IV.

Informace o naplňování Strategie romské integrace do roku
2020 v roce 2018

Úřad vlády České republiky
Sekce pro lidská práva
Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
Praha 2019

Specifický cíl 4.1. - Uchování kulturního dědictví
Romů, včetně podpory bádání k jeho poznání

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

a) zajištění trvalé podpory Muzea romské kultury, státní
příspěvkové organizace, jako specifické samostatné
instituce se zásadním významem pro integraci romské
menšiny, včetně zajištění jejího financování,

Finanční prostředky určené na chod Muzea
romské kultury, zachování počtu
zaměstnanců Muzea romské kultury
(případně jeho navýšení)

MK

b) podporovat výzkum romského jazyka, romské kultury
a historie, vytvářet příležitosti pro realizaci takto
zaměřených výzkumných projektů v rámci podpory
výzkumu;

Počet výzkumných prací studií a
zaměřených na romský jazyk, které byly
financovány z prostředků státního rozpočtu

MLP

c) vytvářet průběžně podmínky pro institucionální rozvoj
vysokoškolského oboru romistika a podporovat jeho
rozšíření na další vysoké školy v ČR

Existence pracovišť a počet výzkumníků
zapojených do romistiky a další existence
jako samostatně rozpoznatelné jednotky
v rámci fakulty/katedry.

MŠMT

Studijní obor romistika je již od roku 1991 nabízen formou bakalářského studia (jedno i dvouoborové) jednou za dva roky na Katedře středoevropských studií
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde výuku zajišťuje šest akademických pracovníků. Studijní obor byl aktuálně otevřen v akademickém roce 2018/2019.
GAČR, AVČR každoročně Webové stránky katedry nabízí odborné i širší veřejnosti kromě studijních podkladů také audiomateriály pro výuku romštiny apod. Vedle samostatného
studijního oboru Romistika se multidisciplinární tématika objevuje ve studijních plánech řady dalších studijních programů humanitního a společenskovědního
zaměření.

Zachování studijního oboru romistika na
vysokých školách

MŠMT

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je nabízeno bakalářské a navazující magisterské dvojoborové studium romistiky.Rozvoj či rozšiřování oboru
romistika jsou v působnosti vysokých škol, které získávají příspěvek na rozvoj všech studijních programů. Ve sledovaném období ministerstvo nebylo
GAČR, AVČR každoročně požádáno o zvláštní finanční podporu studijního oboru romistika. Specifická finanční podpora byla v minulém období dle systému financování vysokých škol
možná prostřednictvím ukazatele F – Fond vzdělávací politiky, v jehož rámci byly podporovány kupříkladu tzv. prioritní „malé obory“ (arabistika, hebraistika,
vietnamistika atp.) či studijní programy připravující učitele.

Výše podpory festivalu Khamoro ze státního
rozpočtu či z jiných veřejných
rozpočtů/zdrojů…

MK

(d) Podpora Světového romského festivalu Khamoro

Gestor

Spolugestor Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Schválený rozpočet Muzea romské kultury na rok 2018 byl stanoven ve výši 16 285 982 Kč. Meziroční nárůst tak dosáhl 1 684 963 Kč. V průběhu roku bylo
provedeno 11 úprav rozpočtu. Provedené rozpočtové úpravy v ukazateli příspěvek na provoz v objemu 9 095 110 Kč se vztahovaly k navýšení osobních
nákladů a k personálnímu a provoznímu zajištění a pravidelnou péči a údržbu Památníku Hodonín u Kunštátu ve výši 6 600 000 Kč, ve výši 1 330 680 Kč na
provoz Památníku v Letech u Písku, ve výši 150 000 Kč na zahraniční pracovní cestu (Norsko). Příspěvek na provoz organizace byl dále navýšen o 71 000 Kč
každoročně
na projekt Společně za vzděláním. V rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení byly prostředky rozpočtu
navýšeny o 450 814 800 Kč na výkup areálu velkovýkrmny prasat v Letech u Písku a ve výši 50 000 Kč na demolici areálu vepřína v Letech u Písku a
archeologický průzkum. Celkem byl rozpočet Muzea romské kultury pro rok 2018 navýšen o 11 328 680 Kč neinvestičních a 450 864 800 Kč investičních
prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 476 315 790 Kč.

MVVI,
GAČR, TAČR

každoročně

V roce 2018 nebyla podpořena žádná výzkumná práce zaměřená na romský jazyk.

Ministerstvo kultury, resp. odbor regionální a národnostní kultury poskytl v rámci výběrového dotačního řízení v programu na podporu kulturních aktivit
každoročně příslušníků národnostních menšin žijících v České republice v roce 2018 spolku Slovo 21, z. s., Praha, na realizaci projektu Světový romský festival
KHAMORO 2018 dotaci ve výši 1 100 000 Kč.

Specifický cíl 4.2. - Poskytnout účinnou podporu
užívání romského jazyka
Spolupráce

Termín

Počet seminářů, školení a informování o
a) vytvořit podmínky pro efektivnější využití dotačního
dotačním programu Podpora implementace
titulu Podpora implementace Evropské charty
Evropské charty regionálních či menšinových
regionálních či menšinových jazyků ve vztahu k romštině;
jazyků (pomocný indikátor: počet projektů)

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor

MLP

Spolugestor

VÚV

každoročně

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Zachování výše finanční prostředků dotačního
programu Podpora implementace Evropské
charty regionálních či menšinových jazyků

MLP

VÚV

každoročně Zatímco v roce 2016 byl rpzpočet programu 1.850.000 Kč, v roce 2017 2.400.000 Kč a v roce 2018 3.200.000 Kč. Došlo k meziročnímu nárusto o 800.000 Kč.

Ve dnech 13. a 14. září 2018 proběhl v Lichtenštejnském paláci již tradiční seminář pro žadatele o poskytnutí dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v
oblasti lidských práv. Úvodní prezentace se zaměřila na základní informace a hlavní změny v poskytování dotací pro rok 2019, které plynou především ze změny
legislativy týkající se poskytování dotací ze státního rozpočtu. Dále byla Oddělením kontroly představena pravidla pro čerpání dotací a informace o
veřejnosprávních kontrolách. Na webových stránkách Úřadu vlády jsou k dispozici materiály z proběhlého semináře.

Romský jazyk se v roce 2018 vyučoval na 3 VŠ, 2 SŠ a 1 ZŠ. Nejvýznamnějším pracovištěm v ČR, kde se vyučuje romský jazyk a romská kultura, a jediným, kde
se vyučuje v rámci samostatného studijního oboru romistika, je Seminář romistiky, který funguje v rámci Katedry středoevropských studií Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.
Na uvedené katedře vyučuje romistiku 7 pedagogů. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je nabízeno bakalářské a navazující magisterské dvouoborové studium
romistiky. V Pardubicích se romský jazyk a o Romech vyučuje na Univerzitě Pardubice v rámci oboru sociální antropologie. Na Filozofické fakultě Ostravské
každoročně
univerzity se romský jazyk vyučuje v rámci celoživotního vzdělávání v modulu Základy romologických studií. Na úrovni SŠ probíhá výuka romského jazyka a
romistiky na Střední odborné škole managementu a práva, s.r.o., v Jihlavě, kde se vyučuje romský jazyk a romské dějiny v rozsahu 1 hodiny týdně, a na Střední
zdravotnické škole v Českém Krumlově. Na ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici se vyučuje romský jazyk v rámci předmětu Multikulturní výchova. Mimo školy romský
jazyk vyučuje o.p.s. Nová škola v Praze.

b) podporovat výuku romštiny jako jazyka menšiny na
základních školách,

Počet škol, které vyučují (v) národnostní(m)
jazyk – romský jazyk

MŠMT

b) podporovat vývoj metodických a didaktických materiálů
a pomůcek pro její výuku;

Počet vydaných metodik, příruček pro výuku
romského jazyka, počet vydaných
metodických a didaktických materiálů

MŠMT

každoročně Metodické materiály vznikají v projektech předkládaných do výzvy MŠMT na podporu vzdělání v jazycích národnostních menšin.

MŠMT

každoročně

c) podpořit výzkum českého jazykového projevu dětí z
Počet realizovaných výzkumných a jiných
prostředí, kde se používá v běžné komunikaci romština
projektů na téma českého jazykového projevu
a/nebo romský etnolekt češtiny; podpořit vývoj v praxi
dětí z prostředí, kde se používá v běžné
využitelných nástrojů pro nápravu „chyb“ v užívání
komunikaci romština a/nebo romský etnolekt
obecné/spisované češtiny u dětí z tohoto prostředí;
češtiny (např. zaměřených na didaktiku výuky
vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga povinně rozšířit o
českého jazyka, vhodné postupy podpory v
téma jazykové vybavenosti romských žáků konkrétně a
osvojování jazyka aj.)
důsledků jazykových a komunikačních bariér obecně

V roce 2018 se nerealizoval žádný výzkumný projekt, který byl zaměřen na jazykový projev dětí z prostředí, kde se používá v běžné komunikaci romština nebo
romský etnolekt češtiny.

Podpůrná opatření vydaná na podporu učení se českému jazyku u žáků z jiného kulturního prostředí nebo životních podmínek (kategorie KZV: žáci kulturně a
sociálně znevýhodnění). K = kulturní prostředí, Z = životní podmínky V = kulturní prostředí i životní podmínky
Počet podpůrných opatření vydaných na
podporu učení se českému jazyku u žáků z
jiného kulturního prostředí nebo životních
podmínek, který figuruje ve výčtu podpůrných
opatření podle vyhlášky 27/2016 Sb.

c) podpořit vývoj v praxi využitelných nástrojů pro nápravu
„chyb“ v užívání obecné/spisované češtiny u dětí z tohoto
prostředí;

c) vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga povinně
rozšířit o téma jazykové vybavenosti romských žáků
konkrétně a důsledků jazykových a komunikačních bariér
obecně

Metodiky zaměřené na 1. porozumění
chybám, 2. nápravu chyb a 3. podporu
osvojování obecné/spisovné češtiny pro
nápravu „chyb“ v užívání obecné/spisovné
češtiny u dětí z kulturně odlišného jazykového
prostředí.

MŠMT

Do roku 2020 dojde k
navýšení počtu žáků,
kteří byli vyučování
nebo učící se romský
jazyk (výchozí stav: 0)

Celkově bylo v kategorii H (Odlišné kulturní a životní podmínky) vydáno 216 PO typu B na mateřských školách, 2903 PO typu B na základních školách a 197 PO
typu B na středních školách. S celkovými finančními náklady ve výši 3 013 800 Kč.
Nejčastěji poskytovaná PO pro tuto
každoročně oblast, která byla poskytnuta žákům v kategorii KZV.: Pedagogická intervence ve škole (1 hodina) - počet 400, Speciální učebnice pro výuku čtení a českého jazyka
- počet 152, Speciální učebnice pro výuku českého jazyka - počet 113, Úprava obsahu vzdělávání v základním vzdělávání (jazyk) - počet 96, pedagogická
intervence ve škole (2 hodiny) (doporučeno od 12/2017)- počet 95, Úprava obsahu vzdělávání v základním vzdělávání (jazyk) - počet 63, Didaktické manipulační
pomůcky pro rozvoj čtení, českého jazyka, matematiky - počet 61, Pedagogická intervence ve škole (2 hodiny) (doporučeno před 12/2017) - počet 53, Předmět
speciálně pedagogické péče (1 hodina) - počet 52.

Obecná metodická podpora k porozumění chybám je zveřejněna na www.rvp.cz. V rámci DVPP jsou školám prostřednictvím NIDV nabízeny vzdělávací kurzy
zaměřené na uvedené metodiky podpory.

MŠMT

každoročně

Metodika pro formativní hodnocení při
osvojování znalostí češtiny

MŠMT

MŠMT vytvořilo digifolia k problematice formativního a sumativního hodnocení. Digifolio je doplněno o odborné texty k hodnocení žáků v souvislosti s implementací
každoročně §16 ŠZ a podpůrných opatření do praxe. http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11163
NÚV v rámci projektu APIV A vytvořil vzdělávací modul na téma
hodnocení každého žáka, tedy i žáka z kulturně odlišného prostředi, který bude v rámci projektu APIV B poskytován školám.

Počet pedagogických fakult, které rozšířily
vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga o
téma jazykové vybavenosti žáků konkrétně a
důsledků jazykových a komunikačních bariér
obecně

MŠMT

každoročně V seznamu vzdělávacích programů DVPP je evidováno 19 kurzů s platnou akreditací, které jsou již svým názvem zaměřeny na romská témata.

Úprava studijních programů - Studijní
programy pro budoucí pedagogy budou v
rámci výuky obsahovat mimo jiné téma
dopadu jazykových a komunikačních bariér
žáků na jejich vzdělání

MŠMT

Národní institut pro další vzdělávání realizoval v roce 2017 kvalifikační Studium pro asistenty pedagoga dle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., studium bylo zaměřeno i na specifika romského jazyka a literatury a na tvorbu a adaptaci
každoročně učebních materiálů a podpůrných výukových materiálů pro děti mladšího školního věku v romštině a v češtině. Studium obsahovalo dva povinně volitelné moduly v
rámci studia, prostřednictvím kterých mohli absolventi získat nástroje ke zmírnění možných jazykových a komunikačních bariér dětí, žáků a studentů při jejich
vzdělávání. Počet absolventů studia v roce 2018 činil 499.

Počet nových, případně starších a stále
platných akreditovaných kurzů poskytovaných
v rámci systému DVPP se zaměřením na
vybavenosti romských žáků konkrétně a
důsledků jazykových a komunikačních bariér
obecně

Národní institut pro další vzdělávání realizoval v roce 2018 v rámci průběžného DVPP vzdělávací programy k problematice odborné podpory pedagogických
pracovníků vzdělávajících děti/žákycizince a žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami. Celkem bylo realizováno 40 vzdělávacích
programů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci. V průběhu roku 2018 podal NIDV 4 nové návrhny vzdělávacích
programů k této tématice. Jedná se o vzdělávací programy spojené s novou aktivitou NIDV Adaptační koordinátoři do škol a také o vzdělávací programy pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků k problematice odborné podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince a vzdělávání žáků z odlišného
kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, o program k hodnocení a klasifikaci dětí/žáků cizinců na střední škole a o vzdělávací program podporující
integraci žáků cizinců do výuky v třídním kolektivu. Vzhledem k trvalému zájmu o další vzdělávání pedagogických pracovníků pro danou oblast dochází k
průběžnému rozšiřování lektorského týmu. Na jednotlivých krajských pracovištích NIDV byly v roce 2018 realizovány v několika sledech vzdělávací programy
zaměřené na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců:
• Jak nejlépe vyučovat češtinu pro školáky z jiných zemí
• Sociokulturní aspekt ve výuce žáků cizinců na základních a středních školách

MŠMT

• Diskusní setkání pedagogů vyučujících děti/žáky cizince
každoročně • Jak hodnotit a klasifikovat žáky cizince v předmětu český jazyk na základních školách
• Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka
•
Diskusní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky cizince
• Přijímáme, začleňujeme, vzděláváme děti/žáky/studenty cizince II
• Cizinec – dítě se sociokulturní odlišností v naší škole
• Vzdělávání žáků cizinců v praxi škol
• Žáci s odlišným mateřským jazykem na základních školách
• Integrace dětí/žáků ze zahraničí do českých škol
• Začleňujeme žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné základní škole
• Čeština z druhé strany, jak ji učit děti cizince
• Hry ve výuce češtiny jako cizího nebo druhého jazyka.
Jako podpora na
celostátní úrovni byl v roce 2018 uspořádán dne 10. října 2018 v Praze v prostorách MŠMT v Karmelitské ulici druhý ročník celostátní konference s mezinárodní
účastí Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince a k příležitosti konání této konference bylo vydáno speciální číslo Bulletinu NIDV jako podpora
pedagogickým pracovníkům na celostátní úrovni.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT)
Ve školním roce 2018/19 se romský jazyk učí cca 35 žáků (výuka romského jazyka probíhá na dvou středních školách (Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. a na Střední zdravotnické škole v Českém Krumlově).

Specifický cíl 4.3.- Zajištění trvalé a důstojné
vzpomínky na oběti romského holocaustu
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

Spolugestor Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
V průběhu roku 2018 bylo téma romského holocaustu popularizované a medializované v souvisloti s převodem velkovýkrmny vepřů v Letech a převzetím
Památníku v Hodoníně u Kunštátu. Další medializace proběhla při vyvracení různých, ne zcela korektních, výroků politiků ohledně tábora v Letech. I v roce
2018 se konaly tradiční pietní akty (březen - Muzeum romské kultury - připomínka prvního hromadného transportu Romů do KT Osvětim, květen - Lety u
Písku, srpen - Hodonín u Kunštátu), které mají vždy vysokou účast i mediální odezvu. Tématu holocaustu Romů se týkalo také účinkování historiků MRK
Dušana Slačky a Jany Horváthové v epizodě publicistického pořadu České televize Historie.cs, nazvané Aušvicate hi khér báro. Natáčení bylo realizováno v
prostorách hodonínského památníku 12. 6., premiéra pořadu proběhla 4. 8.
MRK také natáčelo s redaktorkou z běloruské redakce Svobodné Evropy pořad o historii, současnosti a budoucnosti tábora v Letech.

a) popularizovat téma romského holocaustu s využitím
veřejných sdělovacích prostředků a v úzké spolupráci s
Muzeem romské kultury a dalšími neziskovými
organizacemi;

Počet akcí MK a jejich organizací se
zaměřením na historii Romů a romský
holocaust, které měly mediální odezvu ve
veřejných vzdělávacích prostředcích.

MK

b) pokračovat v úpravě a údržbě pietních míst romského
holocaustu v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu,
konzultovat klíčová rozhodnutí s Radou vlády pro
záležitosti romské menšiny, tak aby bylo zajištěno důstojné
uctění památky obětí, a to s ohledem na pozůstalé;

Počet jednání Rady vlády pro záležitosti
romské menšiny a jejich pracovních skupin
věnované tématu.

MŠMT, MK

MLP, PL,
NPMK, MRK

Ukončení provozu velkovýkrmny prasat v
bezprostřední blízkosti pietního místa v
Letech u Písku. Nastavení správy pietních
míst v dialogu s romskými organizacemi
(případě ve spolupráci s romskými
organizacemi)

MK, MLP

MF

c) přijmout opatření, která by vedla k ukončení provozu
velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního
místa v Letech u Písku;

d) podporovat dialog s odborníky, romskou občanskou
společností a s pozůstalými o související
společenskovědní problematice, zejména s ohledem na
uctění památky obětí holocaustu a odškodnění
souvisejících křivd;

Počet seminářů se zaměřením na romský
holocaust.

