka. Město Brno přistoupilo v letech 2018 – 2020 k realizaci projektu Prevence ztráty
bydlení, jehož cílem je udržet tyto domácnosti v nájemním bydlení a také zvýšení výběru
nájemného. Do projektu se dobrovolně zapojilo celkem 9 z 27 městských částí, které hospodaří
s obecním bytovým fondem. Rodinám je za tímto účelem poskytována dlouhodobá intenzivní
sociální práce.
K nejčastějším způsobům řešení bytové situace romských rodin bez přístřeší patří bydlení
u příbuzných (tzv. sestěhování), v komerčních ubytovnách, využívání azylového bydlení,
popřípadě migrace.
Na základě postřehů pracovníků obcí s rozšířenou působností (dále ORP) a terénních pracovníků
z neziskových organizací život na ubytovně vede k životu ve špatných životních podmínkách,
není zajištěno soukromí rodiny. Bydlení velmi často bývá spojeno s nízkou kvalitou, s vysokými
poplatky za ubytování, a to především pro vícečlenné domácnosti, kdy se platba za ubytování
odvíjí nejčastěji od počtu osob, které společně obývají ubytovací jednotku. V ubytovacích
zařízeních vyrůstá generace romských dětí, která nepozná jinou kulturu bydlení než
na ubytovnách, nemá příležitost poznat standardní způsob života, což výrazně zvyšuje
pravděpodobnost, že budou v dospělosti žít v sociálním vyloučení stejně jako jejich rodiče.
Koncentrace sociálně vyloučených rodin a osob na sebe váže další sociální problémy a rizikové
formy chování.
Kompetence města a městských částí v bytové politice jsou vymezeny Statutem města Brna.
Zatímco město má koncepční roli a nastavuje základní pravidla pronájmu bytů, městské části
zabezpečují pronájem v souladu s pravidly stanovenými městem a stanovují kritéria pro výběr
žadatele. Již obecná Pravidla pronájmu bytů obsahují některá ustanovení, která fakticky vylučují
část cílové skupiny z možnosti získat městský byt, například nutnost pětileté bezdlužnosti.
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Navíc město Brno nenabízí byty v takovém rozsahu, aby to řešilo zásadním způsobem situaci lidí
v bytové nouzi (v předchozích třech letech bylo přiděleno celkem pouze 40 sociálních bytů
se sníženým nájemným, ačkoliv poptávka po nich byla řádově vyšší). Obecně platí (a potvrzují
to i brněnští sociální pracovníci), že zakázky zprostředkování bydlení patří mezi ty dlouhodobě
nejméně úspěšné. V důsledku toho bydlí mnoho domácností dlouhodobě buď v nekvalitním
nájemním bydlení (často v přelidněných bytech u příbuzných) v SVL nebo v komerčních
ubytovnách.
V letech 2017-2020 došlo v městě Brně k realizaci několika pilotních projektů, jejichž cílem bylo
zabydlení desítek rodin i jednotlivců. Za tímto účelem město uvolnilo celkem 50 bytů pro rodiny
s dětmi v projektu Rapid re-housing a 60 bytů pro jednotlivce v projektu Housing First. Tyto
programy byly cíleny na sociálně vyloučené skupiny obyvatel, nicméně dle odhadů cca 60 %
uvolněných bytů bylo poskytnuto právě romským rodinám s dětmi. Úspěšnost pilotních
projektů a celkové vyhodnocení dalších programů popisuje analytická část Koncepce sociálního
bydlení města Brna, jejíž schválení ve volených orgánech města je plánováno v roce 2020.
Program prostupného bydlení je situován v objektu, které se také nachází v SVL, obsahuje
celkem 39 bytových jednotek, které jsou obsazeny z větší části rodinami s dětmi. Doba pobytu
pro získávání kompetencí byla stanovena na 3 roky. Po této době již bylo poskytnuto návazné
bydlení celkem 19 domácnostem, dalším nebyl prodloužen pobyt z důvodu neprokázání
kompetencí nebo zadluženosti, kterou se nepodařilo řešit uspokojivým způsobem. Program
prostupného bydlení je v gesci Centra sociálních služeb, která vede seznamy žadatelů o zařazení
do programu, vybírá žadatele dle schválených kritérií a provádí také správu objektu včetně
výběru nájemného a dále komunitní práci s ubytovanými osobami.
V ORP Hodonín a Veselí Nad Moravou se podařila zlepšit situace bydlení pomocí projektu
Domovník – preventista. Díky tomuto projektu se zlepšilo soužití mezi nájemci v bytových
domech a ubytovnách, došlo k zvýšení odpovědnosti ke svěřenému majetku nebo k vyšší
toleranci dodržování nočního klidu.
U některých ORP, které nemají dostatečný bytový fond a nedisponují sociálními byty se rozmohl
obchod s chudobou. Majitelé bytů a ubytoven stále zvedají výši nájmu, která ani zdaleka
neodpovídá podmínkám ve kterých tam lidé žijí.
Nejčastějším způsobem řešení patologických jevů v rámci ubytoven na ORP v kraji je prevence
sociálně patologických jevů prostřednictvím cílené terénní sociální práce zaměstnanců ORP.
Tabulka kapacity bytových fondů na ORP a jejich využívání romskými rodinami
ORP

odhad počtu obecních bytů
velikost bytového fondu obce
využívaných
romskými
(počet obecních bytů)
rodinami
12

komentář

Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji
na období 2021 – 2025
Brno
Blansko
Bučovice

28 381
480

Neeviduje se
7
12

Sociální byty, které
jsou vystavěny
z dotace. Pouze pro
Bučovice.
14
dle skutečnosti
10 Bytů cca 50 obyvatel Zchátralý bytový
převážně Romů
dům v osobním
vlastnictví
20 obyvatel převážně Romů Řadové domky ve
špatném stavu.
Vlastník obec

24 (sociální byty)

