Úřad vlády České republiky
Odbor lidských práv a ochrany menšin

Online jednání krajských koordinátorů pro romské záležitosti
dne 2. 12. 2020
Online jednání přes Cisco Webex Teams
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Václav Strouhal (Liberecký kraj)
Lumír Bártů (Kraj Vysočina)
Karel Gába (Zlínský kraj)
Peter Hančin (Moravskoslezský kraj)
Božena Hanzlová Filová (Hl. m. Praha)
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:
Ondřej Fišer (Jihomoravský kraj)
Hosté:
Vladimír Dvořák (MV ČR)
Kumar Vishwanathan (Vzájemné soužití, o.p.s.)
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
Aktuální informace k náborové kampani romských uchazečů k Policii ČR (V. Dvořák)
Příprava Zprávy o stavu romské menšiny – osnova pro kraje (T. Mertlík)
Fungování multidisciplinárních týmů na příkladu statutárního města Ostravy
(K. Vishwanathan)
Informace o projektu „Porozumění a úcta“ (K. Jůnová)
Norské fondy – program na podporu romských poradců - zájem ze strany ORP
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 (dále jen „Kancelář RVZRM“), který přivítal přítomné
krajské koordinátory a hosta V. Dvořáka z Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MV ČR“). Další
z hostů, K. Vishwanathan, se následně připojil až během jednání.
Aktuální informace k náborové kampani romských uchazečů k Policii ČR
V prvním bloku dostal slovo V. Dvořák z MV ČR, který informoval o náborové kampani
k Policii ČR, která je zaměřena na uchazeče z řad národnostních menšin, zejména Romů.
Náborová kampaň se pravidelně probírá na jednáních Pracovní skupiny pro bezpečnost
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, poslední jednání se uskutečnilo 3. července
2020. Tohoto jednání se účastnili, jako hosté, i zástupci krajských koordinátorů, K. Gába
a C. Koky. V. Dvořák nejprve poznamenal, že kampaň je zaměřena pouze na nábor k Policii
ČR, nikoliv městské policii. Nejvíce limitujícím požadavkem je, že uchazeč o práci u Policie
ČR musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. V současné době probíhá tvorba
medailonků s příslušníky národnostních menšin, včetně Romů, tyto medailonky mají zajistit
medializaci kampaně. R. Köttnerová se dotázala, jestli bude kampaň, kromě tradičních
médií, viditelná i v online prostoru a na sociálních sítích, kde by bylo vhodné cílit na stránky
a skupiny, které často navštěvují Romové, jako například Romea. V. Dvořák potvrdil, že se
počítá s prezentací i v tomto prostoru. V brzké době by měly být hotové plakáty k náborové
kampani. Počítá se také s tím, že by studenti pomáhali šířit kampaň ve školách.
R. Köttnerová poukázala, že by bylo vhodné koordinovat postup s MŠMT, které by mohlo
poskytnout informace, na kterých školách studují ve větší míře romští žáci a studenti, aby
mohla být kampaň lépe zacílena. V rámci Dnů Policie ČR bude možné si předem splnit
fyzické testy, jejichž platnost bude trvat až jeden rok. K. Jůnová dodala, že jedním z úkolů
Strategie romské integrace 2021-2030 je také sledovat kvalifikovaný odhad počtu
zapojených Romů do kampaně. V. Dvořák potvrdil, že MV ČR bude mít data, kolik uchazečů
z řad národnostních menšin Policie ČR přijala.
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R. Köttnerová se dále dotázala, již k jinému tématu, s jakou alokací finančních prostředků
MV ČR počítá na činnost asistentů prevence kriminality v příštím roce. Dle vyjádření
V. Dvořáka by výše alokace měla zůstat stejná. R. Slivka se zároveň tázal, zda se plánuje
nějaká forma zvýhodnění uchazečů z řad národnostních menšin. V. Dvořák odpověděl, že
pozitivní diskriminace nebude aplikována.
K. Jůnová na závěr bloku poznamenala, že dle jejích informací u Policie ČR skončil hlavní
koordinátor styčných důstojníků pro menšiny A. Stambolidis. V. Dvořák dodal, že jej nahradil
D. Horký. K. Jůnová navrhla D. Horkého pozvat na lednové setkání krajských koordinátorů,
aby se s ním koordinátoři mohli seznámit.
Příprava Zprávy o stavu romské menšiny – osnova pro kraje
T. Mertlík navázal s informací o změnách v osnově pro kraje ke Zprávě o stavu romské
menšiny. Oproti loňskému roku nenastalo v Osnově tolik změn, jako v předchozích letech.