MLP

PL, NPMK,
ÚSTR, MRK

MRK, PL,
NPMK,
Romistika

MLP

Památník Terezín: Památník Terezín připomíná vyvěšením romských vlajek Památný den romského holocaustu. Jde o vzpomínku na 2. 8. 1944, kdy z
romského rodinného tábora v Auschwitz-Birkenau odjel poslední transport, jenž odvezl 918 mužů do Buchenwaldu a 490 žen do Ravensbrücku. Po odjezdu
tohoto a dřívějších transportů bylo zbývajících téměř 3 000 především starých a nemocných, žen a dětí nahnáno do plynových komor.
Ve dnech 24. – 26. 9. 2018 zpřístupnil Památník Terezín v exteriéru Malé pevnosti svým návštěvníkům putovní výstavu Výboru pro odškodnění obětí romského
holocaustu v ČR s názvem "Zaniklý svět" původních českých Romů a Sintů. Výstava prezentovala prostřednictvím vzácných dobových fotografií život Romů a
každoročně
Sintů v době před jejich uvězněním v nacistických koncentračních táborech a ukázkou archiválií o jejich pronásledování poukázala výstava na nepřijatelnost
ideologií o nadřazenosti ras.
Dle dohody Památníku Terezín a Muzea romské kultury Brno se vedoucí pracovníci obou institucí zúčastňují významných akcí obou institucí.
Památník Lidice: V roce 2018 se pracovníci Památníku Lidice účastnili kulatých stolů pořádaných Muzeem romské kultury k budoucnosti pietního území a
muzea v Letech, dále se zúčastnili pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu, hlavního místa připomínajícího romský holocaust na Moravě.
V rámci pokusného ověřování spolupráce MŠMT a MK realizoval PL několik edukačních programů pro třídy z romských oblastí včetně ZŠ Chánov , dále ZŠ
Kladno (4 skupiny), ZŠ Chomutov, ZŠ Most – celkem 180 dětí z toho 68% děti romského původu. Na základě dotazů v rámci pokusného ověřování je možné
tvrdit, že téměř všechny romské děti, které se pokusného ověřování zúčastnily, byly poprvé na návštěvě muzea / paměťové instituce. Jejich příprava na téma
Památníku Lidice byla velmi rozdílná, obecně lze říci, že měla spíše nižší úroveň a edukační pracovníci PL museli výklad přizpůsobovat míře znalostí. Nicméně
je nutné zdůraznit, že výsledná atmosféra byla velmi dobrá a na tragickém příběhu obce Lidice si mohli účastníci uvědomit řadu obecně platných principů v
oblasti lidských práv.
Národní galerie v Praze: NG hostí přípravná jednání ve spolupráci s Muzeem romské kultury ve věci vybudování památníku romského holocaustu v Letech. Do
budoucna uvažuje o rozvinutí spolupráce s Muzeem romské kultury.
Úprava pietních míst byla v roce 2018 na programu jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (19. 3., 19. 6., a 10. 9.) i Rady vlády pro národnostní
menšiny (16. 2.). Ohledně průběhu prací na budování nového památníku v Letech proběhlo také několik veřejných debat za účasti romských odborníků i
každoročně romské veřejnosti. Do participace byli zájemci pozváni i internetovou anketou, kde se mohli vyjádřit k budoucí podobě pietních míst. Všech důležitých jednání
se účastnili také pozůstalí po obětech z obou táborů. Kroky MRK jsou konzultovány s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny.

2018

V roce 2018 proběhlo vyklizení vepřína, předání areálu Muzeu romské kultury a byla provedena úhrada finančních prostředků prodávající společnosti AGPI, a.
s. Vrcovice. Dle Vyrozumění Katastrálního úřadu Písek byl vklad do katastru nemovitosti, s právem hospodaření s majetkem státu pro Muzeum romské
kultury, proveden dne 16. 03. 2018, a to s právními účinky k 22. 02. 2018.

MRK v roce 2018 realizovalo 157 vzdělávacích programů, zaměřených na kulturu a dějiny Romů v několika variantách (pro školní skupiny od MŠ po VŠ a VOŠ,
a pro nejrůznější zájmové útvary). Programů se zúčastnilo více než 3 518 návštěvníků. MRK jedenáctkrát realizovalo ve spolupráci s brněnskou pobočkou
Židovského muzea v Praze program zaměřený na holocaust pro 2. st. ZŠ a SŠ (217 účastníků).
Ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy (ITI) a obecně prospěšnou společností Romea uspořádalo MRK letní školu pro učitele. Třídenního semináře s
názvem Lidé a místa. Síla příběhů ve vyprávění o moderních dějinách, akreditovaného MŠMT pod č.j. 15134/2018-1-547, se zúčastnilo 20 pedagogů a více
než desítka lektorů a hostů. Poslední den letní školy probíhal v památníku na místě bývalého tzv. Cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu, kde měli účastníci
možnost být přítomni pietnímu shromáždění k uctění památky romských obětí holocaustu, absolvovali komentovanou prohlídku areálu s historikem Mgr.
Michalem Schusterem a následně zde v nově vybudovaném vzdělávacím centru absolvovali seminář o vzdělávání na místech paměti. Památník Terezín
zařazuje téma historie a současnost Romů v českých zemích i Evropě v rámci programu zejména dvou školení, které jsou v průběhu každého roku pořádány
každoročně
pro české učitele: semináře „Jak vyučovat o holocaustu“ a „Holocaust ve vzdělávání“.
Památník Terezín v této oblasti úzce spolupracuje s Muzeem romské kultury v Brně i dalšími externími odborníky na toto téma, kteří jsou na semináře zváni
jako přednášející. Na vyžádání učitelů je romská problematika zařazována i do programů seminářů organizovaných pro české školy, nicméně tato poptávka je
pouze nárazová a spíše ojedinělá.
Památník Lidice realizoval několik edukačních programů pro třídy z romských oblastí včetně ZŠ Chánov, dále ZŠ Kladno (4 skupiny), ZŠ Chomutov, ZŠ Most –
celkem 180 dětí z toho 68% děti romského původu. Na základě dotazů v rámci pokusného ověřování je možné tvrdit, že téměř všechny romské děti, které se
pokusného ověřování zúčastnily, byly poprvé na návštěvě muzea - paměťové instituce.

e) revidovat usnesení vlády č. 158 z 2. března 2011 o
změně usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k
úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u
Kunštátu ve věci správy pietního místa v Hodoníně u
Kunštátu

Počet významných kulturních akcí, případně
odborných článků s tématem romského
holocaustu

MLP

Revize usnesení vedoucí ke zvýšení
participace romskými organizacemi na
správě pietních míst (případě ve spolupráci s
romskými organizacemi)

MLP

MRK, PL,
NPMK,
Romistika

MK, MŠMT

MRK v roce 2018 uskutečnilo tyto akce k připomínce romského holocaustu:
22. 1. Divadelní představení Divadla Líšeň: Hygiena krve. Připomínkový večer u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti (27. ledna) se pořádal společně s Židovským muzeem v Praze – pobočkou v Brně
24. 1. Vernisáž výstavy Miranda – romský holocaust
25. 1. – 25. 2. Miranda – romský holocaust - výstava
každoročně 15. 2., 19.-22. 2., 27. 2. - Nezapomeneme -  – לא נשכחNa bisteraha – interaktivní program k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ a studenty SŠ
7. 3. Pietní akt k připomínce prvního hromadného transportu Romů z protektorátu do KT Osvětim, vypraveného 7. 3. 1943 z budovy městských jatek v Brně
12. 4. Jom ha-šoa
13. 5. Pietní akt v Letech u Písku
20. 8. Pietní akt v Hodoníně u Kunštátu

2017

Památník Hodonín u Kunštátu: na základě usnesení vlády ČR č. 665 ze dne 18. 9. 2017, které ukládá převést Památník Hodonín u Kunštátu z gesce MŠMT do
působnosti MK, byl Památník (v nedokončeném stavu) převeden do správy Muzea romské kultury, k převodu došlo 25. 1. 2018. V prosinci 2018 MRK
požádalo o poskytnutí dotace na dokončení prací na interiérové a exteriérové expozici, na pořízení informačních materiálů, audiovizuální techniky a vybudování
informačního systému v areálu. Dne 10. 1. 2019 obdrželo od MK rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 3 500 000 Kč.

Specifický cíl 4.4. - Vytvářet podmínky pro dobré a
objektivní informování o romské menšině, kultuře,
dějinách a současné situaci, tradicích a názorech
Romů
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

a) podporovat prostřednictvím dotací a dalšími
opatřeními šíření včasných a objektivních informací o
kultuře, jazyku, dějinách a současnosti romské menšiny,
včetně aktuálního politického dění;

Výše finančních prostředků určených na
podporu šíření včasných a objektivních
informací o kultuře, jazyku, dějinách a
současnosti romské menšiny, včetně
aktuálního politického dění je srovnatelná
nebo vyšší s rokem 2015

MK

b) poskytovat dotace na podporu rozvoje romské kultury
v rámci podpory integrace příslušníků romské menšiny
ve smyslu Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se
stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze
státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace příslušníků romské
komunity;

Počet podpořených projektů se zaměřením
na romskou kulturu v rámci dotačních
programů MK (zachování, či navýšení fin.
prostředků na dotační programy určené)

MK

c) zahrnovat informace o romské kultuře a dějinách do
rámcových vzdělávacích programů škol, dále do
výukových materiálů vydávaných Ministerstvem školství,
mládeže tělovýchovy pro žáky a studenty na všech
stupních vzdělávacího systému, do systému vzdělávání
pedagogických pracovníků a do metodických materiálů,
jimiž se při práci řídí;

Počet existujících a nově zpracovaných
metodik, výukových materiálů, kurzů DVVP,
vzdělávacích programů atd. (např. učebnice,
které obdržely doložku MŠMT)

d) začlenění romské tématiky do vysílání veřejnoprávních
médií (ČT a ČRo), a to jak formou národnostních
pořadů, tak také zapojováním Romů a romské tématiky Počet jednání RVZRM a MK se zástupci ČT
a ČRO ohledně širšího zapojení romské
do mainstreamových pořadů; zapojení romštiny jako
tematiky do vysílání, a to včetně zapojení
jazyka běžné komunikace do vysílání veřejnoprávních
romštiny jako jazyka běžné komunikace do
médií (ČT, ČRo) např. formou titulkování romských
vysílání veřejnoprávních médií (ČT, ČRo)
vstupů do češtiny a využívání českého překladu
romských vstupů při využití romsky mluveného originálu
jako podkresu

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor Spolupráce

MRK,
RVZRM

Termín

každoročně

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
V rámci výběrového dotačního řízení v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin byly odborem médií a audiovize
podpořeny romské projekty částkou ve výši 3.219.000 Kč. Jednalo se o tyto projekty – Kereka/Kruh (časopis určený mládeži), Romano džaniben (almanach),
Romano hangos/Romský hlas (periodikum novinového formátu) a Romano voďi/Romská duše (magazín).
V programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byly v roce 2018 podpořeny 3 projekty romské menšiny v celkové výši
646.830 Kč.

Zvyšující se
povědomí o romské
menšině, kultuře,
dějinách a současné
situaci, tradicích a
názorech Romů na
školách (MŠMT dotazník ČŠI v roce
2017 a 2020)

MŠMT

MLP

RVZRM

každoročně

Ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny bylo v roce 2018 oceněno 30 projektů od 27 žadatelů, poskytnutá
částka dotace činila celkem 2.054.900 Kč. V lednu a únoru roku 2019 však došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků v částce 82.405 Kč (někteří
příjemci dotací nevyčerpali poskytnuté finanční prostředky v plné výši). Po odečtení vrácených finančních prostředků byl tento program tedy podpořen částkou
1.972.495 Kč.

Plněno průběžně., např. program na téma „Výukové a metodické pomůcky se zaměřením na multikulturní specifika“ zaměřený na rozšíření kompetencí
pedagogických pracovníků. Připravuje se 16-ti hodinový vzdělávací program s p. doc. Kalejou, který by měl zajistit metodickou podporu pracovníkům ŠPZ - Čl.
6, bod h) strana 11 Zprávy o stavu romské menšiny v ČR za rok 2018. V ESF projektu APIV A proběhl pilotní seminář „Jak pracovat s dítětem, žákem s
odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami“, který bude akreditovat NIDV a realizovat ve školách ČR.
NIDV pro rok 2018 znovu vydal metodické materiály na podporu výuky češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem:
• Hrajeme si s říkankami – metodická příručka a soubor pracovních listů;
• Hezky česky 1 – soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi
a metodické pokyny;
• Hezky česky 2 – soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi
a metodické pokyny;
každoročně
• Pexeso – intenetová aplikace na podporu výuky slovní zásoby.
NIDV nabízel v roce 2018 vzdělávací programy v rámci průběžného DVPP:
• Sociální vyloučení a sociální znevýhodnění ve školní praxi – cílová skupina ZŠ, témata: sociální vyloučení v teorii a praxi, děti a mládež se sociálním
znevýhodněním ve školním prostředí, systém sociálních služeb a jiná opatření na podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
• Sociálně-právní
ochrana dětí v kontextu školního prostředí – cílová skupina ZŠ, témata: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, preventivní a multidisciplinární péče o ohrožené
děti a jejich rodiny, záškoláctví.
• Zlepšování česko-romských vztahů mezi žáky českých základních a středních škol – pro učitele vyučující předměty, v nichž je zařazeno průřezové téma
Multikulturní výchova, jedná se o ucelený cyklus lekcí a metodiku, které je možné zařadit do vyučovacích předmětů dějepis, zeměpis, občanská výchova,
rodinná výchova a český jazyk (žáci se např. mohou seznámit s romským etnolektem češtiny).

každoročně

Tato jednání v roce 2018 neproběhla. Romská témata byla v průběhu roku prezentována v televizním pořadu Sousedé a rozhlasovém pořadu Mezi námí, a
zejména pak v romském vysílání O Roma vakeren.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)
V roce 2018 nebylo provedeno.

Specifický cíl 5.1. - Zvýšení přístupu romských dětí
ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

a) zajistit dostupnou infrastrukturu pro předškolní
vzdělávání dětí v mateřských školách tak, aby
Zavedení povinného předškolního vzdělávání
nedocházelo k segregaci romských dětí, zvyšovat
od 5 let dítěte - splněno (přijetí novely
informovanost krajů a obcí o možnostech podpory pro
školského zákona - povinný poslední ročník
zvýšení kapacit předškolních zařízení a do programů pro
MŠ + postupně zaváděná nároková místa v
zvyšování kapacit mateřských škol zahrnout
mateřských školách pro děti od dvou let věku)
infrastrukturu pro přípravné vzdělávání pro romské
rodiče, nebo jinak znevýhodněné rodiče;

Počet romských dětí
účastnících se
předškolního
vzdělávání v
posledním ročníku
mateřské
školy
Počet pedagogických pracovníků
(výchozí pozice bude
předškolních zařízení, kteří absolvují
b) zajistit odborné vedení, vzdělávání a podporu pro
akreditované vzdělávací programy v systému určena v roce 2017,
všechny pracovníky školy pro začleňování romských dětí
v roce 2020 bude
dalšího vzdělávání pedagogických
do předškolního vzdělávání a zvýšit odbornou podporu
poté provedena
pracovníků (DVPP) a další semináře se
pro pedagogické pracovníky školy při začleňování
srovnávací
analýza).
zaměřením na začleňování romských dětí
romských dětí do předškolního vzdělávání;
(dětí s odlišnými kulturními a životními
podmínkami)

c) zvyšovat informovanost romských rodičů o
možnostech a přínosech předškolního vzdělávání
(umístění dítěte do mateřské školy přednostně před
přípravným ročníkem) a zajištění podpory rodičů pro
umísťování dětí do předškolního vzdělávání, a to jak
systémovými opatřeními, tak i prostřednictvím
spolupráce neziskových organizací, obcí a rodičů již od
raného věku dítěte;

d) Snížit počet děti romského původu v systému ústavní
a ochranné výchovy

Počet informačních seminářů pro rodiče,
zejména rodiče romské

Počet rodin, které přijímají nějakou
preventivní sociální službu

Počet romských dětí
účastnících se
předškolního
vzdělávání v
nepovinných
ročnících mateřské
školy (výchozí pozice
bude určena v roce
2017, v roce 2020
bude poté provedena
srovnávací analýza).

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

MŠMT

MF, MMR,
MPSV

KRKO

MŠMT, MPSV

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

každoročně Splněno. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do začátku školního roku dovrší 5 let – s účinností od 01.09.2017

Národní institut pro další vzdělávání realizoval v roce 2018 v rámci průběžného DVPP vzdělávací programy k problematice odborné podpory pedagogických
pracovníků vzdělávajících děti/žáky-cizince a žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, určené pedagogickým pracovníkům
předškolních zařízení.
• Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka
• Specifika předškolní výuky u dětí-cizinců a uprchlíků
• Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ
• Společné vzdělávání - inkluze v MŠ
každoročně
• Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
• Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ
• Individualizace vzdělávání v mateřské škole
• Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích
• Krizové situace při společném vzdělávání v MŠ
• Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku

MŠMT

MŠMT

Termín

RVZRM

SMO ČR,
Agentura,
KRKO

V rámci čerpání evropských dotací z OP VVV mohou mateřské školy pořádat semináře a společná setkání s rodiči, školou a dalšími odborníky. Pro učitele MŠ
každoročně pořádá NIDV semináře s tematikou zaměřenou na inkluzivní vzdělávání, (Učíme se společně, Cesty spolu, Osobnostně sociální rozvoj, Sedm kroků k inkluzivní
škole, Společné vzdělávání – inkluze v MŠ, Individualizace vzdělávání v mateřské škole

RVZRM

Za účelem snížení počtu dětí v ústavní a ochranné výchově bez ohledu na jejich etnicitu byla zahájena transformace systému péče o ohrožené děti, jejíž záměr
je obsažen v Národní strategii ochrany práv dětí. Cílem transformace je vytvořit takový systém péče o ohrožené děti, který:
• zajistí důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplnění jeho potřeb;
• bude podporovat kvalitu života dětí a rodiny;
každoročně
• bude eliminovat diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem;
• bude podporovat všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí;
• bude otevřený participaci dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně týkají. Dle aktuálních potřeb zřizuje MŠMT operativně Středniska
výchovné péče v ohrožených lokalitách.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)
Ve školním roce 2018/2019 ředitelé mateřských škol v rámci kvalifikovaných odhadů odhadli celkem v MŠ 7 748 romských dětí - z toho mladších 5 let 3 257 dětí. Odklad povinné školní docházky mělo 1 021 dětí.
O rok dříve byl počet romských dětí účastnících se předškolního vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy: 4 449, z toho 992 s odkladem, počet romských dětí účastnících se předškolního vzdělávání v nepovinných ročnících mateřské školy: 3 055.

