Úřad vlády České republiky
Odbor lidských práv a ochrany menšin

Online jednání krajských koordinátorů pro romské záležitosti
dne 12. 11. 2020
Online jednání přes Cisco Webex Teams
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Václav Strouhal (Liberecký kraj)
Lumír Bártů (Kraj Vysočina)
Ondřej Fišer (Jihomoravský kraj)
Karel Gába (Zlínský kraj)
Peter Hančin (Moravskoslezský kraj)
Cyril Koky (Středočeský kraj)
Renáta Köttnerová (Olomoucký kraj)
Štefan Lukáč (Ústecký kraj)
Roman Slivka (Jihočeský kraj)
Jiří Svěrák (Královéhradecký kraj)
Monika Šífová (Pardubický kraj)
Michaela Štruncová (Plzeňský kraj)
Pavel Vaculík (Karlovarský kraj)
Nepřítomni:
Božena Hanzlová Filová (Hl. m. Praha)
Hosté:
Paulína Tabery (CVVM SOÚ AV ČR)
Martin Spurný (CVVM SOÚ AV ČR)
Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady
vlády pro národnostní menšiny:
Klára Jůnová
Tadeáš Mertlík
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Program jednání:






Zahájení jednání a úvodní slovo
Informace ke způsobu mapování obcí v rámci projektu Centra pro výzkum veřejného
mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR
Informace o Norských fondech – výzva „Tvorba motivačních prázdninových programů
a mimoškolních aktivit pro romské děti; Posilování spolupráce školy s rodinou“
Informace o připravované Strategii romské integrace na následující období
Různé a Závěr
Zahájení jednání a úvodní slovo

