Rada vlády
pro záležitosti romské menšiny

HISTORY
VZNIK

STATUT

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
(dále jen „Rada“) byla zřízena usnesením
vlády ČR ze dne 17.září 1997 č. 581 tehdy
jako Meziresortní komise pro záležitosti
romské komunity. V roce 2001 došlo k
transformaci této komise v Radu vlády pro
záležitosti

1997

2001

2010

romské

komunity.

Zásadní

2012

změna Statutu byla následně schválena
usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č.

254, kterým se změnil i název tohoto

TRANSFORMA
CE

poradního orgánu na Radu vlády České
republiky pro záležitosti romské menšiny.

Iniciační
připravuje a schvaluje stanoviska pro rozhodnutí vlády
a vyjadřuje se v rámci připomínkového řízení k
návrhům jiných orgánů zasahujících do oblasti romské
integrace,
navrhuje dílčí opatření a podněty v oblasti romské
integrace,
doporučuje výhledy priorit dotační politiky státu v
oblasti romské integrace, včetně návrhu výše výdajů v
této oblasti a jejich rozdělení,
zajišťuje jednání s mezinárodními vládními i
nevládními organizacemi a institucemi, Evropskou unií
a orgány členských států EU a dalších států v oblasti
romské integrace, seznamuje veřejnost s otázkou
romské integrace a podporuje informovanost a osvětu
nejen pro romskou menšinu,
vyjadřuje se k výběru lokalit (obcí), ve kterých bude
Agentura působit

Schvalovací
projednávací
schvaluje podněty Rady pro jednání vlády České
republiky,
schvaluje dlouhodobé a střednědobé strategie romské
integrace
schvaluje pravidelné roční analýzy a hodnocení
postavení romské menšiny v České republice, včetně
vyhodnocení plnění přijatých unesení vlády,
projednává výroční zprávu Agentury
pravidelně sleduje a vyhodnocuje práci Odboru pro
sociální začleňování (dále jen Agentura),

projednává návrhy v oblasti metodické podpory
činnosti krajských koordinátorů pro romské záležitosti,
romských poradců, terénních pracovníků a asistentů,

Rada = Poradní orgán vlády

Bezpečnostní rada státu
Legislativní rada vlády
Výbor pro Evropskou unii
Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti
komunismu
5. Rada vlády pro lidská práva
6. Rada vlády pro rovnost žen a mužů
7. Rada vlády pro národnostní menšiny
8. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
9. Vládní výbor pro personální nominace
10. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
11. Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením
12. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva
13. Vládní dislokační komise
14. Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
15. Rada hospodářské a sociální dohody - tripartita
16. Rada pro výzkum, vývoj a inovace
1.
2.
3.
4.

VÝBORY
Rada vlády pro záležitosti romské
menšiny (dále jen „Rada“) může zřizovat
a rušit podle potřeby stálé výbory.
Rada může zřídit maximálně devět
výborů.
Monitorovací výbor pro činnost
Agentury pro sociální začleňování
zřizuje vždy.
Členy výboru a předsedu výboru
jmenuje předseda Rady. Činnost výboru
zabezpečuje tajemník výboru z řad
pracovníků Oddělení kanceláře Rady
vlády pro záležitosti romské menšiny a
sekretariátu Rady vlády pro národnostní
menšiny.

1. Výbor pro naplňování SRI
2. Výbor pro spolupráci se samosprávami
3. Monitorovací výbor pro činnost ASZ
4. Mediální výbor
PRACOVNÍ SKUPINY
1. PS pro oblast vzdělávání Romů
2. PS pro odškodnění Romů
3. PS pro zahraniční spolupráci
4. PS pro bezpečnost

5. PS k protiprávním sterilizacím

Monitorovací výbor
Výbor pro spolupráci se samosprávami
Mediální výbor
Pracovní skupina krajských koordinátorů
Pracovní skupina pro vzdělávání Romů
Pracovní skupina pro odškodňování Romů
Pracovní skupina pro mezinárodní spolupráci
Pracovní skupina k protiprávním sterilizacím
Pracovní skupina pro bezpečnost
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Plán
Stanovení priorit na
„jmenovací období“

Odborné zastoupení dle
tematických oblastí
Multidisciplinární a
efektivní komunikace
Jednotná Rada

Nemít přehnané
požadavky

Zlepšit renomé Rady

%
60

%
20

Strategické dokumenty

Komunikace

%
40

%
90
Legislativa

Jednota Rady

Limity a možné výzvy

Jak dosáhnout vrcholu?
Výběrová řízení
Změna kritérií výběru občanských členů
Rady

Komunikace
Nastolení partnerské, odborné a
multidisciplinární komunikace

Jednotná Rada
Kooperace se všemi členy Rady. Tvorba
společných cílů a opatření.

Odborné kompetence
Zaujmout postavení odborného tělesa s
vazbou na klíčové oblasti

Priority Rady

Strategické
dokumenty

Současné úsilí

Náprava vztahů s
partnery

Děkuji za pozornost.