Hodonín
38 (sociální byty)
RosiceZastávka
22
Hutní osada
RosiceZastávka
5
Martinská
osada
RosiceZastávka
Stará osada
Rosice
Říčany
Veselí n/M
Vyškov
Znojmo

40 osob v 9. bytech, byty Bytový dům
v majetku obce, Romové cca v majetku obce,
z poloviny nájemníků
časté pohyby osob,
exekuce
1 osoba v obecním bytu

9

1
150
517
1100

15
71
20

SWOT analýza
S − vnitřní − silné stránky
• Síť terénních sociálních služeb
• Zkušenost s rekonstrukcemi bytových domů pro sociální bydlen
• Dílčí zkušenosti s programy prevence ztráty bydlení
W − vnitřní − slabé stránky
• Vysoké prahy pro přidělení městského bytu, nejednotná pravidla
• Doposud velmi nízký počet přidělených sociálních bytů
• Malý nebo žádný bytový fond některých ORP
• Množství komerčních ubytoven
O − vnější − příležitosti
• Zákon o sociálním bydlení
• Projekty řešení bezdomovectví nebo bytové nouze
• Rekonstrukce městských bytů
• Odstranění územní segregace a podpora desegregace
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T − vnější – hrozby
• Segregace obyvatel
• Financování
• Špatná udržitelnost dobře fungujících projektů

A.2.2 Vzdělávání
V souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání JMK a zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, je deklarován rovný přístup dětí, žáků a studentů ke vzdělávání.
Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že nejlepších výsledků při naplňování cílů inkluzívního
vzdělávání - dosažení plné účasti všech vzdělávaných - lze dosáhnout, pokud je dětem
před nástupem povinné školní docházky poskytována včasná péče.
Průběžné rozvíjení Koncepce včasné péče je cílené zvlášť na zlepšení podmínek předškolní
přípravy dětí ohrožených sociálním vyloučením od 3 let do zahájení povinné školní docházky.
V jejím rámci je zvýšená pozornost věnována předškolní přípravě romských dětí. Je zaměřena
zejména na vytvoření podmínek pro kvalitní předškolní přípravu, a to směrem k vyrovnávání
jejich případného znevýhodnění ještě před zahájením povinné školní docházky (získávají kromě
jiného návyky hygienické, sociokulturní a další).
Další formou včasné péče jsou přípravné třídy základní školy pro děti sociálně znevýhodněné v
posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které zřizují na základě § 47 školského
zákona obce, svazek obcí nebo kraj a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy
základní školy vyrovná jejich vývoj. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního
vzdělávacího programu a řídí se Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním v přípravných třídách základní školy jsou
užívány odpovídající metody a formy práce, tj. takové, které odpovídají věku, potřebám,
zkušenostem a zájmům žáků a vzdělávání je maximálně přizpůsobeno vývojovým,
fyziologickým, kognitivním, sociálním i emocionálním potřebám dětí. V případě vzdělávání dětí
v přípravných třídách základní školy je třeba vytvářet sociální klima a psychohygienické
podmínky srovnatelné s těmi, jaké jsou zajišťovány v mateřských školách. Zároveň je zapotřebí
brát v úvahu, že přípravné třídy základní školy jsou součástí školního prostředí, a že tedy mají
od mateřských škol zpravidla odlišné organizační, prostorové a materiální podmínky.
Na území města Brna dochází ke kumulaci zvýšeného počtu romských dětí v některých
základních školách, především v SVL (ZŠ a MŠ nám. 28. října, ZŠ a MŠ Křenová, ZŠ a MŠ
Merhautova). Příčinou je segregované bydlení, proto je téměř nemožné segregované vzdělávání
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řešit bez koncepčního pojetí politiky v oblasti bydlení. Od roku 2016 je zde snaha řešit situaci
segregovaných škol, Brno realizuje tzv. elektronický zápis do ZŠ, jehož cílem má být
transparentní a sledovatelný systém o tom, jak rodiče zapisují své děti do prvních tříd. Školy
poblíž SVL se potýkají s tím, že rodiče z majority k nim své děti nepřihlašují, a i romští rodiče,
kteří chtějí pro své děti „lepší školy“ si stále častěji vybírají školy mimo SVL. Na výše uvedených
školách se tak dominantním znakem stává sociální znevýhodnění, které vede k většímu výskytu
školně nepříznivých jevů, jako jsou kázeňské problémy, neprospěch, snížené nároky na vzdělání,
absence, nepříznivé klima apod. V oblasti vzdělávání se angažují i neziskové o příspěvkové
organizace (Drom-romské středisko, Muzeum romské kultury, IQ Roma servis, atd.), které
formou dobrovolnictví a ve spolupráci s pedagogickou fakultou v Brně organizují pro školou
povinné děti doučovací aktivity města Brna ve vlastních prostorách nebo i v domácnostech dětí.
O doučování je ze strany žáků velký zájem, což je obecně vnímáno jako zavedení dobré praxe.
Město Brno se snaží o zlepšení úrovně rovných příležitostí ve vzdělávání, a to například díky
možnosti základních škol si vybrat mentora neboli asistenta pedagoga, jehož náplní práce je
pomáhat ve výuce, konzultovat s žáky jejich problémy, doučovat a jinak napomáhat ve výuce
dětem ohroženým sociálním vyloučením. Velmi problematický bývá také přechod na střední
školy a příprava na budoucí povolání, kde je největším problémem předčasný odchod
ze vzdělávacího systému ihned v počátku školního roku.
V dalších městech Jihomoravského kraje je podíl romských žáků větší především ve školách
se speciálně vzdělávacími potřebami. To, že dochází ke kumulaci romských žáků na tomto typu
školy, zásadně limituje možnosti jejich dalšího profesního růstu. Některé obce poskytují finanční
příspěvky na tábory, kroužky a doučování. Doučování pak nabízejí například střediska volného
času. Bohužel není příliš zájem romských žáků se na těchto doučováních podílet. Co se týče
mateřských škol na ORP, až na výjimky, navštěvují všechny děti mateřské školy. Jen malý počet
dětí je přeřazen do přípravných tříd. Přesto se často objevují potíže, rodiče nedokáží dítě včas
dopravit do mateřské školy, dítě nemá zaplacené obědy, dítě je závislé na rodině a má potíže
v kolektivu řádně fungovat.
Přes veškeré podpůrné nástroje (včetně projektů MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných
romských žáků) se setkáváme se závažným problémem předčasného odchodu žáků zejména
romského etnika z procesu vzdělávání v Jihomoravském kraji. Ze zkušeností ředitelů škol
s vyšším zastoupením romských žáků vyplývá, že žáci, kteří ukončili 9. roč. ZŠ a byli přijati
na střední školy, velmi často studium nedokončili z důvodů nedostatečné motivace i díky
demotivujícímu chování ze strany rodičů. Za úspěch lze považovat, že se u žáků objevil zájem
o studium na středních školách, nikoli nastoupit po ukončení školní docházky na úřady práce.
Bohužel vzdělání ve většině romských rodin nepatří k prioritám. Možnost řešení nabízí metody
ve školách, ke kterým patří především důsledná koncepční práce s rodinou, často ovšem bývá
obtížná komunikace rodičů s pedagogy a výchovnými poradci. Přestup romských žáků na střední
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školu by měli podporovat pedagogové v jednotlivých školách (přípravou na střední vzdělávání),
a také v rámci individuálního profesního poradenství navazovat kontakty se žáky a jejich rodiči
(např. pracovníci neziskových organizací).