Jednání krajských koordinátorů pro romské záležitosti (dále jen „krajští koordinátoři“) zahájil
T. Mertlík z Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu
Rady vlády pro národnostní menšiny, který přivítal přítomné krajské koordinátory a hosty
z Centra pro výzkum veřejného mínění (dále jen „CVVM“) Sociologického ústavu Akademie
věd ČR (dále jen „AV ČR“). V úvodu byla oznámena organizační změna, dle které příspěvek
V. Dvořáka z Ministerstva vnitra ČR k náborové kampani romských uchazečů k Policii ČR,
který byl plánovaný na listopadové jednání, zazní až při prosincovém jednání, neboť se pan
Dvořák z jednání omluvil.
Informace ke způsobu mapování obcí v rámci projektu Centra pro výzkum veřejného
mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR a zapojení KRKO
Slovo převzala P. Tabery z CVVM, která navázala na příspěvek CVVM z minulého jednání.
Požadavek na opětovnou účast zástupců CVVM vzešel od krajských koordinátorů, kteří si
potřebovali vyjasnit otázky ohledně způsobu mapování obcí a míru jejich zapojení v projektu.
P. Hančin na začátek vyzval P. Tabery, aby blíže představila samotný projekt, z důvodu
následného lepšího vysvětlení cílů a smyslu projektu zaměstnancům ORP, kteří by se
potenciálně do projektu zapojili. Projekt se jmenuje Roma Survey 2020, a jeho konečným
cílem je provést reprezentativní průzkum mezi Romy v různých zemích EU, včetně ČR.
Tazatelé, které zajistí CVVM, budou dotazovaným klást otázky ohledně jejich kvality života,
míry diskriminace, školní docházky dětí, apod. Projekt Roma Survey 2020 financuje
Evropská agentura pro lidská práva (dále jen „FRA“), a na celoevropské úrovni jej zastřešuje
agentura Kantar. Na úrovni ČR je pak řešitelem právě CVVM. Celkem by na evropské úrovni
mělo být v rámci výzkumu dotazováno 8 400 Romů, na ČR potom připadá 840 Romů, kteří
budou dotazování. Dotazováni by měli být jak sociálně vyloučení Romové, tak „integrovaní“
Romové, plošně po celé ČR, jak v malých obcích, tak ve městech. Současně bude probíhat
vlastní mapování lokalit, kde žijí Romové, a to pomocí aplikace, ve které budou použity mapy
z Google Maps, na které bude „položena mřížka“. Role krajských koordinátorů bude taková,
že buďto oni sami, nebo jimi určené osoby z ORP či jiných institucí a organizací, do každého
čtverečku mřížky napíší počet Romů, kteří dle jejich kvalifikovaného odhadu žijí v daném
území. Osobám, které bude provádět mapování, byla nabídnuta finanční odměna za tuto
práci, a to 170 Kč/hod. formou DPP. CVVM poskytlo krajským koordinátorům tabulku
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s obcemi v každém kraji, ve kterých bude probíhat mapování. Krajští koordinátoři byli
následně požádáni, aby do 19.11.2020 zaslali pracovníkům kanceláře RVZRM tuto tabulku,
ve které budou vyplněny jména osob, které budou vykonávat mapování za každou obec
v tabulce. Pracovníci kanceláře RVZRM následně 20.11.2020 zaslali tyto materiály
zástupcům CVVM.
Informace o Norských fondech – výzva „Tvorba motivačních prázdninových programů
a mimoškolních aktivit pro romské děti; Posilování spolupráce školy s rodinou“
V další části poskytla K. Jůnová, vedoucí oddělení kanceláře RVZRM aktuální informaci
o výzvě z Norských fondů, s názvem „Tvorba motivačních prázdninových programů
a mimoškolních aktivit pro romské děti; Posilování spolupráce školy s rodinou“, na které Úřad
vlády ČR spolupracuje spolu s Ministerstvem financí ČR (dále jen „MF“). Podle stávajícího
plánu by se měla výzva vyhlašovat ještě letos. Hlavní myšlenkou a cílem této výzvy je
pomocí mimoškolních aktivit udržet dítě ve vzdělávacím procesu a předcházet tak
předčasným odchodům žáků ze vzdělávání. Celková alokace výzvy je 1.753.794 EUR, tedy
cca 46.500.000 Kč. Mezi oprávněné žadatele patří v tuto chvíli pouze zřizovatelé škol
a školských zařízení s tím, že se Úřad vlády ČR spolu s MF pokouší o změnu Dohody o
programu, aby se oprávněným žadatelem staly také nestátní neziskové organizace (dále jen
„NNO“). Partnerství nebude v případě této výzvy povinné, ale bude zvýhodňovat žadatele.
Výše grantu se bude pravděpodobně pohybovat mezi 50.000 EUR a 250.000 EUR, což
představuje cca 1.325.000 Kč – 6.625.000 Kč.
Informace o připravované Strategii romské integrace na následující období
V poslední části K. Jůnová pohovořila o stavu, v jakém se nachází připravovaná Strategie
romské integrace na období 2021 – 2030 (dále jen „Strategie). Uvedla, že v tuto chvíli je
připravena pracovní verze, jak textové, analytické části, tak jednotlivých tematických
logických rámců, na kterých se podíleli zejména zástupci romské občanské společnosti.
Pracovní verze celé Strategie je v tuto chvíli připomínkována jednotlivými gestory opatření a
příslušnými rezorty, přičemž se vypořádání připomínek očekává v následujících týdnech. Pak
by mělo dojít ještě k dalším jednáním s vybranými rezorty. Po tomto „neformálním“ procesu
bude Strategie předložena do mezirezortního připomínkového řízení. Její schválení se
očekává v lednu 2021.
Různé a závěr
V bodu různé zaznělo, že na příštím online jednání krajských koordinátorů, které se
uskuteční na začátku prosince, bude hlavním probíraným tématem osnova pro kraje ke
Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020. Krajští koordinátoři dostanou
návrh osnovy již předem, aby si mohli připravit případné připomínky.
Zapsal: Tadeáš Mertlík
Schválil: Václav Strouhal
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