Specifický cíl 5.2. - Odstranění praxe nesprávného
zařazování romských dětí do vzdělávání s nižšími
vzdělávacími ambicemi

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
V roce 2018 MŠMT sběr údajů realizovalo v období od 27. září do 15. listopadu. Údaje byly sbírány ve členění žáků podle jednotlivých vzdělávacích programů
základního vzdělávání, tedy dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále „RVP ZV“), Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále „RVP ZV LMP“) a Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání
základní škola speciální.

a) naplňovat Plán opatření pro výkon rozsudku D. H. a
ostatní vs. Česká republika z roku 2012 a jeho
aktualizace (akční plány) a o naplňování informovat
vládu vždy do 31.12. kalendářního roku;

Každoroční analýza počtu romských žáků
vzdělávaných z důvodu LMP ve třídách
zřízených podle § 16, odstavec 9 z a)
celkového počtu žáků vzdělávaných ve
třídách zřízených podle § 16, odstavec 9
b) celkového počtu romských žáků

Ve třídách (zřízených
podle § 16, pro žáky
s LMP) je nižší podíl
romských žáků v
porovnání s rokem
předcházejícím (při
porovnání v
závislosti na vývoji
celkového počtu
romských žáků).

MŠMT

MLP, MSP

každoročně

V souvislosti se zrušením RVP ZV LMP od 1. září 2016 bylo součástí zjišťování rovněž zařazení těchto žáků do vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího
programu RVP ZV se sníženými nároky na výstupy ze vzdělávání z důvodu mentálního postižení (dále „RVP ZV UV“).Zjišťování probíhá v elektronické podobě
prostřednictvím Informačního systému školské statistiky. Byť se v případě kvalifikovaných odhadů nejedná o součást statistického výkaznictví, probíhá jejich
zjišťování současně se sběrem dat ze zahajovacích výkazů k aktuálnímu školnímu roku.
Počet žáků v ZŠ: 940 928
z toho v RVP programech pro žáky s LMP (RVP ZV LMP a RVP UV):15 132
Počet Romů v ZŠ:33.858
z toho v RVP programech pro žáky s LMP (RVP ZV LMP a RVP UV): 4 403
Podíl romských žáků vzdělávaných v programech pro žáky s LMP k celkovému počtu žáků v těchto programech ve šk. roce 2018/19:
29,1%

Do roku 2023 jsou
všichni žáci
vzdělávaní v
jednotném kurikulu

Vzdělávání žáků podle školních vzdělávacích programů vytvořených na základě RVP ZV LMP může ještě dobíhat na 2. stupni základních škol v případě žáků
diagnostikovaných školským poradenským zařízením před 1. zářím 2016.
MŠMT

Ve školním roce 2018/19 zůstalo 953 romských žáků 2. stupně ZŠ vzděláváno podle RVP ZV LMP.
Romských žáků vzděláváných dle RVP UV je 3450.

b) vytvořit legislativní a další podmínky pro realizaci
opatření z Plánu opatření pro výkon rozsudku D. H. a
ostatní vs. Česká republika z roku 2012, zejména ve
vztahu k úkolu F (bod 1 a 2)

splněno

MŠMT
Splněno.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT)
Z odhadů vyplývá následující: Podíl romských žáků vzdělávaných v programech pro žáky s LMP k celkovému počtu žáků v těchto programech činí ve školním roce 2018/2019 29,1%, ve školním roce 2017/18 29,5 % (4 290 / 14 557 ), ve školním roce 2016/17 činil 30,9 % (4 314 / 13 983), ve školním roce 2015/16 30,6 % (4 539 / 14 810).

Specifický cíl 5.3. - Zajištění základních podmínek
pro rozvoj inkluze romských žáků v hlavním
vzdělávacím proudu a rozvoj inkluzívního vzdělávání
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
Národní institut pro další vzdělávání realizoval v roce 2018 v rámci průběžného DVPP vzdělávací programy k problematice odborné podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících
děti/žákycizince a žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami. Celkem bylo realizováno 40 vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání
pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci. V průběhu roku 2018 podal NIDV 4 nové návrhny vzdělávacích programů k této tématice. Jedná se o vzdělávací programy
spojené s novou aktivitou NIDV Adaptační koordinátoři do škol a také o vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků k problematice odborné podpory
pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince a vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, o program k hodnocení a klasifikaci
dětí/žáků cizinců na střední škole a o vzdělávací program podporující integraci žáků cizinců do výuky v třídním kolektivu. Vzhledem k trvalému zájmu o další vzdělávání pedagogických
pracovníků pro danou oblast dochází k průběžnému rozšiřování lektorského týmu. Na jednotlivých krajských pracovištích NIDV byly v roce 2018 realizovány v několika sledech
vzdělávací programy zaměřené na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců:
• Jak nejlépe vyučovat češtinu pro školáky z jiných zemí
• Sociokulturní aspekt ve výuce žáků cizinců na základních a středních školách
• Diskusní setkání pedagogů vyučujících děti/žáky cizince
• Jak hodnotit a klasifikovat žáky cizince v předmětu český jazyk na základních školách
• Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka
• Diskusní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky cizince
• Přijímáme, začleňujeme, vzděláváme děti/žáky/studenty cizince II
• Cizinec – dítě se sociokulturní odlišností v naší škole
• Vzdělávání žáků cizinců v praxi škol
• Žáci s odlišným mateřským jazykem na základních školách
• Integrace dětí/žáků ze zahraničí do českých škol
• Začleňujeme žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné základní škole
• Čeština z druhé strany, jak ji učit děti cizince
• Hry ve výuce češtiny jako cizího nebo druhého jazyka.
Jako podpora na celostátní úrovni byl v roce 2018 uspořádán dne 10. října 2018 v Praze v prostorách MŠMT v Karmelitské ulici druhý ročník celostátní konference s mezinárodní účastí
Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince a k příležitosti konání této konference bylo vydáno speciální číslo Bulletinu NIDV jako podpora pedagogickým pracovníkům na
celostátní úrovni.

Počet pedagogických pracovníků
předškolních zařízení, kteří absolvují
a) zajistit odborné vedení, vzdělávání a podporu pro
akreditované vzdělávací programy v systému
všechny pracovníky školy pro začleňování romských dětí
dalšího vzdělávání pedagogických
do základního vzdělávání a zvýšit odbornou podporu pro
pracovníků (DVPP) a další semináře se
pedagogické pracovníky školy při začleňování romských
zaměřením na začleňování romských dětí
dětí do základního vzdělávání;
(dětí s odlišnými kulturními a životními
podmínkami)

každoročně

MŠMT

V neposlední řadě NIDV provozuje jako významnou formu podpory webový portál. Portál je dostupný na adrese http://cizinci.nidv.cz. Je kontinuálně naplňován validními informacemi,
metodickými a didaktickými materiály, odbornými texty a články ze všech oblastí vzdělávání dětí/žáků cizinců. Jsou zde k dispozici aktuální informace a informační zdroje k dalšímu
vzdělávání pedagogických pracovníků, k volnému stažení pak výukové soubory a metodické pracovní listy, dále např. seznam kontaktů a zabývajících se danou problematikou v kraji (tj.
přehled zasíťovaných organizací dle jednotlivých krajů). K dispozici jsou odkazy na další informační zdroje. Pro komunikační platformu v rámci týmu koordinátorů a odborníků je
zprovozněn i intranet NIDV.
Webový portál nabízí taktéž online prostor pro dotazy a odpovědi uživatelů portálu ve formě odkazu na „E-poradenství“. Jedná se o webový formulář, jehož prostřednictvím mohou školy
pokládat své dotazy a požádat o potřebné informace a návrhy řešení konkrétní aktuální vzdělávací potřeby z oblasti přijímání, začleňování a vzdělávání dětí a žáků cizinců.
Na portále jsou k dispozici a volně ke stažení v jazykové mutaci angličtina, bulharština, ruština, španělština a vietnamština formuláře, jež napomáhají vzájemné komunikaci školy a rodičů
jako zákonných zástupců dětí a žáků cizinců. Jedná se např. o Žádost o přijetí dítěte do MŠ, Plná moc k předávání dítěte, Seznam věcí potřebných do MŠ, Základní informace pro
rodiče prvňáčků, Žádost o uvolnění z vyučování, Základní informace o školní družině, o školním stravování, alergenech apod. V současné době jsou připravovány další formuláře,
tiskopisy a dokumenty v celkem 16 jazykových mutacích.

b) zajistit motivační prázdninové programy a aktivity pro
romské děti, a to zejména k překlenutí citlivého období
přechodu žáků z prvního stupně na stupeň druhý a
přechodu žáků z mateřské školy na první stupeň

1) Počet dětí a žáků,
studentů Romů
začleněných do
organizací, u kterých
se díky podpoře
ESF zvýšila kvalita
výchovy a vzdělávání
a proinkluzivnost a
tím se zlepšily
podmínky pro jejich
začlenění a
vzdělávání. Hodnota
je zjišťována na
začátku a na konci
operace. Rozdílem
těchto hodnot
vznikne „dodatečný“
Vytvoření systému podpory pro poskytování
počet, tj. změna
zájmového vzdělávání.
stavu.

Dále jsou na portále zveřejněny informace ke dvěma novým aktivitám, a to Adaptační koordinátoři do škol a Překladatelské a tlumočnické služby pro školy. V roce 2018 si aktivita
Adaptační koordinátoři do škol kladla za cíl poskytnout dítěti/žáku cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky prostřednictvím adaptačního
koordinátora. Adaptační koordinátor byl v roce 2018 jako poskytovaná podpora dítěti/žákovi cizinci k dispozici po dobu prvních 2 týdnů výuky od jeho nástupu do školy a plnění povinné
školní docházky. Adaptační koordinátor poskytuje dítěti/žákovi cizinci pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu; pomoc při překonávání tzv.
kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. Je mu nápomocen při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a s třídou přijatými pravidly chování;
se zažitými zvyklostmi a životním stylem; dále při seznamování se s běžným režimem a uspořádáním vyučovacího dne a vyučování a s prostorovou orientací po škole včetně platných
pravidel pro pohyb ve škole. Adaptační koordinátor se částečně či kompletně podílí na realizaci výuky základů českého jazyka jako druhého jazyka v prvních 2 týdnech přímo ve škole.
Adaptačním koordinátorem pro děti/žáky cizince je přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně
středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Místem působiště adaptačních koordinátorů je příslušná škola.
Druhá v roce 2018 zavedená nová aktivita se týká poskytování překladatelských a tlumočnických služeb pro školy. Tato služba Překladatelé a tlumočníci pro školy umožňuje, aby
tlumočník byl k dispozici žáku cizinci a jeho rodině či zákonnému zástupci pro komunikaci se školou, případně též pro vypracování překladu dokumentů, které žák předkládá škole při
nástupu nebo v průběhu realizované povinné školní docházky. Překladatelské služby umožňují připravit cizojazyčné dokumenty nezbytné pro důkladnou informovanost žáků cizinců a jejich
zákonných zástupců. Cílem je napomoci snadnějšímu vyřešení různých školských situací, předat dítěti/žákovi cizinci nebo jeho zákonným zástupcům či rodičům potřebné informace o
příslušné škole, o procesu přijímání, začleňování a vzdělávání dítěte/žáka cizince, o českém vzdělávacím systému atd. Tato aktivita umožňuje zpřístupnit v mateřském jazyce
dítěti/žákovi cizinci a jeho blízkým osobní dotazník, důležité pokyny, nejrůznější formuláře či přehledné informace např. o zápisu žáka do 1. ročníku základní školy, o možnostech
poskytování podpory a podpůrných opatření, včetně poskytování poradenských služeb školskými poradenskými pracovišti – pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně
pedagogickými centry a školním poradenským pracovištěm. Těžiště poskytování překladatelských služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů z běžných jazyků i
jazyků s neevropskými znakovými systémy (např. čínština, arabština), včetně neobvyklých jazykových kombinací do českého jazyka. V krajských centrech podpory NIDV je taktéž v
rámci této druhé nové aktivity v roce 2018 realizováno síťování poskytovatelů překladatelských a tlumočnických služeb, jejich databáze je průběžně doplňována.
Pedagogičtí pracovníci poskytující podporu dětem/žákům cizincům mají dále k dispozici e-learningový program „Čeština jako druhý jazyk v českém školství“, sestávající se z 6
tematicky uspořádaných kapitol v rozsahu 26 hodin, přičemž 22 hodin tvoří e-learning a 4 hodiny prezenční forma.

MŠMT

MPSV

každoročně Podporováno v rámci dotačního programu na podporu integrace romské menšiny.

MŠMT

MPSV

Aktivity podporující spolupráci školy a rodičů jsou součástí projektů z výzev Inkluzivní vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL I a KPSVL II a Inkluzivní vzdělávání pro SVL. Aktivity
každoročně podporují realizaci vzdělávacích aktivit pro rodiče, rozvoj rodičovských kompetencí, jejich zapojování do přípravy a realizace aktivit pro děti/žáky, rodičům je také poskytováno
poradenství a podpora.

b) současně posilovat spolupráci školy s rodinou, a to
především prostřednictvím proškolených pedagogů,
asistentů pedagoga, institucí, které zajišťují neformální
vzdělávání a poskytují sociální ochranu, ochranu
oprávněných zájmů dítěte, sociálními pracovníky
působícími na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností a poskytovateli služeb sociální prevence;

Zvyšující se počet škol a školských zařízení
realizujících spolupráci s rodinou
prostřednictvím uvedených odborníků

c) sledovat dopad novely školského zákona na rovný
přístup ke vzdělání romských žáků a zapojení organizací
a institucí pracující s romskými žáky do nastavení
vhodného způsobu navazujících prováděcích předpisů a
nového systému stanovování míry podpory do
financování regionálního školství;

Příprava relevantních podkladů o dopadech
dané novely pro Zprávu o stavu romské
menšiny
Pravidelné vyhodnocení Akčního plánu
inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s
partnery

MŠMT

RVZRM

d) naplňovat Memorandum o spolupráci mezi ministrem
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a
Ústředním školním inspektorem České školní inspekce
ve vztahu k romským žákům a provést analýzu možnosti
sběru anonymizovaných etnických dat ve vzdělávání;

Zvyšující se počet tematických kontrol,
kterých se účastní tzv. přizvané osoby

MLP, MŠMT,
ČŠI

ÚOOS, ČSÚ,
AKČR, SMO
ČR

každoročně Počet přizvaných osob se zvyšuje, jde o desítky externích expertů zaměřených na tyto problematiky, s nimiž ČŠI spolupracuje.

Analýza možnosti sběru anonymizovaných
etnických dat ve vzdělávání

MLP, MŠMT,
ČŠI

ÚOOS, ČSÚ,
AKČR, SMO
ČR

každoročně

Počet studentů a škol, kterým byly
poskytnuty finanční prostředky na dané
aktivity

MŠMT

MŠMT,
zřizovatelé
škol a
školských
zařízení,
MPSV

MLP,

každoročně V roce 2018 MŠMT finančně podpořilo v rámci rozvojového programu na podporu výuky plavání v ZŠ celkem 2664 žádostí škol pro 162 877 žáků v celkové finanční výši 63.357.984 Kč.

Koncepce financování rozšířených možností
k učení (nepovinné, zájmové a neformální
vzdělávání) pro děti z nízkopříjmových rodin

MŠMT

MŠMT,
zřizovatelé
škol a
školských
zařízení, ,
MPSV

MLP,

každoročně

Koncepce podpory školního stravování dětí,
které si jej nemohou z finančních důvodů své
rodiny dovolit

MPSV,
MŠMT

RVZRM

MŠMT čtvrtým rokem vyhlásilo Výzvu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol. Pro rok 2018 bylo na tuto Výzvu alokováno 30.000.000 Kč,
každoročně které byly ve výběrovém řízení přiděleny 3 NNO: Společně-Jekhetane, Drab Foundation a Women for women.

Počet romských dětí, žáků a škol, které byly
poskytnuty finanční prostředky na dané
aktivity

MPSV,
MŠMT

RVZRM

V programu MŠMT není sledována etnicita. V roce 2018 bylo podpořeno prostřednictvím 3 NNO přibližně stejný počet škol a žáků, jako v roce 2017, tedy 6 701 žáků, zapojeno celkem
1 155 škol. Průměrná cena za obědy byla přitom pro jednoho žáka cca 375 korun na měsíc. Přesnější údaje budou k dispozici v červnu 2019. Služba je i částečně anonymní, což
každoročně eliminuje sociální stigmatizaci podpořených žáků ve škole.

Rostoucí počet podpořených projektů
dotačního programu na Podporu romské
integrace MŠMT (Objem finančních
prostředků; Počet podpořených organizací)

MŠMT

RVZRM

každoročně

Zefektivnění dotačního programu a vytvoření
systému evaluace.

MŠMT

RVZRM

každoročně Program se se pravidelně po obdržení závěrečných zpráv a vyúčtování vyhodnocuje a navrhují se nové podporované tématické okruhy.

e) navrhnout systém efektivní podpory žáků/škol s cílem
odstranit segregačně působící finanční bariéry ve
veřejném školství, jednak ve vztahu k aktivitám spojeným
s výukou (např. lyžařský výcvik, plávání, školní výlety,
škola v přírodě) a jednak ve vztahu k zájmovému a
mimoškolního vzdělávání s cílem umožnit zapojení dětí z
nízkopříjmových rodin do těchto aktivit;

f) navrhnout systém efektivní podpory dětí/škol, který by
zajišťoval školní stravování dětí, které si jej nemohou z
finančních důvodů své rodiny dovolit;

g) nadále financovat a rozvíjet dotační programy
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu
romské integrace ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002
Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování
dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků

2) Počet dětí a žáků
Romů (začleněných
do škol a školských
zařízení), u kterých
se díky podpoře z
dotačních programů
zvýšila kvalita
výchovy a vzdělávání
a proinkluzivnost a
tím se zlepšily
podmínky pro jejich
začlenění a
vzdělávání.

MŠMT

RVZRM

každoročně

MŠMT každoročně poskytuje podklady pro přípravu Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za předchozí rok. Vedle toho MŠMT průběžně informuje o vzdělávání romských
žáků Radu vlády pro záležitosti romské menšiny i její pracovní skupinu pro oblast vzdělávání Romů.

každoročně MŠMT v roce 2018 připravilo Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019 - 2020.

MŠMT realizovalo souběžně se sběrem statistických dat na podzim 2018 sběr kvalifikovaných odhadů počtu romských dětí/žáků/studentů v mateřských, základních, středních a vyšších
odborných školách a v konzervatořích. Zjišťování probíhalo v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému školské statistiky. Metodika k vyplnění odhadovaných údajů
byla k dispozici všem ředitelům škol. Oproti zjišťování v předcházejícím roce byly přidány některé další kontroly pro zajištění vyšší relevance předávaných údajů, současně byly hodnoty
v případě základního vzdělávání kontrolovány oproti odhadům předaným ve školním roce 2016/17, čímž došlo i ke zpětné revizi těchto odhadů.

Aktivity vedoucí k začleňování sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných dětí a žáků do zájmového a neformálního vzdělávání byly podpořeny z výzvy OP VVV Gramotnosti a v
územích spolupracujících s Agenturou pro sociálně začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) také z výzev Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL
I a II. Ve výzvě Gramotnosti je v realizaci 20 projektů. Ve výzvách Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL I a II je dosud v realizaci 9 projektů, které jsou realizovány obcemi spolupracujícími s
ASZ v KPSVL a NNO působícími v lokalitách zapojených v KPSVL.