SWOT analýza
S − vnitřní − silné stránky
• Materiální a technické vybavení škol
• Systematická dotační politika v oblasti národnostních menšin na krajské úrovni
• Systematická dotační politika v oblasti národnostních menšin na celostátní úrovni,
možnost zapojení do projektů podporujících integraci národnostních menšin a inkluzivní
vzdělávání
• Možnost spolupráce s neziskovými organizacemi zabývající se problematikou
národnostních menšin, sociálním vyloučením, vzděláváním, poradenskou činností
i neformálními akcemi
W − vnitřní − slabé stránky
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků s potřebou
podpůrných opatření
• Velmi obtížná spolupráce s některými rodinami ohroženými sociálním vyloučením
• Předsudky vůči minoritě
• Nedostatek školních psychologů
O − vnější − příležitosti
• V návaznosti na zavedení příslušných stupňů podpůrných opatření zefektivnit systém
vzdělávání dětí a žáků ohrožených sociálním vyloučením včetně odpovídající diagnostiky
• Kvalifikovanost pedagogů umožní řešit projekty zaměřené zejména na rovné příležitosti
ve vzdělávání pro všechny
• Kariérové poradenství pro rodiče a žáky na základních ale i středních školách. Je potřeba
žákům a jejich rodičům vysvětlit co mohou v budoucnu jejich děti dělat, na jakou střední
školu se hlásit a co ten obor obnáší.
• Posílení odbornosti asistentů pedagoga včetně jejich metodického vedení
• Osvětová činnost terénních pracovníků v rodinách ohrožených sociálním vyloučením
• Včasná identifikace žáků ohrožených odchodem ze vzdělávání z ekonomických důvodů
• Rozšíření školního poradenského pracoviště o sociálního pedagoga nebo školního
asistenta
• Zvýšená spolupráce základních a středních škol, sdílení dobré praxe mezi školami
• Využití doučování studenty pedagogických fakult
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•
•

•
•

Velmi důležitým aspektem ve vzdělávacím procesu je motivace a u žáků ze SVL to platí
dvojnásob
Kvalifikovaní externí asistenti ve výuce umožňující poradenství ve vyučování, konzultace
s žáky ze SVL. Takový člověk by měl mít blízko k sociálně vyloučeným nebo dobře znát
SVL, potom by uměl jednat s dětmi z vyloučených lokalit nebo z romské menšiny
a zároveň by fungoval jako příklad dobré praxe.
Podpora projektů v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže se sociálním
znevýhodněním
Zisk finančních prostředků z rozvojových programů MŠMT ČR, které podporují
vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním.

T − vnější – hrozby
• Nedostatek kompetentních terénních pracovníků
• Segregované školy (třídy) a třídy s vysokou koncentrací dětí ze sociálně znevýhodněných
lokalit
• Sociálně patologické jevy, především pak závislosti na psychoaktivních látkách (drogy,
alkohol), agresivní chování a kriminalita.
• Dosavadní nedostatečná mezirezortní a meziinstitucionální spolupráce v oblasti SVL
a inkluzivního vzdělávání

A.2.3 Romská kultura
Jihomoravský kraj vyhlašuje Dotační program na činnost národnostních menšin pro daný
kalendářní rok. V rámci něj jsou podporovány i projekty zaměřené na romskou kulturu, jazyk,
popřípadě volnočasové aktivity dětí a mládeže se sociálním znevýhodněním.
Výbor pro národnostní menšiny JMK organizuje každoročně Den národnostních menšin
v jihomoravském kraji. Jedná se o společné setkání národnostních menšin žijících a působících
v jihomoravském regionu. Činnost národnostních menšin prezentují občanská sdružení.
Tancem, vystoupením a jednotlivých souborů a živou hudbou tak představují kulturu asi deseti
národnostních menšin zastoupených v kraji. Součástí doprovodného programu bývá i tradiční
kuchyně.
K nejvýznamnějším institucím v Jihomoravském kraji patří Muzeum romské kultury, které nabízí
především kurzy romštiny, programy pro děti, žáky a studenty středních škol, vzdělávání
pro pedagogy i studenty v akreditovaných kurzech apod. K významným akcím patří tradiční
Muzejní noc, stejně jako stálé aktivity dětského muzejního klubu zaměřeného na volnočasovou
činnost, doučování a další aktivity.
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Pravidelně v březnu se uskutečňuje v Muzeu romské kultury pietní akt s cílem připomenout
si první hromadný transport protektorátních Romů z Brna a dalších částí Moravy
do koncentračního vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, v srpnu pak ve spolupráci
s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze pietní shromáždění
na Žalově v Hodoníně u Kunštátu, odkud byli hromadně transportováni Romové z místního
protektorátního cikánského tábora do Osvětimi.