Největší změna spočívá ve sledování údajů o počtu žen tam, kde je to možné. Důvodem pro
sledování těchto údajů je, že Česká republika nemá dlouhodobě údaje o počtech romských
žen, respektive, že je nedostatečně sledováno a uplatňováno genderové hledisko. Tyto
podněty vychází jak od Evropské komise, tak od resortů na národní úrovni, např. od MŠMT,
nebo od Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.
Fungování multidisciplinárních týmů na příkladu statutárního města Ostravy
Další blok zahájil K. Vishwanathan, který začal hovořit obecně o změnách v přístupu policie,
která původně fungovala spíše represivně a protektivně, zatímco moderní policie by měla
fungovat jako služba, podobně jako například sociální pracovník, nebo kněz. Zlomovým
bodem se stala „kauza Natálky“, po které se přístup policie začal měnit. Policie začala
spolupracovat s Romy, nejprve s romskými ženami. Začala vznikat první místa asistentů
prevence kriminality, či asistentů policie, od nichž se podařilo získat mnoho zpráv o lichvě,
což vedlo až k trestním oznámení. Spolupráce pokračovala ještě hlouběji, kdy například
vznikla tradice, kdy policisté začali jezdit s romskými dětmi na tábory. Postupně pak začaly
vznikat vlastní multidisciplinární týmy. Týmy se původně zabývaly kriminalitou, postupně se
jejich činnost rozšířila o problematiku sociálního začleňování s přesahem do komunitního
plánování sociálních služeb a doprovodných aktivit. Týmy tvoří zástupci veřejných institucí,
neziskových organizací i komerčních subjektů působících v daném místě a zástupci místních
obyvatel. Dle potřeby se zapojují i hosté. Profesně se jedná zejména o sociální pracovníky,
policisty, strážníky, asistenty prevence kriminality, pedagogické pracovníky, organizátory
(romských) komunit, zástupce místní samosprávy a státní správy, zástupce vlastníků nebo
správců bytového fondu a další. Koordinace týmů aktuálně spadá pod Magistrát města
Ostravy. Mimo Ostravu existuje podobný tým také v Karviné. Co se týká jiných krajů,
podobné aktivity jsou spíš ojedinělé, například v Přerově existuje projekt Tour de dvůr.
V. Strouhal podotkl, že určitá míra kooperace na podobné bázi existuje všude tam, kde
působí Agentura pro sociální začleňování.
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Informace o projektu „Porozumění a úcta“
V další části představila K. Jůnová plánovaný projekt společnosti Adonai for People, o.p.s
„Porozumění a úcta“. Hlavním cílem projektu je přispět k potírání negativních projevů rasové
a národnostní nesnášenlivosti vůči Romům u současné neromské mládeže ve věku 12 až
17 let, které vedou k vyčleňování romské menšiny ze společnosti. Tohoto cíle by mělo být
dosaženo prostřednictvím kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit, tj. přednášek
odborníků na téma historie, kulturních zvyků, současného života Romů, a také romského
Holocaustu spojených s besedami, které se uskuteční na 50 až 55 základních a středních
školách různých míst České republiky. V rámci těchto akcí bude žákům a studentům
promítán vhodný vybraný film podle zaměření přednášky, které si určí pedagogové školy.
K. Jůnová se obrátila na koordinátory, jestli by bylo možné vytipovat vhodné školy v nejvíce
zatížených krajích, tedy v Ústeckém, Moravskoslezském, Karlovarském a Olomouckém.
Podle P. Hančina by bylo vhodnější, aby nebyly primárně vybírány ty školy (a regiony), kde je
hodně Romů. R. Köttnerová poukázala, že by byla s takovýmto projektem velmi opatrná, aby
naopak nemohl prohlubovat stereotypy. Nejprve by proto bylo vhodné nechat projekt
posoudit Muzeum romské kultury. Projekt by měl být dle názoru koordinátorů interaktivní
a i na straně přednášejících by se ho měli účastnit zejména Romové.
Norské fondy – program na podporu romských poradců - zájem ze strany ORP
K. Jůnová dále představila novinky ohledně programu na podporu romských poradců
z Norských fondů, kde už skončila lhůta pro zasílání žádostí o grant. V tuto chvíli by tak mělo
začít formální hodnocení žádostí o grant a následně jejich věcné hodnocení.
Různé a závěr
Bod Různé se týkal dotačního řízení v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti. V tomto bodu zaznělo, že těm krajům, které budou vyzvány k úpravě
žádosti, bude výzva k úpravě žádosti zaslána v nejbližších dnech.
Zapsal: Tadeáš Mertlík
Schválil: Václav Strouhal
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