V roce 2018 bylo podpořeno celkem 35 organizací v celkové finanční výši 12 80 0000 Kč.
Podpořené projekty jsou http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/integrace-romske-komunity

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2018 (MŠMT)
PO2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
51710 Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích – závazek v právních aktech je 17, dosažená zatím 0
PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

51710 Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích – závazek 42 188 v právních aktech (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) dosažená hodnota vykázaná ve zprávách o realizaci od příjemců 1 113 (Kvůli opakované podpoře je indikátor 51710 potřeba interpretovat ve vztahu k indikátoru 51510 – tj. Celkový počet

Specifický cíl 5.4. -Odstraňování segregace romských
dětí ve vzdělávání na všech úrovních
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

a) provést analýzu vzniku škol s vyšším počtem
romských dětí, případně též dětí z jiných národnostních a
etnických menšin

Podíl romských dětí/žáků v základních
školách s vyšším počtem romských dětí.

Indikátor výsledku
Indikátory výsledku je totožný jako
u specifického cíle 5.3 - 1) Počet
dětí a žáků, studentů Romů
začleněných do organizací, u
kterých se díky podpoře ESF
zvýšila kvalita výchovy a
vzdělávání a proinkluzivnost a tím
se zlepšily podmínky pro jejich
začlenění a vzdělávání. Hodnota
je zjišťována na začátku a na
konci operace. Rozdílem těchto
hodnot vznikne „dodatečný“ počet,
tj. změna stavu.

Počet podpůrných opatření přidělených bez
b) zamezovat vzniku tzv. segregovaných škol a postupně vazby na konkrétní zdravotní diagnózu u žáků
2) Počet dětí a žáků Romů
transformovat tzv. romské školy ve školy inkluzivní
z důvodu odlišného kulturního prostředí nebo
(začleněných do škol a školských
jiných životních podmínek
zařízení), u kterých se díky
podpoře z rozvojových programů
zvýšila kvalita výchovy a
vzdělávání a proinkluzivnost a tím
se zlepšily podmínky pro jejich
začlenění a vzdělávání.

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

MŠMT

MLP

RVZRM,
KRKO, MV

každoročně

20,1 % (8 685) romských žáků se vzdělává v 70 základních školách, na nichž je 50% a vyšší podíl zastoupení tohoto etnika, na 13 z nich se zhruba 3 tis.
romskými žáky je tento podíl 90% a vyšší (nejedná se jen o klasické základní školy, zastoupena je i základní škola při dětském domově),

kraje, obce,
RVZRM, SLP

každoročně

Celkově bylo v kategorii H (Odlišné kulturní a životní podmínky) vydáno 216 PO typu B na mateřských školách, 2903 PO typu B na základních školách a 197 PO
typu B na středních školách. S celkovými finančními náklady ve výši 3 013 800 Kč.

MŠMT

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)
MŠMT pro rok 2018 nesledovalo.

Specifický cíl 5.5. - Podpora Romů při dosahování
sekundárního a terciárního vzdělávání

Dílčí cíl
a) zvýšit efektivitu a účelnost dopadu dotačního
programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských
žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol“ s
cílem jeho rozšíření o komplementární systém podpory
formou tutoringu, doučování a dalších aktivit ke zvýšení
sebevědomí dětí k jejich udržení na školách a možností

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Rozšíření dotačního programu o
komplementární systém podpory formou
tutoring, včetně počtu žáků a studentů, kteří
tuto podporu využívají.

Provádění pravidelné evaluace dotačního
b) navýšit finanční prostředky na dotační titul „Podpora
programu a podle potřeb navýšení finančních 1) % romských žáků,
sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
prostředky na dotační titul „Podpora sociálně
kteří ukončení
a studentů vyšších odborných škol“ na částku 12 mil. Kč
znevýhodněných romských žáků středních
základní školu a
s účinností od roku 2016;
škol a studentů vyšších odborných škol“ .
nastoupí na střední
školu ve školním
c) v rámci OP VVV se zaměřit na specifické výzvy, které
Počet dětí a žáků Romů, podpořených v
podpoří aktivity zaměřené na přechod žáků ze
rámci vybraných výzev OP VVV v projektech, roce 2017/2018 se
do
roku 2020 zvýší o
základního vzdělání na střední školy a jejich udržení, a které jsou zaměřeny na podporu kariérového
15 %. 2) %
také na přechod z prvního na druhý stupeň ZŠ;
poradenství.
romských žáků, kteří
ukončí střední školu
ve školním roce
2019/2020 se oproti
školnímu roku
2017/2018 zvýší o
10 %. 3) Počet dětí,
d) zvyšovat dostupnost vysokoškolského vzdělání pro
žáků a studentů
Počet dětí, žáků a studentů Romů v
studenty, kteří pocházejí z nízkopříjmových rodin tak, aby
Romů podpořených
se zvýšil i podíl romských studentů s vysokoškolským
podpořených organizacích.
z OP VVV
vzděláním, tak aby odpovídal jejích podílu na populaci

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

MŠMT

každoročně

Celkem poskytnuta dotace na novou aktivitu ve výši 684 800Kč. Finanční podpora poskytnuta celkem pro 611 žáků, studentů.

MŠMT

každoročně Celková výše podpory za rok 2018 byla 5 846 295 Kč, 2017 činí 7.347.424 Kč. V roce 2016 to bylo 7.514.800 Kč.

MŠMT

každoročně Vzhledem k harmonogramu OP VVV a realizaci výzev dosud nelze hodnotit.

MŠMT

Na snižování bariér v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání je zaměřeno několik opatření: • Výše sociálního stipendia je od novely zákona o vysokých
školách roku 2016 navázána přímo na sazbu minimální mzdy, v případě růstu minimální mzdy tedy roste i sociální stipendium. Od 1. 1. 2019 činí sociální
stipendium 3 377 Kč měsíčně.• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání si určil specifický cíl „Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze
socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů.“ V roce 2018 byly
realizovány projekty podpořené v rámci výzvy „ESF výzva pro vysoké školy“. Výzva měla celkovou alokaci 3,5 mld. Kč a projekty mohou být realizovány až do
každoročně konce tohoto programového období, tj. 2022. V rámci výzvy jsou podporovány například projekty, které dávají vzniknout poradenským a kariérním centrům,
které pomáhají studentům nejen s výběrem studijního programu, ale i se zvládáním obtížných životních situací během studia. • Dlouhodobý záměr pro oblast
vysokých škol na roky 2016–2020 deklaruje dostupnost jako jeden z klíčových cílů pro nadcházející období. V rámci systému financování vysokých škol jsou
kompenzovány zvýšené náklady škol umožňujících přístup studentů se specifickými potřebami. Požadavky na poradenství a podporu specifických skupin jsou
zahrnuty do standardů pro akreditace. Ministerstvo se rovněž intenzivně zabývá problematikou studijní neúspěšnosti, která se zřejmě zásadně týká právě
studentů z nízkopříjmových skupin a vytvořilo několik motivačních nástrojů pro samotné vysoké školy k zavádění těchto opatření.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)
Indikátor ze strany MŠMT nesledován.

Specifický cíl 5.6. - Podpora doplnění vzdělání u
dospělých Romů a celoživotní učení
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
8 projektů v roce 2016 + 7 projektů v roce 2017 + 13 projektů v roce 2018

a) podporovat vzdělávací aktivity pro dospělé Romy a
Romky, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a
funkční gramotnost, a jejich lepší provázanost s
aktuálními potřebami trhu práce

Počet projektů projektů/programů
financovaných z rozpočtu MPSV (státní
rozpočet + ESIF) zaměřených na rozvoj
klíčových kompetencí a funkční gramotnost,
a jejich lepší provázanost s aktuálními
potřebami trhu práce

MPSV

Do roku 2020 500
Romů úspěšně
absolvuje
projekty/programy,
viz indikátory výstupu

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002462
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000640
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000839
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001973
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003566
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003719
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003730
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003748
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002244
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003156
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0004211
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006078
každoročně CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006109
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006137
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006153
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007282
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007555
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007753
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007798
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007816
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007751
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009096
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009137
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009147
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009171
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009185
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009186
Nebyl realizován žádný projekt výlučně zaměřený na cílovou skupinu osob vracejících se na trh práce po více než 5 letech.

Počet projektů/programů financovaných z
rozpočtu MPSV (státní rozpočet + ESIF)
b) podporovat vzdělávací aktivity pro osoby vracející se
zaměřených na vzdělávací aktivity pro osoby
na pracovní trh po více než pěti letech přerušení práce z
vracející se na pracovní trh po více než pěti
důvodu péče o děti či závislé osoby anebo odložení
letech přerušení práce z důvodu péče o děti
vstupu na pracovní trh z uvedených důvodů
či závislé osoby anebo odložení vstupu na
pracovní trh z uvedených důvodů

MPSV

Úřad práce ČR realizoval v roce 2018 prostřednictvím svých Krajských poboček 10 regionálních projektů přímého přidělení („RIP“) zaměřených na cílovou
skupinu osob starajících se o děti či závislé osoby, do kterých můžou a jsou osoby ohrožené rasovou diskriminací zařazovány.
Konkrétně se jedná o projekty: Návrat do práce v Pardubickém kraji, Rodina i práce v Plzeňském kraji, Práce s rodinou na Vysočině, Péče a příležitost ve
Zlínském kraji, Rodina není překážkou v Karlovarském kraji, Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji, Rodina i práce v Moravskoslezském kraji, Flexibilně do
každoročně
práce v Ústeckém kraji, Mámo, táto neseďte doma!, Šance pro rodiče v Jihomoravském kraji.
Tyto projekty mají komplexní charakter a nabízí účastníkům celou škálu aktivit – od motivačních, školících, a již zmiňovaných poradenských, k možnosti
absolvování rekvalifikací, až ke zprostředkování zaměstnání a podpoře pracovních míst.
V případě národních projektů přímého přidělení (NIP) lze poskytnout poradenské činnosti a rekvalifikace v rámci projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce
II (VDTP II). Dále byly v realizaci v roce 2018 NIP: Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce (NoPP-VPP), Nové pracovní příležitosti - společensky
účelná pracovní místa vyhrazená (NoPP-SÚPM), jejichž hlavní aktivitou je využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MPSV)
0

Specifický cíl 6.1. - Zajištění rovného a účinného
přístupu k veřejným službám zaměstnanosti, k
nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti a k
individuálnímu poradenství, přizpůsobenému
potřebám romských klientů
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
Uchazeči o zaměstnání (UoZ) mohou být zařazováni do národních projektů přímého přidělení (NIP): NoPP-VPP, NoPP-SÚPM, VDTPII. Rovněž ÚP ČR
realizuje regionální projekty přímého přidělení (RIP), kam mohou vstupovat UoZ (v některých RIP i ZoZ). V projektech Úřadu práce ČR ve výzvách č. 3, 4, 10
se s vypracováním metodik zařazení osob ohrožených rasovou diskriminací nepočítá.
Úřad práce dlouhodobě podporuje především formou poskytování příspěvku na místa veřejně prospěšných prací umísťování osob zejména ze sociálně
vyloučených lokalit, s nízkým stupněm vzdělání a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Na této skupině se podílí také romská menšina. Statisticky však
není možné sledovat osoby ohrožené rasovou diskriminací a příslušníky etnických menšin.

V roce 2017 MPSV zpracovalo metodický pokyn upravující postup ÚP ČR při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) v roce 2018. Nejvýznamnější
změnou oproti roku 2017 byla úprava podmínek pro zařazování uchazečů o zaměstnání na nástroje APZ - společensky účelné pracovní místo (SÚPM) a
veřejně prospěšné práce (VPP). Úpravou metodiky došlo k odstranění podmínky doby 5 měsíců vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o
zaměstnání. Při posuzování vhodnosti umístění uchazeče o zaměstnání na SÚPM nebo VPP již v roce 2018 ÚP ČR nepřihlížel k době vedení uchazeče o
zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání. Metodický pokyn rovněž ÚP ČR stanovil, že nástrojem VPP budou přednostně podporováni uchazeči o
zaměstnání, kteří se nacházejí v hmotné nouzi, a kteří vykonávají nebo v nedávané době (v uplynulých 3 měsících) vykonávali veřejnou službu podle zákona
každoročně
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. U SÚPM vytvářených na maximální dobu 24 měsíců bylo metodicky stanoveno, že
takto budou podpořeny pouze osoby s délkou evidence nad 24 měsíců, osoby s dosaženým základním vzděláním nebo bez vzdělání a ohrožené sociálním
vyloučením nebo již sociálně vyloučené (např. osoby po výkonu trestu odnětí svobody, ze sociokulturně znevýhodněného prostředí). V roce 2018 bylo na
SÚPM umístěno celkem 12 180 osob, na VPP 16 279 osob. S ohledem na podporu zaměstnávání osob se základním vzděláním nebo bez kvalifikace bylo na
SÚPM ve stejném sledovaném období umístěno 1 833 osob a na VPP dokonce 7 236 osob. ÚP ČR se i v roce 2018 zaměřil na podporu zaměstnávání osob
dlouhodobě nezaměstnaných, tj. s délkou evidence nad 12 měsíců. Nástrojem SÚPM bylo takto podpořeno 4 321 uchazečů o zaměstnání dlouhodobě
nezaměstnaných a v rámci VPP se jednalo o 5 081 osob. V rámci veřejně prospěšných prací byly vytvářeny pozice asistenta prevence kriminality. Průměrný
počet zařazených na pozici asistenta prevence kriminality za rok 2018 byl 255 osob.
Pro zvýšení podpory zaměstnávání znevýhodněných osob na trh práce vypracovalo MPSV v roce 2018 novou metodiku, podle níž budou pracoviště ÚP ČR
postupovat při umísťování uchazečů o zaměstnání na SÚPM. Ke změně metodiky MPSV přistoupilo ve vazbě na strukturu uchazečů o zaměstnání vedených v
evidenci uchazečů o zaměstnání, s ohledem na řešení nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob a dále podpory nejvíce znevýhodněných osob
vedených v evidenci na ÚP ČR. Cílem nové metodiky je motivace zaměstnavatelů k přijímání nejvíce znevýhodněných uchazečů o zaměstnání prostřednictvím
SÚPM, přičemž výše příspěvku na mzdu se bude odvíjet od znevýhodnění a kombinace znevýhodnění konkrétního uchazeče o zaměstnání a bude činit součet
metodikou stanovených procentních hodnot podle znevýhodnění podpořené osoby, a to maximálně do 100 % vynaložených prostředků na mzdy včetně

a) zařazovat osoby ohrožené rasovou diskriminací a
příslušníky etnických menšin mezi cílové skupiny v
rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ze kterých budou
podporováni uchazeči o zaměstnání

Vypracování metodiky zařazování osob
ohrožených rasovou diskriminací a
příslušníků etnických menšin mezi cílové
skupiny v rámci APZ a vypracování
statistiky/analýzy o její realizaci

MPSV

b) napomáhat osobám ohroženým rasovou diskriminací
a příslušníkům etnických menšin v překonávání
specifických bariér a překážek na trhu práce, včetně
specificky zaměřené podpory tohoto cíle z OP Z za
účelem získání práce

Počet projektů se zaměřením na podporu
osob ohrožených rasovou diskriminací
(včetně vynakládaných finančních
prostředků, podpořených osob) včetně
odhadu počtu romských účastníků

MPSV

c) zvýšit podporu vynakládanou na dotované pracovní
místo, zejména v regionech s vyšší nezaměstnaností, a
tam kde sociální podnikání není dostupné.

Vynaložené finanční prostředky na dotované
pracovní místa v regionech s vyšší
nezaměstnaností

MPSV

ÚP ČR

každoročně Sociální podnikání nebylo dosud legislativně ukotveno, a proto není možné v současné době tuto problematiku objektivně uchopit. Vzhledem k příznivé
ekonomické situaci na trhu práce je finanční podpora směřována přednostně k osobám s kumulací hendikepů pro vstup na trh práce a můžeme důvodně
předpokládat, že nezanedbatelná část je z řad osob ohrožených rasovou diskriminací a příslušníků etnických menšin.

MPSV

ÚP ČR

každoročně UP ČR neposkytl kvalifikované odhady počtu příslušníků romské národnosti podpořených nástroji APZ.

Počet SÚPM v regionech s vyšší
nezaměstnaností, kvalifikovaný odhad počtu
umístěných uchazečů o zaměstnání
(příslušníků romské menšiny) na SÚPM v
regionech s vyšší nezaměstnaností

MPSV

ÚP ČR

každoročně UP ČR neposkytl kvalifikované odhady počtu příslušníků romské národnosti podpořených nástroji APZ.

Počet zapracovávaných osob v rámci
příspěvku na zapracování v regionech s
vyšší nezaměstnaností; kvalifikovaný odhad
počtu zapracovávaných osob (příslušníků
romské menšiny) v rámci příspěvku na
zapracování v regionech s vyšší
nezaměstnaností

MPSV

ÚP ČR

každoročně UP ČR neposkytl kvalifikované odhady počtu příslušníků romské národnosti podpořených nástroji APZ.

Počet uchazečů o zaměstnání zařazených
na rekvalifikaci v regionech s vyšší
nezaměstnaností, kvalifikovaný odhad počtu
uchazečů o zaměstnání (příslušníků romské
menšiny) zařazených na rekvalifikaci v
regionech s vyšší nezaměstnaností

MPSV

ÚP ČR

každoročně UP ČR neposkytl kvalifikované odhady počtu příslušníků romské národnosti podpořených nástroji APZ.

Počet projektů podporených z prioritní osy 3
„Mezinárodní spolupráce a sociální inovace“
OP Zaměstnanost zaměřených na zvyšování
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob
sociálně vyloučených nebo ohrožených
sociálním vyloučením a chudobou

MPSV

ÚP ČR

každoročně 17 projektů

ÚP ČR

MLP
(RVZRM a v
rámci
KPSVL)

6 projektů v roce 2018:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009137; dotace 4 976 200 Kč; plánovaný počet podpořených osob 36
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009147; dotace 2 999 375 Kč; plánovaný počet podpořených osob 25
každoročně CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009171; dotace 3 933 393 Kč; plánovaný počet podpořených osob 50
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009185; dotace 3 666 413 Kč; plánovaný počet podpořených osob 60
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009186; dotace 4 133 938 Kč; plánovaný počet podpořených osob 54
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009242; dotace 5 991 400 Kč; plánovaný počet podpořených osob 39
UP ČR neposkytl kvalifikované odhady počtu příslušníků romské národnosti podpořených nástroji APZ.

Do roku 2020 se
sníží
Počet VPP v regionech s vyšší
nezaměstnanost
nezaměstnaností, kvalifikovaný odhad počtu Romů ve věku 15-64
umístěných uchazečů o zaměstnání
let o 10%.
(příslušníků romské menšiny) na VPP v
regionech s vyšší nezaměstnaností

c) současně vyhodnotit možnosti k navázání systému
veřejně prospěšných prací na systém státem
podporovaného zaměstnávání dlouhodobě
nezaměstnaných v případech, že se v rámci VPP
dlouhodobě nedaří návrat na trh práce

Analýza efektivity VPP v rámci systému
podporovaného zaměstnávání dlouhodobě
nezaměstnaných Romů v SVL.