SWOT analýza
S − vnitřní − silné stránky
• Činnost Muzea romské kultury
• Dotační program na podporu národnostních menšin a jiné dotace podporující kulturní
činnost
• Podpora ministerstva kultury
• Pořádání dnů národnostních menšin a jiných kulturních akcí
• Činnost vzdělávacích institucí na podporu romské kultury
W − vnitřní − slabé stránky
• Předsudky majoritní společnosti vůči romské menšině
• Obtížné vyhodnocování úspěšnosti kulturní akce
• Slabá účast z řad běžných občanů majoritní společnosti a jejich rodin
O − vnější − příležitosti
• Podporování kulturních akcí, které se snaží o propojení majoritní společnosti s romskou
menšinou. Kulturní akce, během kterých budou vznikat nové přátelské vazby, které
například napomohou vzniku nových projektů a mazání předsudků vůči romské menšině
• Pořádání kulturních akcí tam, kde obvykle pořádá kulturní události majoritní společnost

T − vnější – hrozby
• Segregace romské menšiny
• Špatná udržitelnost dobře fungujících projektů

A.2.4 Zaměstnanost
Aktuální podíl nezaměstnaných osob (ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let ze všech obyvatel
ve stejném věku) v Jihomoravském kraji je 3,7 %. K 31. 12. 2019 bylo na jihomoravských
kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR evidováno celkem 29 087 uchazečů o zaměstnání.
Počet uchazečů na konci roku 2019 byl o 2955 osob nižší než na konci roku 2018. Nejvyšší
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podíl nezaměstnanosti dlouhodobě zůstává v jižních okresech kraje, v okrese Hodonín 4,9 %
a Znojmo 5,9 %. Nadprůměrný podíl nezaměstnanosti 3,8 % je také v okrese Brno-město, který
se potýká s vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů, většinou bez kvalifikace
a s různými sociálními handicapy, z nichž řada ve skutečnosti nikdy nepracovala a o práci nejeví
zájem. Odhad počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad romské menšiny je v rámci
Jihomoravského kraje cca 4 000. Nedostatečné vzdělání je spolu se stereotypním přístupem
zaměstnavatelů největší překážkou pro zařazení Romů na trh práce. Problémy se kumulují
u specifických skupin Romů - žen s malými dětmi, mladistvých, osob po výkonu trestu a osob
se zdravotním postižením. Jeví se, že nezaměstnanost romských žen je vyšší než
nezaměstnanost mužů, obdobně jako u většinové populace. Mezi ženami je však o něco větší
zájem o vzdělávání a účast v rekvalifikačních kurzech. Nabídka rekvalifikací je široká
i v dělnických profesích, takže tento nástroj je využíván pro řešení nezaměstnanosti i této cílové
skupiny, i-když mezi Romy méně vyhledávaná. bariérou často bývá také absence prvotního
vzdělání. Je zde velmi důležitá poradenská práce a motivační působení, problémem je snaha
a výdrž, úspěšnost v dokončení rekvalifikačních kurzů není příliš uspokojivá.
Dlouhodobá nezaměstnanost, která často dosahuje délky několika let a je opakovaná, vede
k naprosté ztrátě pracovních návyků, ke ztrátě sebedůvěry a zejména ke ztrátě motivace
k hledání pracovního uplatnění, příp. zvyšování kvalifikace. Vzhledem ke kumulovaným
handicapům na trhu práce jsou Romové skupinou nezaměstnaných, která nejrychleji upadá
do sociální pasti a přivyká životu na sociálních dávkách.
Ze zkušeností pracovníků z jednotlivých poboček úřadu práce (ÚP) samotní Romové nebyli
a nemohou být jednou uzavřenou cílovou skupinou, na kterou by se speciálně mohla uplatňovat
některá opatření politiky zaměstnanosti. Většina z nich však svými individuálními
charakteristikami patřili do více kategorií tzv. obtížně umístitelných - mají nízkou nebo žádnou
kvalifikaci, jsou ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností, sociálním vyloučením, potřebují
zvláštní pomoc - po výkonu trestu, osoby nepřizpůsobené, jsou ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí. Všem těmto kategoriím uchazečů, které se většinou kumulují,
věnují úřady práce zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání pomocí následujících
nástrojů: z oblasti poradenských nástrojů je to především individuální poradenství, zpracování
individuálního akčního plánu, motivační kurzy, job kluby, apod. Následuje výběr vhodného
rekvalifikačního kurzu, potřebného zejména u osob s nízkou, často nedokončenou kvalifikací.
Nabídka kurzů je široká i v dělnických profesích, zejména ve stavebních činnostech
a strojírenských profesích.
Pro umístění na trh práce je obvykle vhodné využít pro tyto klienty některý z nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti (dále APZ), zejména veřejně prospěšné práce, které pomohou uchovat
(a u některých i vytvořit) pracovní návyky. Zaměstnavatelé jsou motivováni k vytvoření nebo
vyhrazení pracovního místa pro klienty ÚP pomocí mzdových příspěvků.
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Velmi vhodnou možností pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce je zařazování těchto klientů
do Regionálních individuálních projektů v rámci OPZ, které jsou připravovány vždy pro určitou
cílovou skupinu a jsou realizovány v rámci celého Jihomoravského kraje. Aktivity projektů
probíhají většinou po dobu 6 měsíců a po tuto dobu projde klient prakticky všemi dostupnými
nástroji: individuální poradenství, motivace, bilanční diagnostika, kurzy IT, odborné
rekvalifikace, až po podporu vytvoření pracovního místa u vhodného zaměstnavatele, kde lze
využít i asistenta, který napomáhá klientovi při vstupu do zaměstnání. Prostředky ESF jsou