MPSV

ÚP ČR

2020

V roce 2018 pokračovala realizace projektu MPSV Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ. Projekt je zaměřen na vyhodnocení efektivity veřejných
služeb zaměstnanosti (VSZ), tj. zprostředkování zaměstnání, poradenství a jednotlivých nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), a to jak se
zaměřením na hodnocení dopadů APZ na zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků daných opatření a nástrojů, tak také prostřednictvím hodnocení faktorů
majících vliv na sledované dopady APZ. Výsledkem procesu evaluace APZ budou doporučení pro VSZ směřující ke zvýšení efektivity realizace APZ. Doposud
bylo vypracováno zejména hodnocení nástrojů APZ za léta 2014 a 2015, a to jak kvalitativní, tak kvantitativní metodou.
Vyhodnocení nástrojů a opatření APZ ve vztahu pouze k příslušníkům romské menšiny však není možné, a to vzhledem ke struktuře dat získávaných v rámci
Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. S ohledem na právní úpravu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, který definuje údaje získávané od fyzických osob žádajících o zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky (ÚP ČR), zabezpečení
rovného přístupu k zaměstnání a zákazu jakékoliv diskriminace v procesu zprostředkování zaměstnání a poskytování služeb ÚP ČR, nejsou uchazeči o
zaměstnání sledováni na základě jejich etnické příslušnosti. Vyhodnocování efektů APZ se proto soustředí na objektivní ukazatele, kterými je věk, vzdělání,
zdravotní omezení nebo jiná objektivně sledovaná znevýhodnění.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MPSV)
Informace není k dispozici. ÚP ČR data neposkytl.

Specifický cíl 6.2. - Podpora první pracovní
zkušenosti, celoživotního učení a rozvoje dovedností

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

a) podporovat v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
Vyhodnocení účinnosti APZ zaměřené na
první pracovní příležitosti u osob ohrožených rasovou první pracovní zkušenost u osob ohrožených
rasovou diskriminací / odhad počtu uchazečů
diskriminací a podporovat v rámci OP Z specifické
aktivity směřující k poskytnutí první pracovní příležitosti, o zaměstnání - příslušníků romské menšiny
která má zejména jasně deklarovanou vazbu na
zařazených do aktivit APZ zaměřených na
vytvoření pracovního místa
první pracovní příležitost

Do roku 2020 se
b) zmapovat situaci mladých Romů ve věku do 24 let ve Analýza situace mladých Romů ve věku do sníží počet mladých
vztahu k zaměstnání a vyhodnotit dopady sociálního
24 let ve vztahu k zaměstnání a vyhodnocení Romů (15-24 let),
zabezpečení státu specificky na skupinu mladých
dopadu sociálního zabezpečení státu
kteří nejsou
dospělých (15–24 let) a navrhnout opatření k jejich
specificky na skupinu mladých dospělých
zaměstnaní a
efektivnější podpoře na trhu práce, která budou v
vedoucí k jejich efektivnějšímu návratu na
neúčastní se
souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti, jmenovitě trh práce. Navržení opatření k efektivnější
vzdělávání ani
se schématem Záruka pro mladé lidi
podpoře.
odborné přípravy o
1/5 oproti roku 2017.
c) rozšířit dotační titul Prevence sociálního vyloučení a
komunitní práce tak, aby umožnil neziskovým
Počet podpořených projektů, počet
organizacím žádat o dotace na 3 až 6 měsíční stáže
podpořených osob v rámci stáží a výše
mladých Romů, především absolventů středních a
finanční podpory dotačního programu
základních škol, přičemž dotace by kryla částečně jak
Prevence sociálního vyloučení a komunitní
náklady organizace, tak i zvýšené životní potřeby
práce
stážisty
d) navýšit finanční prostředky na dotační program
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce o
částku 4.200.000 Kč každoročně za účelem umožnění
financování stáží.

Počet podpořených stáží.

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

MPSV

ÚP ČR

MLP

Úřad práce ČR realizoval v roce 2018 prostřednictvím svých krajských poboček 13 regionálních projektů přímého přidělení („RIP“) zaměřených na cílovou
skupinu mladých osob do 29 let věku ohrožených nezaměstnaností z důvodu absence pracovních zkušeností, do kterých můžou být a jsou osoby ohrožené
rasovou diskriminací zařazovány.
Konkrétně se jedná o projekty: Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji, Záruky pro mladé v Jihočeském kraji, Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji,
Záruky pro mladé na Vysočině, Záruky pro mladé v Libereckém kraji, Záruky pro mladé v Olomouckém kraji, Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji,
každoročně
Záruky pro mladé v Pardubickém kraji, Záruky pro mladé v Plzeňském kraji, Záruky pro mladé ve Středočeském kraji, Záruky pro mladé ve Zlínském kraji,
Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji, Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2
Severozápad v Ústeckém kraji
Tyto projekty mají komplexní charakter a nabízí účastníkům celou škálu aktivit – od motivačních, školících, poradenských, absolvování rekvalifikace, až k
návratu do vzdělávání, zprostředkování zaměstnání a podpoře pracovních míst.

MPSV

ÚP ČR

MLP

každoročně Viz bod 6.2.a)

ÚVČŘ

MLP

každoročně

ÚVČŘ

MLP

každoročně

Od roku 2017 bylo žadatelům o dotaci v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce umožněno žádat o finanční prostředky na
stáže Romů. V roce 2018 stáže spolufinancované z Programu realizovala jeden žadatel - IQ Roma servis, z.s.

Rozpočet byl v návaznosti na toto opatření dlouhodobě navýšen obecně celému Programu, nikoliv jen za účelem podpory stáží. O ty je bohužel ze strany
žadatelů nízký zájem.
Zatímco v roce 2017 byl rozpočet programu 14.000.000 Kč, v roce 2018 činil 13.000.000 Kč. Došlo tak k meziročnímu snížení o 1.000.000 Kč.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MPSV)
Informace není k dispozici. ÚP ČR data neposkytl.

Specifický cíl 6.3. - Podpora osob samostatně
výdělečně činných a podnikání
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
MPSV: 3 projekty v roce 2016, 1 projekt v roce 2017, v roce 2018 žádný nový projekt
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003747
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003864
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001278
CZ 03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005729

a) podporovat mimo jiné rozvoj sociálního podnikání se
zaměřením na chudé oblasti, například tam, kde žije
vyšší počet příslušníků romské menšiny

Počet podpořených projektů podporující
rozvoj sociálního podnikání v chudých
oblastech a oblastech, kde žije větší počet
příslušníků romské menšiny

MPSV,
MPO, MMR

MLP

MPO: K záležitosti podpory sociálního podnikání je nutno konstatovat, že sociální podniky patří do kategorie malých a zcela výjimečně středních podniků a
týká se jich problematika podpory této kategorie podnikatelských subjektů. MPO vytváří příznivé podnikatelské prostředí kontinuálně pro všechny
každoročně podnikatelské subjekty. Realizace projektů na území České republiky, kromě území hl. města Prahy, je přínosem pro růst ekonomiky, rozvoj jednotlivých
regionů a pro zaměstnanost.
V roce 2018 pokračovala realizace národního programu Záruka 2015 až 2023 Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřeného na podporu přístupu malých a
středních podnikatelů k bankovním úvěrům, včetně podpory sociálních podnikatelů. V tomto programu bylo v roce 2018 poskytnuto celkem 3 538 záruk za
bankovní úvěry v objemu 6,46 mld. Kč, z toho byly poskytnuty 4 záruky v objemu 41,7 mil. Kč pro sociální podnikatele.
Úřad vlády ČR ve spolupráci s MPSV a MPO připravuje zákon o sociálním podniku (původní znění zákon o sociálním podnikání). Věcný záměr zákona o
sociálním podnikání byl schválen Usnesením vlády č. 367 ze dne 15. 5. 2017. Věcný záměr si klade za cíl stanovit podmínky pro přiznání statusu sociálního
podniku a výhod poskytovaných těmto podnikům. V současné době je ve finální fázi příprav návrh paragrafového znění zákona o sociálním podniku. MPO je
aktivním členem pracovní skupiny pro přípravu zákona o sociálním podniku. Členům pracovní skupiny byla zaslána v prosinci 2018 k připomínkám další
verze návrhu, včetně zpracované RIA. MPO k materiálu uplatnilo připomínky, které byly gestorem návrhu zapracovány. Dle informace z Úřadu vlády bude v
nejbližší době následovat meziresortní připomínkové řízení.

Odhad počtu Romů zapojených do projektů
podporující rozvoj sociálního podnikání v
chudých oblastech a oblastech, kde žije
větší počet příslušníků romské menšiny, na
základě vzorku nebo v rámci evaluací
relevantních výzev

MPSV: 11

Objem finančních prostředků ESIF na rozvoj
sociálního podnikání a podporu OSVČ v SVL

b) při stanovení podmínek podpory podnikání vzít v
úvahu také možnosti znevýhodněných žen a to
například v oblastech sociálního podnikání

Vznik analýzy/návrhu řešení a hodnocení
možnosti stanovení podmínek podpory
romských žen v oblasti podnikání

Počet znevýhodněných romských žen
podpořených z prosředků ESIF (v případě
EFRR počet pracovních úvazků určenýh pro
cílové skupiny), zejména v rámci SVL

MPSV,
MPO, MMR
Indikátor výsledku je
totožný jako u
specifického cíle 6.1
(Snížení
nezaměstnanosti
Romů ve věku 15-64
let o 10%).

MLP

MLP

MPSV/MPO

MPSV,
MPO, MMR

MPSV: Částkou ve výši 3131987,5 Kč byly podpořeny projekty sociálního podnikání a ve výši 8744361,25 Kč v rámci KPSVL. MMR: Dobíhá hodnocení 11.
každoročně výzvy a započalo hodnocení 44. výzvy sociální podnikání pro svl, alokace pro 11. výzvu 132 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a pro
44.výzvu je 179 000 000 Kč, z toho pro KPSVL je vymezeno 79 000 000 Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo Srovnávací analýzu podnikatelek a podnikatelů v létech 2009 – 2016. Tato analýza obsahuje celkové statistické
údaje za ČR a dále členění dle pohlaví (muži, ženy) a také cizinci, dále dle krajů, regionů, okresů apod. Ministerstvo průmyslu a obchodu nepodporuje
speciální skupiny občanů v jejich podnikání mimořádnými podpůrnými schématy. Veškeré finanční prostředky, které jsou alokovány na podporu
podnikatelských subjektů, zejména malých a středních firem a živnostníků, jsou poskytovány bez specifikace pohlaví, rasy, stáří podnikatele či podnikatelky
každoročně atp. V této souvislosti je nezbytné jmenovat především Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je klíčovým nástrojem rozvoje
podnikání v České republice a ve kterém jsou pro podporu podnikání připraveny finanční prostředky v objemu cca 116 mld. na období 2014 až 2020, resp.
2023. Jistým specifikem, které je bráno na zřetel při vyhlašování jednotlivých výzev Operačního programu, je regionální prioritizace směrem ke strukturálně
postiženým regionům (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj) a „stáří“ podnikatelského subjektu, kdy jsou některé výzvy určeny jen pro
začínající podnikatele (start-upy) do 3 let existence.

každoročně

Nebylo pro rok 2018 zjišťováno.

Zodpovědné plnění veřejných zakázek ze strany MMR je zabezpečeno obecnými a specifickými pravidly ke všem výzvám sociálního podnikání v IROP.
Metodika sociálně zodpovědného zadávání zpracována a uveřejněna. Připraven školící program v rámci akademie vzdělávání. V průběhu roku 2017 bylo
zahájeno školení zaměřené přímo na sociálně zodpovědné zadávání. Platný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který transponuje
Směrnici č. 2014/24/EU, umožňuje v § 38 vyhrazené zakázky zadavatelům vyhradit některé veřejné zakázky pro dodavatele zaměstnávající na chráněných
pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců.
c) při zadávání veřejných zakázek uplatňovat, tam kde
to je možné a účelné, podporu sociálního podnikání

Metodika a osvěta sociálně zodpovědného
zadávání veřejných zákázek

MPSV,
MPO, MMR

MLP

každoročně

MPO takovýto postup zadavatelů veřejných zakázek plně podporuje a doporučuje. Platný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který
transponuje Směrnici č. 2014/24/EU, umožňuje v § 38 vyhrazené zakázky zadavatelům vyhradit některé veřejné zakázky pro dodavatele zaměstnávající na
chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců.Proto MPO
vytváří v rámci své politiky pro podřízené organizace ve své působnosti podmínky pro prosazování společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a
vytváření pracovních míst pro znevýhodněné osoby na trhu práce. Zároveň však je akcentován fakt dodržování zákona o veřejných zakázkách a ustanovení
předpisů EU týkajících se dané oblasti.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MPSV)
Informace není k dispozici. ÚP ČR data neposkytl.

Specifický cíl 7.1. - Podpora nediskriminačního
přístupu Romů k bydlení
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
V roce 2018 nevznikla žádná analýza, neboť nový systém sociálního bydlení nebyl zaveden.

a) sledovat a vyhodnocovat bariéry a diskriminační
okolnosti, které brání Romům v přístupu k bydlení
(zejména sociálnímu/obecnímu a k tržnímu nájemnímu) a
dávat podněty k řešení kompetentním orgánům

Analýza dopadů nového systému sociálního
bydlení na romskou menšinu a jiné zranitelné
skupiny ohrožení diskrimiinací v přístupu k
bydlení

Vyhodnocení účinnosti sociální práce ve
vztahu k sociálnímu bydlení

1) Do roku 2020 se o
50% sníží výskyt
diskriminace Romů v
oblasti bydlení (v
porovnání s daty FRA
EU MIDIS 2011) 2)
Počet romských
domácností
přestěhovaných
z ubytoven do
sociálního bydlení 3)
Počet domácností (ze
sociálně vyloučených
lokalit obce/města i
b) zohlednit při tvorbě koncepce sociálního a
na úrovni ČR), které
podporovaného bydlení a dalších opatření v této oblasti
díky podpůrným
situaci romských rodin, především rodin s vícero dětmi, s Vytvoření systému sociálního bydlení, zákon o
programům získaly
respektováním východiska, že rodiny s dětmi by měly vždy
sociálním bydlení
bydlení v sociálním
bydlení v bytech, a že žádné dítě by nemělo vyrůstat na
bytě
ubytovně

c) ve všech připravovaných nástrojích podpory bydlení
sledovat dopad na Romy a navrhovat úpravy kritérií a
Existence investiční podpory sociálního bydlení
programů tak, aby Romové nebyli z podpory vylučovaní,
- IROP, Program podpora bydlení
vyhodnocovat dopad stávajících programů podpory bydlení
na Romy a navrhovat úpravu jejich parametrů

MLP

MLP

každoročně

MPSV

Nicméně MPSV v roce 2018 pokračovalo v realizaci projektu Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539, jehož cílem je zavést a rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR. V rámci projektu projektu pokračovala i v roce 2018 metodická
podpora obcí, z nichž některé (Brno, Chomutov, Křižánky, Most, Pardubice, Plzeň, Praha 7) pilotně testují programy sociálního bydlení na základě principů Housing
First. Těmto obcím byly nadále zprostředkovávány zkušenosti a informace prostřednictvím pravidelných konzultací, odborných seminářů i zahraničních cest,
realizovaných díky spolupráci s partnerskými organizacemi. Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou byla také vypracována metodika monitorování a hodnocení
místních systémů sociálního bydlení a byly dokončeny první evaluační zprávy, které zahrnují i první zhodnocení programů vycházejících z principů Housing First.
Všechny tyto poznatky byly využity pracovníky MPSV při přípravě výzvy č. 108 Pilotní rozšíření konceptu Housing First, která byla zveřejněna 3. prosince 2018
prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost ESF. S ohledem na předpokládané zapojení minimálně 20 nových projektů založených na přístupu Housing
First se připravuje rozšíření a prodloužení projektu Podpora sociálního bydlení tak, aby i těmto zájemcům o realizaci místních systémů sociálního bydlení mohla být
ze strany MPSV poskytována pravidelná metodická a informační podpora.

každoročně

MPSV v roce 2018 pokračovalo v realizaci projektu Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539, jehož cílem je zavést a rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR. V projektu jsou šestnácti spolupracujícím obcím
zprostředkovávány informace a metodická podpora při zavádění lokálních systémů sociálního bydlení. Obce jsou, mimo jiné, vedeny k pravidelnému sběru dat o
potřebách osob ohrožených ztrátou bydlení nebo lidí bez domova. Každá z obcí si během realizace projektu rovněž nechala či nechává zpracovat odbornou analýzu
počtu osob v bytové nouzi nebo bytovou nouzí ohrožených.
Jedním z výstupů projektu jsou metodické materiály zaměřené na řešení problémů osob v bytové nouzi. V roce 2018 postupovaly práce na metodice Sociální práce v
sociálním bydlení, která pokrývá celý proces poskytování sociální práce ve vztahu k bydlení od posuzování intenzity bytové nouze a vyhledání osob ohrožených
ztrátou bydlení, jejich vstupu do sociálního bydlení, až po ukončení spolupráce.
V roce 2018 byla aktualizována i Metodika prevence ztráty bydlení. Metodika, kterou pro MPSV vypracoval VÚPSV Brno v rámci projektu TA ČR, přináší sociálním
pracovníkům působícím na obcích popis nástrojů nezbytných pro zavedení funkčního systému prevence ztráty bydlení, které lze na místní úrovni využít v oblasti
sociální práce i bytové politiky. Tématu se na svých setkáních věnují i expertní skupiny, které byly v projektu Podpora sociálního bydlení na MPSV ustaveny (kromě
zmíněné pracovní skupiny k sociální práci v sociálním bydlení se jedná o skupinu Poskytovatelé sociálního bydlení a skupinu Prevence ztráty bydlení a sociální
začleňování), a je pravidelně diskutováno na setkáních pracovníků obcí a expertů na sociální bydlení, které projekt organizují. V rámci těchto setkání byla
vyhodnocována a navrhována opatření, která jsou následně obcím doporučována v souvislosti s realizací sociálního bydlení. Mezi ně patří systematické
zhodnocování problému bytové nouze na území obce a konkrétní kroky zamezující vyloučení bytovou nouzí ohrožených osob z přístupu k bydlení. K problematice
adekvátního nastavení procesu přidělování sociálního bytu bylo v uplynulém roce rovněž realizováno druhé kolo dotazníkového šetření metodou DELPHI, které
zahrnovalo komplexní posouzení problematiky hodnocení bytové nouze a pravidel přidělování sociálních bytů ze strany oslovených odborníků na sociální bydlení.
Výsledky šetření, jehož se ve druhé kole zúčastnilo 152 expertů, byly prezentovány na workshopu Pravidla přidělování sociálních bytů, který se uskutečnil 29. 11.
2018 v Praze. Tyto výstupy jsou také využívány při dokončení přílohy metodiky Sociální práce v sociálním bydlení, která bude v praxi využitelná kritéria hodnocení
bytové nouze a pravidla přidělování sociálních bytů přímo obsahovat.

MLP

MPSV, MMR

přijetím
zákona o
sociálním
bydlení

Dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 bylo navrženo, aby MMR jako garant zpracoval věcný záměr zákona o sociálním bydlení. Úkol byl schválen
usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018. V návrhu věcného záměru zákona připraveného v průběhu roku 2018 byly definovány dvě formy sociálního bydlení,
jednak sociální byt a jednak sociální dům s byty. Sociální bydlení mělo být umístěné na území obce v běžné zástavbě s občanskou vybaveností. Vlastníkem a
provozovatelem měla být vždy obec. Na pořízení sociálního bydlení, případně i na jeho provoz měl přispívat stát na základě žádosti obce. Zákon stanovoval obcím
povinnost disponovat sociálním bytovým fondem určeným pro domácnosti v tržním selhání v oblasti bydlení, tj. pro osoby výhradně znevýhodněné a vyloučené, které
jsou kriticky ohroženy bezdomovectvím. Při hodnocení variant řešení byla formulována zejména skutečnost, že uložení povinnosti obcím v samostatné působnosti je
problematické, a to zejména s ohledem na kontrolu plnění takové povinnosti a stanovení sankcí za její neplnění. Při diskusi na úrovni vlády na počátku září, ještě
před rozesláním návrhu do meziresortního připomínkového řízení, došlo k posunu názoru na vhodnost doporučovaného řešení s tím, že zákonná forma návrhu
nemůže při plošné aplikaci reflektovat v plné míře podmínky v jednotlivých obcích ČR, jejich specifika, obecné zvyklosti a vlastní přístupy k řešení problematiky
sociálního bydlení. Zároveň bylo konstatováno, že forma předložení zákona znamená řešení podpory výstavby obecního sociálního bydlení prostřednictvím dotací ze
strany státu až od roku 2022. Na základě těchto faktů bylo rozhodnuto nepokračovat v přípravě věcného záměru zákona a nahradit ho programem „VÝSTAVBA“. V
září 2018 byla podána žádost o zrušení úkolu a práce na přípravě věcného záměru byly zastaveny. Na konci roku 2018 byl do meziresortního připomínkového řízení
rozeslán návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů. Cílem návrhu je podpora obcí,
resp. svazků obcí, prostřednictvím dotací a zvýhodněných úvěrů na investiční akce v oblasti pořízení nájemního bydlení ve formě sociálních a dostupných bytů.
Sociální byty jsou určeny pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení. Cílem podpory dostupných bytů je zvýšení dostupnosti běžného
nájemního bydlení, které bude moci obec pronajmout osobám, jejichž přítomnost v obci je žádoucí, a to zejména z hlediska zajištění základních veřejných služeb
(např. příslušníci veřejně prospěšných profesí, pro něž obce bez dostupného nájemního bydlení nejsou příliš atraktivní). Současně bude docházet k promísení osob
různých sociálních vrstev, které je žádoucí z pohledu dlouhodobé udržitelnosti projektů.

MLP/KPSVL

MPSV, MMR

každoročně

V rámci 35. výzvy IROP "Sociální bydlení (SVL)" na sociální bydlení v SVL bylo předloženo 119 projektů s celkovým počtem 674 bytů. K 31. 12. 2018 bylo podpořeno
celkem 87 projektů, v rámci kterých se realizovalo 487 sociálních bytů, přičemž z toho bylo k tomuto datu ukončeno 60 projektů obsahující 310 sociálních bytů a
zbývající projekty se nacházejí ve fázi realizace. U většiny z nich je počítáno s ukončením realizace do konce roku 2019. Výsledný počet podpořených bytů pro
sociální bydlení vykáže IROP ve zprávě v následujícím roce.V roce 2018 MMR v rámci Programu podpora bydlení (podprogram Podporované byty) poskytlo dotaci
Kč 132 410 000,- na předběžný počet 224 bytů v rámci pečovatelských bytů a Kč 48 600 000,- na předběžný počet 81 bytů v rámci Komunitního domu seniorů.

Vytvoření systému sociálního bydlení, zákon o
sociálním bydlení a funkční opatření proti
diskriminaci v bydlení v rámci tohoto opatření

MLP/KPSVL

MPSV

každoročně

Vyhodnocení účinnosti sociální práce ve vztahu k sociálnímu bydlení. V plánu legislativních prací vlády na rok 2019 schváleném usnesením vlády č. 830 dne 12. 12.
2018 je obsažen návrh nařízení vlády o poskytování finančních prostředků na výstavbu sociálních a nájemních bytů, kde gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR). Termín předložení vládě ČR byl stanoven na leden 2019, předpokládaný termín nabytí účinnosti je duben 2019. Naproti tomu v plánu legislativních prací
vlády není obsažen návrh zákona o sociálním bydlení. Kromě toho je v plánu legislativních prací vlády na rok 2019, schváleném usnesením vlády č. 830 dne 12. 12.
2018, obsažen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, kde gestorem je Ministerstvo práce a
sociálních věcí (MPSV). Termín předložení vládě ČR byl stanoven na březen 2019, předpokládaný termín nabytí účinnosti je leden 2020. Deklarovaným cílem této
novelizace je mimo jiné provedení parametrických změn v souvislosti s opatřeními směřujícími k dostupnosti bydlení.

OPZ - počet nových nebo inovovaných sociální
služeb týkající se bydlení ve výzvách pro SVL

MLP/KPSVL

MPSV

každoročně

8

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MLP)

Specifický cíl 7.2. - Systematické odstraňování využití
podstandardního bydlení, zejména ubytoven, pro
účely trvalého bydlení
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

a) vyhodnotit realizované intervence v oblasti bydlení z
hlediska dodržování základních standardů bydlení,
funkčnosti, ale také práv dotčených osob zejména s
ohledem na práva dětí

Analýza realizovaných intervencí a opatření.

b) zajistit, aby krizová pomoc a azylové domy pro rodiny
s dětmi, které jsou ohroženy bezdomovectvím,
respektovala princip nerozdělování rodin

Počet domácností, kterým byla poskytnuta
krizová pomoc, a nedošlo k jejich rozdělení

c) zajistit, aby při všech plánovaných intervencích v
oblasti bydlení bylo přijímané opatření (program, projekt,
podpora) předem vyhodnocen z hlediska možných
segregačních a desegregačních dopadů ve vztahu k
Romům a dalším menšinám v daném území

Vytvoření metodiky prevence rezidenční
segregace (předcházení riziku segregace jak
v rámci objektu, tak v rámci lokality)

Indikátor výsledku

Gestor

MLP

Zvýšení počtu
MPSV (po
domácností ze SVL přijetí zákona
využívající
o sociálním
standardní sociální
bydlení)
nájemní bydlení o 20
% do roku 2020

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

MPSV, MMR

Investiční podpora je poskytována na vznik nájemních bytů určených pro sociální bydlení. Stavebně technický standard dotovaných bytů je zaručen podmínkou
každoročně platného stavebního povolení v době podání žádosti. Byty musejí odpovídat požadavkům na stavby pro bydlení podle stavebního zákona. Dotované nájemní
byty jsou pronajímány v souladu s ustanovením OZ o nájmu bytu.

MLP, MMR
(dodá
informace o
podpořených
sociálních
bytech),
obce, kraje

Dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 bylo navrženo, aby MMR jako garant zpracoval věcný záměr zákona o sociálním bydlení. Úkol byl schválen
usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018. V návrhu věcného záměru zákona připraveného v průběhu roku 2018 byly definovány dvě formy sociálního
bydlení, jednak sociální byt a jednak sociální dům s byty. Sociální bydlení mělo být umístěné na území obce v běžné zástavbě s občanskou vybaveností.
Vlastníkem a provozovatelem měla být vždy obec. Na pořízení sociálního bydlení, případně i na jeho provoz měl přispívat stát na základě žádosti obce. Zákon
stanovoval obcím povinnost disponovat sociálním bytovým fondem určeným pro domácnosti v tržním selhání v oblasti bydlení, tj. pro osoby výhradně
znevýhodněné a vyloučené, které jsou kriticky ohroženy bezdomovectvím. Při hodnocení variant řešení byla formulována zejména skutečnost, že uložení
povinnosti obcím v samostatné působnosti je problematické, a to zejména s ohledem na kontrolu plnění takové povinnosti a stanovení sankcí za její neplnění.
Při diskusi na úrovni vlády na počátku září, ještě před rozesláním návrhu do meziresortního připomínkového řízení, došlo k posunu názoru na vhodnost
po přojetí
doporučovaného řešení s tím, že zákonná forma návrhu nemůže při plošné aplikaci reflektovat v plné míře podmínky v jednotlivých obcích ČR, jejich specifika,
zákona o
obecné zvyklosti a vlastní přístupy k řešení problematiky sociálního bydlení. Zároveň bylo konstatováno, že forma předložení zákona znamená řešení podpory
sociálním
výstavby obecního sociálního bydlení prostřednictvím dotací ze strany státu až od roku 2022. Na základě těchto faktů bylo rozhodnuto nepokračovat v přípravě
bydlení
věcného záměru zákona a nahradit ho programem „VÝSTAVBA“. V září 2018 byla podána žádost o zrušení úkolu a práce na přípravě věcného záměru byly
každoročně
zastaveny. Na konci roku 2018 byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů. Cílem návrhu je podpora obcí, resp. svazků obcí, prostřednictvím dotací a zvýhodněných úvěrů na
investiční akce v oblasti pořízení nájemního bydlení ve formě sociálních a dostupných bytů. Sociální byty jsou určeny pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu
selhání v oblasti bydlení. Cílem podpory dostupných bytů je zvýšení dostupnosti běžného nájemního bydlení, které bude moci obec pronajmout osobám, jejichž
přítomnost v obci je žádoucí, a to zejména z hlediska zajištění základních veřejných služeb (např. příslušníci veřejně prospěšných profesí, pro něž obce bez
dostupného nájemního bydlení nejsou příliš atraktivní). Současně bude docházet k promísení osob různých sociálních vrstev, které je žádoucí z pohledu
dlouhodobé udržitelnosti projektů. V roce 2018 dále MMR v rámci Programu podpora bydlení (podprogram Podporované byty) poskytlo dotaci Kč 132 410 000,na předběžný počet 224 bytů v rámci pečovatelských bytů a Kč 48 600 000,- na předběžný počet 81 bytů v rámci Komunitního domu seniorů.
MPSV: Splněno. Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace byla certifikována MPSV. Nyní bude realizován implementační plán a metodika bude
přizpůsobována jednotlivým typům a velikostem obcí. V roce 2017 byla aplikace metodiky pilotně ověřena.

MPSV, MMR

MLP

každoročně

MMR: Schválením Programového dokumentu IROP je zajištěno, že dotace na sociální bydlení z IROP poskytnou přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně
standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. MMR vydalo metodický pokyn Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění
Aktualizace č. 1.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MPSV, MLP, MMR)
Nedošlo k nastavení mechanismu sledování tohoto indikátoru za rok 2018.

Specifický cíl 8.1.- Zlepšení přístupu Romů k
sociálním službám
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

a) při vytváření strategických dokumentů pro poskytování
sociálních služeb na všech úrovních řízení zohledňovat
situaci Romů, zejména těch, kteří žijí v tzv. sociálně
Ve strategických dokumentech v rámci všech
vyloučených lokalitách, a monitorovat efektivními a
krajů a HMP je zohledněna situace Romů
dostupnými metodami podíl Romů, kteří byli začleněni do
prováděných opatření

b) zvyšovat a zachovat dostupnost sociálních služeb na
celém území státu, především s ohledem na existenci
chudých oblastí a tzv. sociálně vyloučených lokalit s
vyšším zastoupením romských obyvatel

c) při realizaci komplexních programů rozvoje sociálních
služeb v tzv. sociálně vyloučených lokalitách dbát na to,
aby mezi příjemci pomoci byli přiměřeně zastoupeni
příslušníci romské menšiny, a to i s ohledem na cíl
zmenšovat rozdíly mezi většinovou populací a romskou
menšinou a monitorovat dopad programů rozvoje
sociálních služeb v tzv. sociálně vyloučených lokalitách
na Romy

„Počet zájemců o
poskytnutí sociální
služby, kteří byli v
Počet obcí s rozšířenou působností, jejichž
obcích se SVL
komunitní plány obsahují popis a analýzu
odmítnuti
potřeb příslušníků romské menšiny na celém
poskytovateli z
území správního obvodu rozšířené
důvodů uvedených v
působností.
§91 ods. 2 písm. a)
(poskytovate
neposkytuje sociální
službu, o ktreou
osoba žádá) nebo
písm. b)
(poskytovatel nemá
Kapacita podpořených služeb pro osoby,
dostatečnou kapacitu
které lze označit za Romy, na celkové
k poskytování služby
kapacitě podpořených služeb
o ktreou osoba žádá
zákona) č. 108/2006
Sb. o sociálních
službách.“

V komplexních programech rozvoje
sociálních služeb je zohledněna situace
Romů

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

MPSV

MLP

Strategické dokumenty krajů a jejich tvorba jsou dle zákona v gesci krajů. To vyplývá mimo jiné ze současné dikce zákona o sociálních službách, kdy kraj dle
písm. g) § 95 zákona o sociálních službách zajišťuje dostupnost sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
a dle písm. h) téhož § určuje sít sociálních služeb na svém území a přitom přihlíží především k informací obcí sděleným dle § 94 písm. f). S ohledem na
každoročně skutečnost, že zákon o sociálních službách nezná institut nediskriminačního zjišťování etnicity, sociální služby slouží krom jiných cílových skupin v případě
potřeby „národnostním menšinám“. Z tohoto je zřejmé, že kraje ve spolupráci s obcemi mají velmi dobrý přehled, na jakých územích se objevují sociálně
vyloučené lokality, kdo jsou jejich obyvatelé a jakým způsobem by bylo možné zlepšit jejich životní situaci a omezit sociální vyloučení osob v těchto lokalitách. V
tomto kontextu lze považovat indikátor výstupu specifického cíle 8.1. a) za trvale naplňovaný.

MPSV

MLP

každoročně

MPSV komunitní plány (jejich počty a obsah) nesleduje a z legislativních materiálů ani povinnost MPSV ke sledování komunitních plánů ORP neplyne.

MPSV

MLP, kraje

V registru sociálních služeb bylo k 28. 2. 2019 zaregistrováno 311 sociálních služeb s převažující cílovou skupinou etnické menšiny, s převažující cílovou
skupinou osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách bylo registrováno 387 sociálních služeb a s převažující cílovou skupinou osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, bylo registrováno 443 sociálních služeb. Kapacitu bohužel nelze u těchto služeb validně sdělit, neboť
se jedná o poměrně pestrý soubor služeb s ambulantní, terénní i pobytovou formou, přičemž v některých případech se kapacity uváděné v registru vztahují k
každoročně lůžkům, v jiných případech ke klientům, případně pouze k počtu intervencí zaměřených na danou cílovou skupinu.
Počet registrovaných sociálních služeb byl k 28.02.2019 310 s převažující cílovou skupinou etnické menšiny a 388 s převažující cílovou skupinou sociálně
vyloučené osoby. Kapacitu bohužel nelze u těchto služeb validně sdělit, jelikož se jedná o poměrně pestrý soubor služeb s ambulantní, terénní i pobytovou
formou, přičemž v některých případech se kapacity uváděné v registru vztahují k lůžkům, v jiných případěch ke klientům, případně pouze k počtu intervencí
zaměřených na danou cílovou skupinu.

MPSV

MLP

V komplexních programech rozvoje, Akčních plánech rozvoje sociálních služeb krajů a obcí jsou v návaznosti na Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb
každoročně dlouhodobě zohledňovány situace osob ohrožených sociálním vyloučením. Jelikož tedy komplexní plány rozvoje vycházejí ze strategických dokumentů
uvedených v plnění cíle 8.1. a), je tento indikátor dlouhodobě plněn.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MPSV)
Data za rok 2018 nebyly ze strany MPSV poskytnuta.

Specifický cíl 8.2. - Podpora sociálních a dalších
služeb, zejména zdravotních, odpovídajících
potřebám klientů (terénní práce v romských
lokalitách, komunitní práce, nízkoprahové služby

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor
MPSV

a) cíleně podporovat poskytování sociálních a dalších
služeb, které budou odpovídat potřebám klientů, včetně
možných zvláštních potřeb některých skupin Romů,
informování dalších subjektů o specifikách potřeb těchto
klientů, kde je objektivně zjištěna (terénní práce v
romských lokalitách, komunitní práce, nízkoprahové
služby);

Spolugestor

Spolupráce

Termín

MLP

každoročně

Počet pracovníků sociálních služeb, kteří
absolvovali kurzy akreditované MPSV v
oblastech relevantních pro Roma, např.
terénní práce, komunitní práce, a dalších
služeb (nízkoprahové služby, asistenti
prevence kriminality, zdravotní sociální práci)
a možnostech jejich finanční podpory

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

MPSV neshromažďuje data, ze kterých by bylo možné zjistit kolik pracovníků působících v sociálních službách absolvovalo konkrétní vzdělávací program.
Přehled akreditovaných vzdělávacích programů je na webu MPSV na adrese http://www.mpsv.cz/cs/20148 a od roku 2017 také na adrese
http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu. V roce 2018 mělo platnou akreditaci 7 vzdělávacích programů zaměřených na romskou problematiku.
Sociální pracovníci jsou v rámci kvalifikačního vzdělání (vyšší odborné, resp. vysokoškolské) seznamováni též s aktuální situací národnostních menšin a se
specifiky vyžadujícími zohlednění při sociální práci s touto cílovou skupinou, a v případě získání zaměstnání ve specificky zaměřené sociální službě, věnující se
práci s romskou menšinou, jsou tito pracovníci v základu či podrobněji dále seznámeni a školeni v sociální práci s národnostními menšinami. Lze proto
konstatovat, že toto opatření je plněno již pouhou existencí systému kvalifikačního a dalšího vzdělávání v rámci současného legislativního rámce ČR.