využívány i pro speciální poradenské programy, také stavěné pro určitou cílovou skupinu, kde
je maximálně využíván individuální přístup ke klientům, velmi potřebný u těch, kteří jsou mimo
trh práce delší dobu. Objevují se i uchazeči, zejména mezi mladými, kteří nejenže sami nikdy
nepracovali, ale ani nikoho ve své rodině pracovat neviděli, a to i více generací. Tam je nutné
zkombinovat více nástrojů a umístění na trh práce bývá složité. Jako velmi efektivní
a dlouhodobě nejčastěji využívané pro tuto skupinu uchazečů se ukazují veřejně prospěšné
práce (dále jen VPP), které jsou sice časově omezené a neskýtají záruku trvalého pracovního
umístění, ale jsou vhodné pro klienty bez kvalifikace a díky nim lze dosáhnout obnovení,
upevnění nebo získání pracovních návyků. V průběhu roku 2019 bylo na VPP zařazeno celkem
999 dlouhodobě evidovaných uchazečů zejména na pozice úklid veřejných prostranství a údržba
zeleně. Ve městě Brně tvoří Romové výrazný podíl, zejména v městských částech Brno – střed
a Brno – sever. Ukazuje se, že veřejně prospěšné práce jsou nástrojem, který skutečně motivuje
dlouhodobě evidované klienty k práci, vede k posílení pracovních návyků a pocitu potřebnosti
a důležitosti v komunitě. Řada romských uchazečů v Brně je na veřejně prospěšné práce
zařazována na žádost městské části opakovaně, protože dosahují dobrých pracovních výsledků
a jsou příkladem pro ostatní příslušníky komunity. Obdobná spolupráce při realizaci VPP probíhá
i s nestátními neziskovými organizacemi.
K usnadnění návratu na trh práce jsou využívány všechny nástroje a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti, kromě VPP nejčastěji společensky účelná pracovní místa. Velmi vhodným
opatřením pro obtížně umístitelné klienty je zařazení do některého z Regionálních
individuálních projektů, které kombinují různá opatření APZ (motivační kurzy, individuální
poradenství, bilanční diagnostika, rekvalifikace, SÚPM) a některé z nich jsou určeny pro cílovou
skupinu uchazečů nad 12 měsíců evidence s nízkou kvalifikací. (RIP Kariéra bez bariér) Aktivity
projektů probíhají většinou po dobu 6 měsíců, výstupem může být kromě absolvování
rekvalifikace i podpora vytvoření pracovního místa u vhodného zaměstnavatele. Podobně
zaměřený je také projekt PDU - Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů,
jehož prostřednictvím získávají klienti nejen možnost podpory zaměstnání, ale procházejí také
užitečnými poradenskými programy, např. finanční gramotnost, pracovně právní problematika,
sebeprezentace na trhu práce, aj. Romští klienti však nemohou tvořit uzavřenou cílovou skupinu
těchto projektů – aktivity jsou zaměřovány obecněji na uchazeče dlouhodobě evidované, příp.
na některé konkrétní věkové skupiny (mladí do 30 let, klienti nad 50 let), nelze tedy realizovat
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speciální opatření nebo nástroj APZ, který by byl vytvořen přímo pro tuto cílovou skupinu.
Odhadem mohlo být během roku 2019 do nástrojů APZ zapojeno cca 200 romských uchazečů.
V roce 2019 se ze strany Úřadu práce ČR zintenzivnila spolupráce se zaměstnavateli a také se
o třetinu navýšil rozpočet na aktivní politiku zaměstnanosti s výrazným využitím Evropského
sociálního fondu. Realizuje se řada projektů ESF určených pro různé cílové skupiny,
v Jihomoravském kraji např. regionální individuální projekty ŽIVOT BEZ BARIÉR
v Jihomoravském kraji, Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji - do všech těchto projektů
mohou být zařazováni klienti i se základním vzděláním, součástí jsou motivační aktivity,
rekvalifikace a příspěvky na vytváření pracovních míst.
To, co zůstává i nadále velkým problémem, je nelegální zaměstnávání. Podíl práce tzv.
„na černo“ zůstává stále vysoký zejména u nízce kvalifikovaných osob. Nahrává tomu nejenom
současný systém pomoci v hmotné nouzi, ale také neměnící se chování mnoha zaměstnavatelů,
kteří uchazečům nedávají možnost výběru (hlavním zdrojem příjmů sociálně vyloučených
romských rodin je kombinace dávek státní sociální podpory a nějakého druhu zaměstnání sezónní práce, práce na výkopech, sběr železa a dalších kovů…). Legální zaměstnání
nekvalifikovaní klienti často odmítají z toho důvodu, že ztrátou sociálních dávek by se
v konečném důsledku jejich příjmy výrazně snížily.

SWOT analýza
S − vnitřní − silné stránky
• Funkční organizace poradenského charakteru a zájem řešit daný problém a s tím spojená
spolupráce nevládních organizací a Úřadu práce
W − vnitřní − slabé stránky
• Nízká motivace k zapojení do programů dalšího vzdělávání a nízká motivace sociálně
vyloučených k hledání zaměstnání, kteří jsou zvyklí na život na sociálních dávkách.
• Vliv kombinace dluhové pasti a nelegálního zaměstnávání
O − vnější − příležitosti
• Rozšíření pracovně-právního poradenství
• Formální vzdělávání
• Nastavení legislativy příznivěji pro zapojení obyvatel ze SVL na trh práce, namísto
setrvávání v dávkovém systému
• Zařazení motivačních prvků do oblasti dalšího vzdělávání
• Provázání podporovaných pracovních míst s rekvalifikacemi
• Vytváření pracovních příležitostí ve spolupráci s nevládními organizacemi
• Zapojení do aktivit ve městě, zapojení do oprav domů v SVL apod.
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T − vnější – hrozby
• Finanční nestabilita sociálních služeb
• Hospodářský propad
• Legislativní neukotvenost sociálního podnikání
• Neochota zaměstnávat Romy