MPSV

MLP

každoročně

Počet projektů podporených z prioritní osy 3
„Mezinárodní spolupráce a sociální inovace“
OP Zaměstnanost zaměřených na
tematickou oblast sociálního začleňování

Výzva č. 024 - V roce 2018 byl ukončen projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)". Hlavním výsledkem projektu bylo, že
96% náhodně vybraných rodin (48 rodin z 50) v bytové nouzi si udrželo s poskytnutou podporou nájemní byt. Realizovaný projekt tedy prokázal vysokou
úspěšnost v ukončování bezdomovectví. Na základě zkušeností z tohoto projektu byla ve spolupráci MPSV, Agentury pro sociální začleňování a Platformy pro
sociální bydlení zpracována výzva č. 108 „Podpora programu Housing First (Bydlení především)“, která byla vyhlášena v prosinci 2018 s uzávěrkou do května
2019. Dále v roce 2018 pokračovaly projekty zaměřené na vězně ve výkonu trestu. Romská menšina tvoří v těchto zmíněných projektech více jak 1/3
podpořených osob (jeden z nich byl v roce 2018 dokončen).
Ve výzvě č. 124 začal v roce 2018 začal svou realizaci i projekt zaměřený na možnosti pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením na úrovni
obce. Cílem je zlepšit šance obyvatel sociálně vyloučených lokalit uplatnit se na trhu práce.
Výzva č. 032 - V roce 2018 byla dokončena realizace 12 projektů, jeden projekt bude dokončen na začátku roku 2019. Projekty byly zaměřené na aktivizaci a
zvýšení šancí na pracovní uplatnění znevýhodněné mládeže evidované na ÚP. Příslušníky romské menšiny však nelze administrativně identifikovat.

MPSV

a) přenést důraz z upravování sociálních služeb „na
míru“ k navýšení kapacit a financí pro poskytování
sociálních služeb s důrazem na podporu komunitní práce

Počet projektů zaměřených na rozvoj
komunitní práce, zejména v rámci KPSVL

b) realizovat nadále programy Podpora terénní práce a
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a zajistit
jim odpovídající finanční podporu

Počet projektů podpořených v rámci
programu Podpora prevence sociálního
vyloučení a komunitní práce
Výše finanční alokace pro program Podpora
prevence sociálního vyloučení a komunitní
práce
Počet zaměstnanců financovaných
prostřednictvím projektů podpořených z
programu Podpora prevence sociálního
vyloučení a komunitní práce

MLP

každoročně Ve výzvě 52 byly v roce 2018 podpořeny 3 projekty v hodnotě 25,7 mil.Kč
Obecně k dané problematice:
V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) došlo u výzvy č. 52 k její úpravě a prodloužení termínu předkládání žádostí o
podporu o 15 měsíců, tj. až do 30. 6. 2020. Alokace výzvy byla navýšena o 400 mil. Kč
na 1,2 mld. Kč a zároveň byla výzva rozšířena do dalších obcí a měst. Byla zavedena možnost podpory v rámci modifikovaného nástroje, kterým
je tzv. tematický akční plán (TAP), jehož prostřednictvím lze flexibilně reagovat
na potřeby v lokalitách a soustředit se pouze na některé, zejména klíčové oblasti v obci. Oproti Strategickému plánu sociálního začleňování se TAP věnuje pouze
jednotlivé tematické oblasti např. pouze oblasti soc. služeb nebo pouze oblasti zaměstnanosti apod.
V rámci KPSVL byly dosud vyhlášeny 3 výzvy (č. 26, 42 a 52). Ve výzvách
do prosince 2018 byly podpořeny projekty ve výši 1 457 mil. Kč (56% z celkové alokace na uvedené výzvy). Projekty jsou zaměřeny především na podporu
sociálních služeb (terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství, dále
pak na sociální bydlení, sociální práci, zadluženost, prevenci kriminality, aktivizaci apod. Dosud podpora v rámci výzev byla či stále je umožněna 92 městům a
obcím prostřednictvím realizace opatření, která vyplývají ze 48 Strategických plánů sociálního začleňování.

Kapacita
podpořených služeb
poskytovaných v SLV

MLP

VÚV

každoročně
25

MLP

VÚV

každoročně
13.000.000 Kč

V rámci 25 podpořených, resp. 23 realizovaných projektů bylo celkově podpořeno 34,66 osob (přepočteno na plné úvazky).

Počet klientů, kteří získali podporu
financovaných prostřednictvím projektů
podpořených z programu Podpora prevence
sociálního vyloučení a komunitní práce
c) podporovat programy prevence drogové závislosti a
zapojit, kde je to místně možné a vhodné, do této činnosti
příslušníky romské menšiny a romských organizací

Počet podpořených programů se zapojením
romské menšiny

2.465

MLP a MŠMT

VÚV

2016, 2018,
2020
Žádný program nebyl specificky zaměřený na podporu romské menšiny.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MPSV)
Kapacita podpořených služeb (indikátor 6 70 01) byla 84 (maximální počet osob).

Specifický cíl 8.3. - Rovný přístup Romů ke
zdravotní péči
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

a) rozpracovat do strategických dokumentů ministerstva Strategické dokumenty MZ nebo dokumenty,
zdravotnictví možnosti podpory pro zajištění dostupnosti na kterých MZ participuje obsahují opatření
zdravotní péče a služeb pro obyvatele sociálně
na snížení nerovného přístupu ke zdraví pro
vyloučených lokalit
obyvatele SVL

b) podporovat opatření, která v co největší míře zajistí,
že klienti zdravotnických zařízení nebudou
diskriminováni či znevýhodněni na základě příslušnosti
k romské menšině

c) rozpracovat a podporovat systematické a
standardizované vzdělávání zdravotnických pracovníků
na všech pozicích pro práci s etnickou menšinou
(Romové), jako s osobami s odlišnou sociální a kulturní
zkušeností; výuka by měla být standardizována, a to jak
z hlediska obsahu, tak i z hlediska rozsahu, jakou by v
rámci systematického vzdělávání zdravotnických
pracovníků měla mít

d) podporovat prevenci onemocnění a zdravý životní styl
ve vztahu k Romům, systematicky zvyšovat jejich
zdravotní gramotnost,

d) věnovat dostatečnou pozornost hodnocení
efektivnosti těchto programů a jejich udržitelnosti

Gestor

MZ

Počet a typ opatření uskutečněných s
ohledem na specifický přístup k Romům ve
zdravotnických zařízeních (výchozí stav: 0)

MZ

Spolugestor Spolupráce

MLP

AKČR

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Pro zlepšení informovanosti romské komunity a komunity osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách připravilo k realizaci MZ v roce 2018 projekt "Ordinace
pro osoby bez přístřeší", jehož cílem je zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a především podporu preventivní zravotní péče osobám bez přístřeší a
každoročně osobám, které jsou ohroženy ztrátou přístřeší. Projekt je zaměřen především na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v blízkosti velkých měst (nad
100 tis. obyvatel), kde dle dostupných dat žije 85 % Romů. Zahájení činnosti nových ordinací či rozšíření činnosit stávajících ordinací pro osoby bez přístřeší
bude realizováno nejpozději do června roku 2019.
V rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2018 bylo podpořeno 23 projektů. Z tohoto dotačního titulu
nebyl podpořen projekt, který by se přímo zabýval problematikou zdravého životního stylu ve vztahu k Romům, systematického zvyšování jejich zdravotní
gramotnosti, ale byly podpořeny projekty, které se, byť i jen okrajově, dotýkaly problematiky zdravého životního stylu u osob sociálně vyloučených nebo
sociálním vyloučením ohrožených. Jednalo se např. o projekty „Poradna podpory zdraví“ v Ústí nad Labem, „Zdravík - podpora zdraví pro děti hravě a
každoročně
zábavně“, „Čisté ručičky - program hygiena rukou pro nejmenší", „Zubař je náš kamarád“, „Krátké intervence v praxi“, „Zdravá školní jídelna - podpora
komunikace o správné výživě směrem k žákům, pedagogům a rodičům apod.“ (celková výše dotační podpory všech uvedených projektů byla ve výši cca 900
000 Kč). Dále byl z dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v rámci preventivních aktivit na podporu zdravého životního
stylu u osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených realizován projekt „Hrou proti AIDS“ (400 tis. Kč).
V případě lékařů, zubních lékařů a farmaceutů platí, že MŠMT garantuje pregraduální výchovu, MZ pak pouze část postgraduálního vzdělávání, konkrétně
specializační vzdělávání uvedených zdravotnických povolání (viz zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů). V materiálu uváděná vyhláška č. 187/2009 Sb. sice spadá do gesce MZ, nicméně touto vyhláškou byla
implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací tak, aby v rámci všech členských států EU bylo
zaručeno během pregraduální výuky splnění minimálních požadavků (konkrétně stanovených v čl. 24 citované směrnice), a to za účelem výkonu povolání a
případného uznávání kvalifikací v rámci EU. V souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), MZ na základě vyhlášky č. 187/2009 Sb. vydává pouze stanovisko týkající se potvrzení, zda absolventi budou
každoročně oprávněni vykonávat zdravotnické povolání. Konečné rozhodnutí o akreditaci pregraduálních vzdělávacích programů (a tedy i jejich konkrétního obsahu) je v
gesci akreditační komise MŠMT, respektive MŠMT, a řídí se zákonem o vysokých školách, který je rovněž v působnosti MŠMT.
Ve vzdělávacích programech jednotlivých oborů specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je stanovenou povinností absolvovat
teoretický kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“. Část tohoto teoretického kurzu je věnována právě oblasti etického chování a
komunikace s pacientem.
MZ se aktuálně obrátilo na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, aby v rámci oblasti celoživotního vzdělávání připravili kurz se zaměřením na
specifickou problematiku osob bez přístřeší.

Aktivity pro zlepšení práce zdravotních
pracovníků s ohledem na aktuální situaci a
specifika Romů (výchozí stav: 0)

MZ (MŠMT)

MLP

MZ má k dispozici propracované vzdělávání
lékařských i nelékařských zdravotnických
pracovníků pro oblast přístupu k osobám s
odlišnou sociální a kulturní zkušeností

MZ (MŠMT)

MLP

každoročně

Uskutečněné aktivity zaměřené na prevenci
onemocnění a zdravý životní styl (výchozí
stav: 30 programů / ročně / 2.500
oslovených)

MZ

MLP

každoročně V roce 2018 v rámci dotačních titulů MZ bylo podpořeno 23 projektů zaměřených na zdravý životní styl a prevenci onemocnění.

MZ

MLP

Součástí podpořených projektů v rámci dotačních titulů MZ je i hodnocení přínosu, efektivity projektů. Veškerá opatření MZ směřují k podpoře zdraví obyvatel
ČR a snahou je podporovat osoby ohrožené závažným onemocněním, které může přispět k sociálnímu vyloučení ze společnosti. Veškerá opatření MZ směřují
k podpoře zdraví obyvatel ČR a snahou je podporovat osoby ohrožené závažným onemocněním, které může přispět k sociálnímu vyloučení ze společnosti.
Akční plány v rámci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí zaměřené např. na celoživotní vzdělávání zdravotnických
každoročně pracovníků, rozvoj zdravotní gramotnosti, správnou výživu a stravovací návyky, duševní zdraví aj. obsahují tzv. Logický rámec, který je vhodný pro identifikaci
a analýzu problémů na straně jedné a definování cílů a stanovení konkrétních aktivit k řešení těchto problémů na straně druhé. Metodou Logického rámce se
připravovaný projekt testuje jak z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení daného problému, tak z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé udržitelnosti.
Uplatnění metodiky Logického rámce je důležité nejen ve fázi přípravy programu či projektu, ale je klíčovým nástrojem i pro jeho implementaci a hodnocení.
Tvoří základ pro přípravu jednotlivých aktivit a rozvoj monitorovacího systému.

MZ

MLP

Provádění každoročního hodnocení aktivit
zaměřených na prevenci nemocí a zdravý
životní styl (výchozí stav: 0)

MZ podpořilo v období 2015-2020
každoročně min. 2 aktivity zaměřené na
prevenci nemocí a zdraví životní styl

Do roku 2020 se
sníží v SVL o 50%
počet případů
nerovného přístupu
Romů ke zdravotní
péči (bude
provedeno šetření v
roce 2017 a
srovnávací v roce
2020).

2020

Celoživotní vzdělávní nelékařských zdravotnických pracovníků probíhá v ČR prostřednictvím širové nabídky vzdělávacích akcí. Do vzdělávní byla zařazena
výrazně i problematika prevence výskytu rizikových faktorů, protože prostředí sociálního vylouční reálně souvisí s vyšší mírou rizikového chování - vyšší
konzumace zdraví škodlivých látek - alkohol, tabák, drogy apod. V roce 2018 bylo v nabídce celkem 44 vzdělávacích akcí. Byl vytvořen vzdělávací program
Edukace v oblasti zdravého životního stylu, prevence nemocí a sebepéče, jehož hlavní náplní je ochrana a podpora zdraví (zdravá výživa, pohyb apod.).

V roce 2018 v rámci dotačních titulů MZ bylo podpořeno 23 projektů zaměřených na zdravý životní styl a prevenci onemocnění.

V roce 2018 byl Sociofaktorem pro Agenturu pro sociální začleňování dokončen výzkum zdravotní gramotnosti mezi 301 respondenty ze SVL napříč ČR.
Výsledky ukazují, že u respondentů převládá nezdravý životní styl. Čtyři pětiny dotazovaných mají zkušenost s kouřením a více než dvě třetiny s konzumací
alkoholu. Oproti tomu pouze třetina dotazovaných uvedla, že má kladný vztah ke cvičení a téměř polovina respondentů považuje svůj způsob stravování za
nezdravý.
e) provádět výzkumy a šetření na základě vybraných
indikátorů zdraví a zaměřené na zdravotní situaci Romů
a determinanty zdraví ve srovnání s většinovým
obyvatelstvem, podporovat publikování a rozšiřování
jejich výsledků, a to nejenom mezi odborníky, ale i
v médiích

Počet provedených výzkumů zaměřené na
zdravotní situaci Romů a šíření jejich
výsledků (výchozí stav: 2)

MZ

MLP

každoročně

f) podporovat služby na sociálně zdravotním pomezí s
cílem zajistit dostupnost těchto služeb

Realizace konkrétních aktivit akčního plánu
Ministerstva zdravotnictví Zvýšení kvality,
dostupnosti a efektivity následné,
dlouhodobé a domácí péče dle schváleného
harmonogramu do roku 2020

MPSV, MZ

MLP, kraje

každoročně

Aktivity zaměřené na podporu a dostupnost
služeb na sociálně zdravotním pomezí a
případně existence nové právní úpravy
služeb sociálně zdravotního pomezí

MPSV, MZ

Do konce roku 2018 byly personálně vytvořeny všechny krajské týmy budoucích Regionálních center podpory zdraví. Jejich doplňování, uzavíraní smluv o
pronájmech prostor, nákup mobilních telefonů, příprava a vyhlášení výběrových řízení na vybavení center proběhlo v roce 2018 a probíhá v lednu až březnu
2019. Druhé kolo kurzu mediátora podpory zdraví začne 29. 3. 2019 a bude otevřeno i zájemcům mimo mediátory podpory zdraví, např. budoucí realizátory
programů. Nově je zaměstnáno 14 koordinátorů, počet mediátorů se blíží požadovaným 28 úvazkům s tím, že kraje Ústecký a Moravskoslezský mají
mediátorů více - s ohledem na vyšší počet vyloučených lokalit, počet osob a předpokládané větší nerovnosti ve zdraví.
Příprava 66 programů: do konce roku byl vytvořen expertní tým odborníků, dokončeny byly první návrhy odborných východisek pro programy, v jejich
precizování a doplňování se pokračuje v r. 2019 a současně se pracuje na konkrétní podobě programů.Mapování chování cílové skupiny - osob ohrožených
chudobou a sociálním vyloučením bylo dokončeno v r. 2018 s přesahem do r. 2019 u některých regionálních týmů, vzhledem k jejich vytvoření až koncem
roku.Mapování potřeb cílové skupiny - terénní šetření probíhá v r. 2019 souběžně s tvorbou 66 programů. V roce 2018 nebyl podpořen projekt podpory zdraví
"Snižování zdravotních nerovnosti v sociálně vyloučených lokalitách". Aktivity v tomto směru byly ze strany Státního zdravotního ústavu (SZÚ) omezené. Byly
rozesílány zdravotně výchovné materiály z produkce Centra podpory veřejného zdraví SZÚ do škol ve vyloučených oblastech na jejich žádost.
Za účelem zvyšování dostupnosti zdravotní péče v SVL vstoupila Agentura do spolupráce se Státním zdravotním ústavem (SZÚ), kdy v rámci regionálních
center podpory zdraví (součást projektu SZÚ s názvem Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením) zprostředkovala
kandidáty na většinu postů tzv. mediátorů podpory zdraví, kteří působí v celkovém počtu 49 osob ve všech krajích ČR. Jedná se o proškolené asistenty, kteří
pochází nebo osobně do hloubky znají lokality, ve kterých pracují.
I v roce 2018 poskytoval DROM, rosmké středisko službu zdravotně sociálních pomocníků.

MLP, kraje

Od dubna 2018 pracuje koordinační pracovní skupina Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví k nastavení služeb na sociálnězdravotním pomezí a zajištění péče, podpory a pomoci pro osoby, které potřebují tyto služby. Jejím cílem je vytvoření tezí systémových změn, jak
legislativního, tak i nelegislativního charakteru, pro vytvoření podmínek pro kvalitní a efektivní fungování služeb na sociálně-zdravotním pomezí s cílem
zajištění jejich dostupnosti na území České republiky. Propojení se bude realizovat formou změnového zákona (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních
službách, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, případně i dalších), zatím pouze v segmentu
institucionální péče. Do konce roku 2019 je plánováno předložit věcný záměr návrhu tohoto zákona, který bude osahovat návrh paušální platby za ošetřovací
den, společné podmínky registrace a personálního standardu. Počítá se i se změnami v oblasti kvality péče.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MZ)
V roce 2018 MZ neevidovalo žádnou stížnost, která by se týkala diskriminace menšin, tedy ani romské menšiny.