A.2.5 Sociální služby
Nástrojem pro vytvoření systému kvalitních, dostupných a efektivních sociálních služeb je
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018-2020, který
byl zpracován na základě 21 komunitních plánů obcí s rozšířenou působností Jihomoravského
kraje. Plán mapuje potřebnost a upravuje spolupráci obcí a Jihomoravského kraje. Pro potřebu
plánování sociálních služeb byly na úrovni kraje definovány čtyři hlavní cílové skupiny, mezi
kterými jsou zařazeny i osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. Plán je každoročně
vyhodnocován. Dle analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb byly jednou z hlavních cílových
skupin určeny osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. V jednotlivých lokalitách
Jihomoravského kraje je možné sledovat poměrně značné rozdíly jak v početním zastoupení,
tak i rozsahu a nabídce pomoci. Početně převažující jsou osoby z větších center, zejména pak
z Brna. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je
definováno sociální vyloučení jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost
se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

SWOT analýza
S − vnitřní − silné stránky
• Široká síť poradenských služeb
• Tvorba Akčních plánů na příslušný kalendářní rok
• Pravidelné setkávání a podpora činnosti pracovních skupin na krajské úrovni
W − vnitřní − slabé stránky
• Nízká motivace řešit danou životní situaci
• Návaznost a udržitelnost projektů
• Bytová nouze a nepřiměřené náklady na bydlení
O − vnější − příležitosti
• Podpora vzniku nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v SVL, kde tato zařízení dosud
nejsou zřízena
• Podpora zejména terénních služeb zaměřených na komplexní práci s rodinou.
Nezbytným předpokladem pro efektivní a podpůrný systém je aktivní spolupráce
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se všemi klíčovými aktéry působícími v této oblasti a podpora poskytovaná v přirozeném
prostředí uživatelů služeb
T − vnější – hrozby
• Finanční nestabilita sociálních služeb
• Předsudky vůči romské menšině, segregace

A.2.6 Zdravotní situace romské menšiny
Národní Program „Strategický rámec zdraví 2030“ obsahuje požadavek v oblasti zdravotní
politiky na redukci sociálních rozdílů ve zdraví v rámci zabránění předčasným úmrtím
a nadměrné nemocnosti sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva. Ačkoliv současná
legislativa v ČR garantuje rovný přístup občanů ke zdravotní péči, existují v ČR skupiny
obyvatelstva, u nichž je přístup ke zdravotní péči ohrožen. Jednou z nich jsou i sociálně vyloučení
Romové. Provedené výzkumy dokládají, že tato cílová skupina vykazuje horší zdravotní stav
s nižší střední délkou života ve srovnání s většinovou populací. Zdraví je přitom důležitým
předpokladem sociální integrace Romů. Podmiňuje jejich soběstačnost a ekonomickou
nezávislost dosažitelnou prostřednictvím aktivní participace na trhu práce. Cenným zdrojem
informací o zdravotní situaci Romů jsou údaje poskytnuté organizací DROM, romské středisko,
které od roku 2007 realizuje zdravotně sociální pomoc jako registrovanou sociální službu.
Cílem služby „zdravotně sociální pomoc“ (dále ZSP) je, aby obyvatelé SVL získali informace
o existujících veřejných službách zejména v oblasti péče o zdraví a naučili se tyto služby
samostatně využívat a pečovali o zdraví své a svých dětí.
Mezi nejrozšířenější problémy cílové skupiny v rámci zdravotní oblasti, které ZSP řeší nejčastěji,
patří registrace u lékařů - jak praktických, pediatrů, tak také specialistů a stomatologů, začlenění
do systému sociální péče, kterým se rozumí zejména vyřizování kompenzačních pomůcek,
invalidních důchodů a zajištění institucionální péče, zejména pro starší osoby a osoby se
zdravotním postižením, vyřizování chybějících či poškozených průkazů pojištěnce. Dále také
časté změny zdravotních pojišťoven, ke kterým se Romové často nechávají zlákat, poté sami
nevědí ke které pojišťovně vlastně patří.
Od roku 2019 probíhá celorepublikový projekt Státního zdravotního ústavu s názvem „Efektivní
podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“. Jedná se o systémový
projekt schválený Ministerstvem zdravotnictví ČR, jehož řídícím orgánem a poskytovatelem
dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt je podporovaný z Operačního programu
zaměstnanost ESF a státního rozpočtu. Prioritní osou programu je sociální začleňování a boj
s chudobou, zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně
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zdravotnictví a sociálních služeb. Trvání projektuje navrženo na 5 let s ukončením k 31.prosinci
2022 a je zaměřen na cílovou populaci 15 - 65 let. Cíle projektu zaměřené na snižování
nerovností ve zdraví naplňují Národní akční plány, schválené vládou v roce 2015 v rámci
Národní strategie Zdraví 2020.
Ze zkušeností zdravotně sociálních pomocníků lze vyvodit, jakým problémům Romové v oblasti
zdraví čelí. Přístup romských uživatelů ke zdravotní péči je ovlivněn několika faktory, jednak
individuálními postoji a návyky, jednak institucionálními bariérami ve využívání systému
zdravotní a sociální péče spojené se zdravotním postižením. V případě individuálních postojů
lze mezi problémy řadit zejména zanedbanou prevenci (týká se zejména preventivních
prohlídek - gynekologie, stomatologie), nedodržování léčby diagnostikovaných onemocnění,
nevhodný životní styl (zejména kouření v době těhotenství a mateřství, nezdravá životospráva),
stres, rezignace, apatie apod. V institucionálních bariérách jde zejména o problémy s registrací
u lékařů spojené s poměrně často nevhodným jednáním, ale také se projevuje neschopnost
některých Romů přijímat a analyzovat dostupné informace (týkající se životního stylu, nároků
a práv spojených s využíváním veřejných služeb apod.) a informace předávané ze strany lékařů
a zdravotnického personálu (jde často o jazykové bariéry a komunikační kompetence, uživatelé
nerozumí sdělovaným informacím, takže mnohdy ani nedokáží přizpůsobit svoje jednání v rámci
léčby požadavkům apod.). Nadále zřetelněji vystupují důsledky nedávných změn v povinnostech
spojených s úhradou zdravotního pojištění, ale také ve vzniku nároku na invalidní důchod.
Významná část uživatelů služby má v současné době dluhy na zdravotním pojištění a bohužel
ani snaha je splatit formou splátkového kalendáře se nejeví jako schůdná vzhledem k relativně
vysokým splátkám, které pojišťovny požadují. Objevuje se čím dále více osob, které sice splňují
podmínky pro přiznání invalidního důchodu z hlediska zdravotního stavu, ale nesplňují
zákonnou dobu pojištění, a zůstávají dlouhodobě a pravděpodobně napořád závislí na sociálních
dávkách. Na základě zkušeností terénní práce organizace Drom, romské středisko lze usuzovat,
že se na tomto stavu významně podílí sociální a prostorová izolace cílové skupiny od majoritní
společnosti. Naprosto chybí referenční skupiny pocházející z jiných sociálních (tzn.
ekonomických, profesních, vzdělanostních) skupin, které by cílovou skupinu konfrontovaly
s jinými životními strategiemi, úrovněmi a styly.
Obecně platí, že ve větších městech, jako je Brno, jsou dostatečně zajištěny poradenské služby
a terénní programy, s větší intenzitou zde však vyvstává problém absence sociálního
a azylového bydlení. V menších obcích (Lanžhot nebo Ivanovice na Hané) pak zcela chybí terénní
sociální práce a sociálně-právní poradenství nebo jsou poskytované služby kapacitně
nedostačující (Břeclav, Zastávka).

SWOT analýza
S − vnitřní − silné stránky
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•
•
•

Široká síť poradenských služeb
Zkušené a kompetentní instituce a neziskové organizace v oblasti práce s rodinným
prostředím
Existence projektů a kampaní k podpoře zdraví.

W − vnitřní − slabé stránky
• Náctileté rodičovství
• Nedostatečná lékařská péče v některých lokalitách
• Zanedbávání zdravotní péče
• Nezdravý životní styl, včetně obezity, poruch příjmu potravy
• Intervence do rodiny vyžaduje velké množství specifických znalostí, tudíž je velmi
náročné získat na tuto práci kompetentního sociálního pracovníka
O − vnější − příležitosti
• Zefektivnění oblasti sociální práce zaměřené na oblast péče o zdraví, včetně péče
o zdravé životní prostředí
• Vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu
• Podpora lékařů, kteří přijímají romské pacienty
• Výukové programy péče o zdraví
• Informační činnost

T − vnější – hrozby
• Ekonomická nestabilita rodiny
• Kultura chudoby, předávání vzorců chování z generace na generaci
• Navýšení počtu a závažnosti zdravotních problémů obyvatelstva
• Nedostupnost zdravotní péče
• Předsudky vůči romské menšině, segregace
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B. 1. Návrh řešení v oblasti bydlení

OPATŘENÍ 1:
Sledovat a vyhodnocovat bariéry a diskriminační okolnosti, které brání Romům v přístupu
k bydlení (zejména pak sociálnímu / obecnímu a k tržnímu nájemnímu) a dávat podněty
k řešení kompetentním orgánům.
INDIKÁTORY: POČET SETKÁNÍ S NNO, POČET SETKÁNÍ SE SOCIÁLNÍMI ODBORY, SLEDOVÁNÍ
NOVÝCH TRENDŮ A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A PODNĚTŮ
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ

OPATŘENÍ 2:
Poskytování dobrých praxí z programů realizovaných na území města Brna v oblasti bydlení
obcím s rozšířenou působností v jihomoravském kraji, pomocí pravidelného setkávání
zaměstnanců zajišťujících romskou integraci.
INDIKÁTORY: POČET SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH ROMSKOU INTEGRACI, POČET
ÚČASTNÍKŮ SETKÁNÍ
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ VE SPOLUPRÁCI S ODBOREM
SOCIÁLNÍ PÉČE MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

OPATŘENÍ 3:
Podpora aktivit zaměřených na udržení a získání bydlení, předávání informací a dobrých praxí
v oblasti bydlení mezi obcemi a neziskovými organizacemi.
INDIKÁTORY: POČET SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH ROMSKOU INTEGRACI, POČET
ÚČASTNÍKŮ SETKÁNÍ
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
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REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ

B.2 Návrh řešení v oblasti vzdělávání

OPATŘENÍ 1:
V rámci dotačního programu na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji
podporovat projekty zejména v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže se
sociálním znevýhodněním.
INDIKÁTORY: POČET PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE SE
SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM, POČET ÚČASTNÍKŮ AKTIVIT, OBJEM FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ Z DOTACE JMK, CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
TERMÍN: KAŽDOROČNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ
OPATŘENÍ 2:
Předávání informací zaměstnancům zajišťujících romskou integraci a školským zařízením
o vyhlášených dotačních titulech ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaměřujících
se na podporu vzdělávání romské menšiny a předávání dobrých praxí.
INDIKÁTORY: POČET VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ ZAMĚŘUJÍCÍCH SE NA PODPORU
VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÉ MENŠINY, POČET SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH ROMSKOU
INTEGRACI, POČET ÚČASTNÍKŮ SETKÁNÍ, OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OPATŘENÍ 3:
Podpora dotačního programu “preventivní programy škol“, které mají za cíl předcházet
vzniku rizikového chování u dětí a mládeže.
INDIKÁTORY: POČET SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ, OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTACE
JMK, CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
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TERMÍN: KAŽDOROČNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ

B.3 Návrh řešení v oblasti kultury

OPATŘENÍ 1:
Prostřednictvím dotačního programu na činnost národnostních menšin jihomoravského kraje
nadále podporovat prezentaci romské kultury v kraji - Mezinárodní den Romů, Den
národnostních menšin v JMK, Muzeum romské kultury.
INDIKÁTORY: POČET SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ, OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTACE
JMK, CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
TERMÍN: KAŽDOROČNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ

OPATŘENÍ 2:
Prostřednictvím dotačního programu na činnost národnostních menšin jihomoravského kraje
podporovat projekty zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže (činnost výtvarná,
taneční, dramatická, sportovní) a kulturní aktivity včetně vydavatelské činnosti.
INDIKÁTORY: POČET SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ, OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTACE
JMK, CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
TERMÍN: KAŽDOROČNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ

OPATŘENÍ 3:
Vyvíjet úsilí k uchování trvalé vzpomínky na oběti romského holocaustu – podporovat konání
každoročních pietních aktů.
INDIKÁTORY: POČET PIETNÍCH AKTŮ
TERMÍN: KAŽDOROČNĚ
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REALIZÁTOR: MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, JIHOMORAVSKÝ KRAJ VE SPOLUPRÁCI
S ŽIDOVSKOU OBCÍ BRNO, ZÁKLADNÍ ŠKOLOU MERHAUTOVA 37 A DALŠÍMI ŠKOLAMI
MULTIKULTURNĚ ZAMĚŘENÝMI

B.4. Návrh řešení problematiky v oblasti zaměstnanosti

OPATŘENÍ 1:
Metodické vedení obcí ve využívání dostupných nástrojů ke zvýšení zaměstnanosti osob
žijících v sociálně vyloučených lokalitách.
INDIKÁTORY: POČET JEDNÁNÍ A AKTIVIT SE ZÁSTUPCI OBCÍ ZAMĚŘENÝCH NA DANOU
PROBLEMATIKU
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ

OPATŘENÍ 2:
Podpora projektů vytvářejících pracovní příležitosti vhodné pro sociálně vyloučené obyvatele,
předávání informací obcím a neziskovým organizacím o vyhlášení dotačních programů
ministerstva práce a sociálních věcí.
INDIKÁTORY: POČET JEDNÁNÍ A AKTIVIT SE ZÁSTUPCI OBCÍ A NNO ZAMĚŘENÝCH NA
DANOU PROBLEMATIKU, POČET ZAPOJENÝCH NNO A OBCÍ DO VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH
TITULŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ

OPATŘENÍ 3:
Organizace setkávání nestátních neziskových organizací, obcí a dalších subjektů za účelem
spolupráce a výměny zkušeností a dobrých praxí s uplatňováním příslušníků romské menšiny
na trh práce.
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INDIKÁTORY: POČET SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH ROMSKOU INTEGRACI, POČET
ÚČASTNÍKŮ
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ

B.5 Návrh řešení problematiky v oblasti sociální

OPATŘENÍ 1:
Podporovat organizace workshopů na podporu finanční gramotnosti Romů ohrožených
sociálním vyloučením v rámci sociálně aktivizační služby.
INDIKÁTORY: POČET VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ, POČET ÚČASTNÍKŮ
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
REALIZÁTOR: IQ ROMA SERVIS

OPATŘENÍ 2:
Podpora a zkvalitňování stávajících ambulantních a terénních sociálních služeb sociální
prevence v krajské síti s cílem zvyšování kvality a provázanosti jednotlivých služeb.
INDIKÁTORY: POČET PODPOŘENÝCH SLUŽEB, OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OPATŘENÍ 3:
Podpora terénních sociálních služeb, které se zaměřují na práci s osobami bez přístřeší,
uživatele návykových látek, nebo omamných psychotropních látek, osoby v sociálně
vyloučených lokalitách včetně seniorů s nízkým příjmem, osoby pracující v sexbysnysu a jiné
osoby ohrožené sociálním vyloučením včetně dětí a mladistvých ohrožených sociálně
patologickými jevy.
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INDIKÁTORY: POČET PODPOŘENÝCH SLUŽEB, OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

B.6 Návrh řešení problematiky v oblasti péče o zdraví

OPATŘENÍ 1:
Podporovat realizaci projektu “efektivní podpora zdraví“, realizovaný státním zdravotním
ústavem. Pomocí tohoto projektu informovat obyvatele ohrožené sociálním vyloučením a
organizovat osvětové akce.
INDIKÁTORY: POČET JEDNÁNÍ A AKTIVIT V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU, POČET
ORGANIZOVANÝCH AKCÍ
TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ
REALIZÁTOR: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

OPATŘENÍ 2:
Podporovat dotační program pro oblast protidrogových aktivit realizovaný v oblastech
sociálně vyloučených lokalit
INDIKÁTORY: POČET SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ, OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTACE
JMK, CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
TERMÍN: KAŽDOROČNĚ
REALIZÁTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ – ODBOR ŠKOLSTVÍ

Jednotlivá opatření v rámci návrhové části budou každoročně vyhodnocována.
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ZÁVĚR
Pokud chceme naši společnost pozvednout, měli bychom lépe bojovat s nesnášenlivostí a
diskriminací, pomáhat lidem žijících v podmínkách sociálního vyloučení, nebo sociálním
vyloučením ohrožených.
Faktory úspěchu pro začleňování Romů je sběr spolehlivých údajů, aktivní zapojování Romů
do plánování, provádění a hodnocení. Dále také plánovat na základě analýzy potřeb romských
žen a dětí, boj proti extrémní chudobě, boj proti segregaci a silná politická a finanční podpora.

Zpracoval: Mgr. Ondřej Fišer,
referent pro národnostní menšiny
a koordinátor pro romské záležitosti
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