Specifický cíl 8.4. - Podpora romských rodin v
oblasti sociálně-právní ochrany
Dílčí cíl

a) učinit opatření, aby všechny děti bez rozdílu měly
stejný přístup k osvojení a ke svěření do pěstounské
péče; ajistit adekvátní odbornou přípravu žadatelů o
náhradní rodinnou péči tak, aby se mohli stát osvojiteli
nebo pěstouny vhodnými i k přijetí romského dítěte do
rodiny

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Soubor opatření (osvěta, metodika…) pro
potenciální žadatele o náhradní rodinnou péči
Do roku 2020 se
tematicky zaměřený na specifika péče o děti zvýší podíl romských
z odlišného sociokulturního prostředí, které
dětí, jimž bude
jsou ohrožené předsudky a nerovným
zprostředkována
přístupem, který by v důsledku měla zvýšit
náhradní rodinná
péče, o 2%.
šance těchto dětí na umístění do náhradní
rodinné péče

Gestor

MPSV

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Dílčí cíl je plněn prostřednictvím klíčové aktivity 4(dále jen „KA č. 4) IP MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“ (financován z
OPZ, rozpočet ve výši 326 mil. Kč, období realizace od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019). KA č. 4 „Rozvoj náhradní rodinné péče" směřuje k profesionalizaci
pěstounské péče a k zefektivnění zprostředkování náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“) mimo jiné i ve vztahu k dětem se specifickými potřebami, mezi něž
patří i romské děti. Cílem je stanovit kritéria kvality jednotlivých fází procesu zprostředkování NRP, na kterých se podílejí sociální pracovníci, psychologové či
pracovníci zajišťující doprovázení při výkonu pěstounské péče. Do aktivity je zapojeno 8 krajů ČR (Olomoucký, Moravskoslezský, Středočeský,
Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihočeský, hl. město Praha).
Aktivita zahrnuje 5 dílčích podaktivit:
1) Pilotní ověření nastavení předpokladů pro přijetí dítěte do rodiny;
2) Návrh kritérií kvality příprav na přijetí dítěte do pěstounské péče nebo osvojení a dalšího vzdělávání pěstounů;
3) Nové postupy v procesu zprostředkování NRP a podpory pěstounských rodin pečujících
o děti se specifickými potřebami;
4) Analýza situace příbuzenské pěstounské péče;
5) vzdělávací program "Specifika péče v náhradní rodinné péči".
Jednotlivé dílčí aktivity tvoří jako komplex indikátor výstupu. Níže je uvedeno, v jaké fázi je plnění indikátoru výstupu, kterým je soubor opatření pro žadatele o
každoročně NRP tematicky zaměřený na specifika péče o děti z odlišného sociokulturního prostředí:
Aktivity splněné v roce 2017 (dokončené dílčí výstupy):
• Analýza stávajícího systému posuzování žadatelů o NRP v ČR, zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.;
• Analýza potřeb pěstounských rodin pečujících o děti se specifickými potřebami, zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.;
• Analýza situace příbuzenské pěstounské péče, zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.;
• Analýza kvality příprav žadatelů o NRP; zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.
Aktivity plněné v roce 2018:
• Analýza kvality vzdělávání žadatelů o NRP - dokončeno 2018, zveřejněno na www.pravonadetstvi.cz;
• Manuál posuzování zájemců o přijetí dítěte do pěstounské péče či osvojení - pracovní verze dokončena 10/2018, do 3/2019 je plánováno pilotní ověřování na
úrovni krajských úřadů zapojených do aktivity, pak bude následovat evaluace pilotního ověřováno, předpokládané dokončení 5/2019;
• Strategie oslovování zájemců o svěření dítěte se specifickými potřebami do NRP – v roce 2018 byla strategie dokončena, plánováno vyhlášení veřejné
zakázky a realizace informační a náborové kampaně na první polovinu roku 2019;
• Manuál postupů při zprostředkování NRP – pracovní verze dokončena 2018, od 12/2018 do 3/2019 probíhá pilotní ověřování na úrovni krajských úřadů
zapojených do aktivity, předpokládané dokončení 5/2019 (součástí manuálu bude i Baterie doporučení pro zprostředkování NRP na krajské úrovni dokončená

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MPSV)
líčovou otázkou je z hlediska monitorování naplňování indikátoru výsledků otázka sběru etnických dat, která není v ČR koncepčně vyřešena. V roce 2018 začal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (dále jen "VÚPSV") realizovat výzkumný projekt zadaný MPSV „Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní
rodinné péče“, jehož cílem je analyzovat situaci romských dětí, které jsou vedeny krajskými úřady v evidenci dětí podle § 22 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, a identifikovat bariéry, které jim komplikují přístup k péči v náhradním
rodinném prostředí. V roce 2018 probíhala opakovaně jednání MPSV s VÚPSV, jejichž výstupem je stanovená metodologie sběru etnických dat v oblasti náhradní rodinné péče, na základě níž by měl v první polovině roku 2019 proveden prostřednictvím dotazníků neadresný sběr etnických dat. Kvalifikované odhady budou zjišťovány
prostřednictvím pracovníků OSPOD specializovaných na agendu NRP, kteří působí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen "OÚ ORP") a krajských úřadů (dále jen "KÚ"), včetně Magistrátu hl. města Prahy. Výzkumný záměr (včetně navržené metodologie a dotazníků pro OÚ ORP a KÚ) byly předloženy v lednu 2019 vedení
rezortu ke schválení, které je podmínkou toho, aby byl výzkum nakonec v praxi realizován. Opoždění prací je způsobeno změnou ve vedení rezortu.

Specifický cíl 9.1. Soulad právních předpisů a jejich
provádění se zákazem diskriminace
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

a) monitorování legislativního i nelegislativního procesu
z hlediska dodržování zákazu diskriminace při výkonu
veřejné moci státem se specifickým zřetelem k situaci
Romů

Informace ve Zprávě o stavu romské menšiny
Soulad vládních politik a opatření se
zákazem diskriminace, zajištění rovného
uplatňování základních práv a svobod v ČR
ve vztahu k Romům a dalším ohroženým
skupinám

Indikátor výsledku

Gestor

Spolupráce

Termín

MLP

VOP

každoročně

MLP

VOP

Odbor lidských práv a ochrany menšin je připomínkovým místem. Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro
každoročně národnostní menšiny i v roce 2018 monitorovalo a připomínkovalo materiály legislativní i nelegislativní povahy, které měly nebo by mohly mít dopad na situaci
Romů v ČR.

VOP

MV plní průběžně. Ministerstvo vnitra vykonává dozor z úřední povinnosti, zejména vůči obecně závazným vyhláškám obcí, které jsou mu na základě zákonem
každoročně stanovené povinnosti zasílány (§ 12 zákona č. 128/2000 Sb.). V rámci všech obecně závazných vyhlášek byly zkoumány i možné diskriminační účinky a
dopady jednotlivých ustanovení, zejména co se týče oblasti veřejného pořádku.

b) monitorování legislativních i nelegislativních aktivit
MLP, MV,
územně samosprávných celků z hlediska dodržování
1) Žádné opatření
Informace ve Zprávě o stavu romské menšiny
další dotčená
zákazu diskriminace při výkonu samostatné i přenesené
veřejné moci nemá
ministerstva
působnosti
za následek přímou
či nepřímou
diskriminaci Romů a
dalších ohrožených
skupin 2) Zajištění
rovného přístupu
MLP, MV,
Zajištění souladu politik a opatření územně
všech osob k
samosprávných celků se zákazem
základním právům a další dotčená
diskriminace
svobodám (dle zpráv ministerstva
VOP)

c) zkoumání dopadu vládních politik na národnostní a
etnické menšiny, především Romy, a jiné skupiny
ohrožené diskriminací a sběr relevantních dat

Odborné metodiky pro sběr dat a uplatňování
pozitivních opatření v jednotlivých sektorech

MLP

Spolugestor

kraje,
statutární
města

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
Každoročně je vládě předkládána Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za předchozí rok, jejíž součástí je i hodnocení dopadu nejdůležitějších
legislativních i nelegislativních změn na každodenní život Romů v ČR.

MV plní průběžně. MV vykonává dle příslušných ustanovení zákonů o územních samosprávných celcích dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných
vyhlášek územních samosprávných celků a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření jejich orgánů jen v jejich samostatné působnosti a z hlediska jejich
zákonnosti.
kraje,
statutární
města

VOP

VOP

každoročně MV provádí posuzování pravidel pro přidělování obecních bytů. Pravidla pro přidělování obecních bytů, zjištěná v rámci kontrolní činnosti MV, jsou posuzována
po obsahové stránce z pohledu případné diskriminace a možnosti omezení přístupu k bytům. Důležitým aspektem celé problematiky je skutečnost, že obce
nemají povinnost vydat pravidla pro přidělování obecních bytů. V roce 2018 bylo provedeno 117 kontrol samostatné působnosti obcí. Při těchto kontrolách bylo
zjištěno 11 pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví obce u 10 obcí. Celkem bylo v roce 2018 posuzováno Ministerstvem vnitra 21 pravidel pro přidělování
bytů ve vlastnictví obce. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by obce přistupovaly k diskriminaci žadatelů o byt na základě národnosti či rasy.

Každoročně je vládě předkládána Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za předchozí rok a Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za předchozí rok, které
zachycují dopad vládních politik na národnostní menšiny a etnické menšiny. Dne 23. 02. 2015 byla vládou schválena Strategie romské integrace do roku 2020.
každoročně V návaznosti na SRI byla v říjnu 2016 vládou přijata Metodika pro sledování a vyhodnocování naplňování Strategie romské integrace do roku 2020. Metodika
navrhuje způsob a metody vyhodnocování opatření ve Strategií navržených. Spočívá v každoročním vyhodnocování opatření, která odpovědné resorty v oblasti
romské integrace učinily. Navrhuje rovněž způsoby aktualizace jednotlivých opatření a zapojení stakeholderů do procesu monitorování.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 (MLP)
Žádné opatření veřejné moci nemá za následek přímou či nepřímou diskriminaci Romů a dalších ohrožených skupin.
KVOP upozorňuje na trvající segregaci romských dětí v přístupu ke vzdělání.

Specifický cíl 9.2. - Pomoc a ochrana obětí
diskriminace
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

a) vytvoření systému přístupné bezplatné či finančně
dostupné právní pomoci

Zvyšující se počty poskytovatelů právní
pomoci v jednotlivých regionech ČR, počty
žádostí o právní pomoc a způsob jejich
vyřízení. Počty případů poskytnuté právní
pomoci v jednotlivých soudních a správních
řízeních .

MS

Dnem 1. 7. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 258/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony.
Podle § 18a, jenž byl do zákona o advokacii doplněn shora uvedeným zákonem č. 258/2017 Sb., má žadatel, jež splňuje daným ustanovením předepsané
každoročně podmínky, právo na to, aby Česká advokátní komora určila advokáta k poskytnutí právní porady. Podle § 18c téhož zákona pak má žadatel právo, aby mu
Česká advokátní komora určila advokáta k poskytnutí bezplatné právní služby. Od nabytí účinnosti shora uvedeného zákona určila Česká advokátní komora
v rámci daného systému k poskytnutí právní porady nebo k poskytnutí právní služby advokáta přibližně tisícovce žadatelů.

Na základě legislativního plánu vlády
schválit návrh zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s rozšířením
státem zajištěné právní pomoci

MS

každoročně Dne 1. 7. 2018 nabyl účinnosti shora uvedený zákon č. 258/2017 Sb., jímž došlo k rozšíření státem zajištěné právní pomoci (viz výše).

Posílení sítě poskytovatelů právní pomoci,
která bude pokud možno rovnoměrně
rozprostřená po celém území státu (Ideální
by byl minimálně jeden poskytovatel pomoci
na základní úrovni odborného poradenství v
každém „okresním“ městě)

MS

každoročně

Příslušná legislativní změna vedoucí ke
snížení soudních poplatků u
antidiskriminačních žalob na 1.000 Kč

MS

2016

b) snížení soudních poplatků u antidiskriminačních žalob
na 1.000 Kč

c) vzdělávání soudců, státních zástupců, advokátů,
zapsaných mediátorů a státních úředníků a úředníků
samospráv v antidiskriminačním právu

Počet školení pro soudce, státní zástupce a
další osoby, působící v justici o
antidiskriminačním právu a jeho praktickém
uplatňování

Počet ročně proškolených soudců, státních
zástupců, čekatelů, asistentů, vyšších
soudních úředníků a dalšího justičního
personálu
Antidiskriminačním zákon je obsažen v
příloze č.1 prováděcí vyhlášky č. 162/2015
Sb. k zákonu o státní službě č. 234/2014 Sb.
mezi právními předpisy, jejichž znalost lze v
rámci obecné části úřednické zkoušky
ověřovat

d) rozšíření oprávnění a posílení kapacit Veřejné
ochránkyně práv jako orgánu pro rovné zacházení a
ochranu před diskriminací

Spolugestor Spolupráce

MS

VOP

MS

VOP

MV ve
spolupráci s
příslušnými
služebními
orgány

Školení pro státní zaměstnance o
antidiskriminačním právu a jeho praktickém
uplatňování

MV ve
spolupráci s
příslušnými
služebními
orgány

Legislativní změna vedoucí k posílení práv a
kapacit VOP

MLP

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Daná problematika rovněž souvisí s výše uvedenou novelou zákona o advokacii, provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Přijatá právní úprava vede k
jednodušší časové i místní dostupnosti právní pomoci, když poskytování právní pomoci svěřuje advokátům, jež mají sídla po celé republice.

Uvedené opatření bylo realizováno v roce 2017, když 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony. Tímto zákonem byl rovněž novelizován zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, když do přílohy zákona –
sazebníku soudních poplatků – byla, mimo jiné, doplněna položka č. 40, jež stanovuje soudní poplatek „za návrh na zahájení soudního řízení ve věcech
ochrany před diskriminací“ ve výši 1 000,- Kč. Uvedená právní úprava nabyla účinnosti dnem 30. září 2017.

V roce 2018 uspořádala Justiční akademie tradiční seminář Antidiskriminační právo, který se zaměřil na praktické otázky rozhodování těchto kauz a rozbor
kazuistik: Seminář se formou rozboru vybraných soudních rozhodnutí zaměřil na procesně a hmotně právní otázky antidiskriminačního práva. Diskriminační
důvody a formy diskriminace. Antidiskriminační zákon a další předpisy obsahující zákaz diskriminace. Diskriminace s oblasti práce a zaměstnání. Rovnost
žen a mužů. Diskriminace v oblasti zboží, služeb, zdravotní péče, bydlení a vzdělávání. Semináře se zúčastnilo celkem 23 účastníků a účastnic.
Jako každý rok byly vypsány také semináře
Úvod do romistiky, nicméně z technických důvodů se termín konání semináře přesunul z původního podzimního termínu na termín 14. března 2019. Anotace:
Romistika je věda, která studuje jazyk, historii a kulturu Romů. Účastníci semináře získají přehled v problematice související s romským etnikem a dozví se
každoročně o odlišnostech fungování romského jazyka či romské rodiny. Díky získaným informacím se účastníci budou umět lépe vyrovnat s kulturními odlišnostmi,
které mohou projevit během soudního řízení. V druhé části se bude hovořit mimo jiné i o těchto věcech: rodina (užší/širší, fungování rodiny, role ženy/role
muže, svatba, rozvod, péče o děti po rozvodu, bydlení vnitřní prostory bytu v. společné prostory), vztah k autoritám (škola - vztah ke vzděláni, lékař - péče o
zdraví, pobyt v nemocnici, policie, úřady), vztah k soudům (civilní řízení/trestní řízení, porozumění jazyku soudce, soudní tlumočníci do romštiny, podávání
svědectví, právní (ne)gramotnost, respektování rozsudku, trest odnětí svobody, exekuce, oddlužení, přebírání závazků za druhé, atd. Seminář je vhodný pro
všechny soudce a státní zástupce. Seminář je otevřen i pro čekatele a asistenty. Na seminář je přihlášeno cca 30 účastníků. Lektory kurzu jsou: Mgr. Barbora
Šebová – lektorka, romistka a Bc. David Tišer – lektor, romista

každoročně

V rámci shora uvedených seminářů bylo, resp. během března bude, proškoleno celkem 53 osob z řad soudců, státních zástupců, asistentů soudců, justičních
čekatelů a vyšších soudních úředníků.

2020

Uvedení tohoto právního předpisu ve výčtu přílohy č. 1 vyhlášky č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, není žádoucí a opodstatněné. Obecná
část úřednické zkoušky předpokládá, že otázky na problematiku lidských práv (včetně ochrany před diskriminací) budou zkoušeny a právní rámec je tomuto
přizpůsoben (odkaz na normy ústavního pořádku). Dále je třeba upřesnit, že skutečnost, že je norma uvedena ve výčtu předpisů neznamená, že by byla
konkrétně zkoušena v celém rozsahu, půjde vždy o 1 až 2 otázky testového charakteru [volba z možností a), b), c)]. Antidiskriminační zákon je začleněn ke
zvláštní části úřednické zkoušky, oboru státní služby Lidská práva.

každoročně V roce 2018 žádné školení zabezpečené MV neproběhlo.

VOP

každoročně

V průběhu roku 2016 projednávala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona o Veřejném ochránci práv, kterou předložil ministr pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu. Novela zákona však mezi poslanci neměla podporu a byla stažena k přepracování.
V roce 2018 nedošlo ke změně tohoto stavu.

Specifický cíl 9.3. - Tolerantní společnost respektující
svou diversitu a umožňující rozvoj všem svým
složkám
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

a) pokračování ve vzdělávání žáků a studentů k větší
toleranci a respektu k odlišnosti

Počet kurzů a výukových modulů připravené
seznámit žáky s otázkou tolerance k jinakosti
a s životem menšinových komunit.

MŠMT

MLP, VOP

NÚV jako výstup projektu IPS Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A) zpracoval k akreditaci modul Kultura školy, který v rámci DVPP
každoročně připraví pedagogické pracovníky škol pro práci s tématy pedagogická kultura, kultura pedagogického sboru, otevřenost, sociální klima, participace (žáci, rodiče,
další aktéři), profesionalita pedagogických pracovníků; sociální vztahy. Školy tento úkol plní průběžně během školního roku.

Téma výchovy k toleranci a rovnému
zacházení je akcentováno v jednotlivých
předmětech jako občanská výchova,
společenské vědy apod. zavedení určitých
standardů pro informování o menšinách,
aplikace doporučení, úpravy v etických
kodexech apod.

MŠMT

MLP, VOP

V RVP ZV je zařazena multikulturní výchova jako průřezové téma. Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostmi různých kultur, jejich
každoročně tradicemi a hodnotami. Analýza obsahu jednotlivých vzdělávacích oblastí i průřezových témat je v současné době součástí přípravných prací směřujícím k
revizím rámcových vzdělávacích programů.

b) veřejné kampaně proti nenávisti a na podporu
snášenlivosti a tolerance

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

V rámci projektu Aktivizace a zmocňování Romů prostřednictvím Národní romské platformy III byly v roce 2018 realizovány 4 jednodenní kurzy zaměřené na
zlepšování sousedského soužití.

Školení a kampaně vedoucí ke vstřícnosti a
otevřenosti mladých lidí vůči menšinám a
jinakosti a jejich připravenost žít v dnešním
globálním světě

MLP

každoročně Web Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti během roku 2018 navštívilo na 440 tisíc unikátních uživatelů, prostřednictvím Facebooku se dařilo měsíčně
zasáhnout v průměru 400-500 tisíc unikátních uživatelů. Agentura pro sociální začleňování spravuje také síť organizací, které veřejně deklarují, že jsou
otevřené všem bez ohledu na jejich původ, vyznání nebo orientaci. V roce 2018 síť tzv. HateFree Zone dosáhla 300 zapojených míst napříč Českou republikou,
k označení se hlásí také některé festivaly.

Rostoucí tolerance
ve společnosti vůči
menšinám a jinakosti
a připravenost
k jejich úspěšnému
začlenění v
průzkumech
veřejného mínění
Počet setkání se zástupci médií, případně
c) spolupráce s médii na vytváření tolerantní společnosti
počet termatických jednání poradních orgánů
respektující rovná práva všech
vlády

Termín

V rámci působnosti Rady vlády pro národnostní menšiny dlouhodobě probíhají jednání se zástupci České televize a Českého rozhlasu.

MLP, MK,
MŠMT, MV

každoročně

Ministerstvo kultury respektuje redakční svobodu ustavenou tiskovým zákonem, zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Nebrání se účasti
na setkáních v případě, že budou na takováto setkání zástupci Ministerstva kultury pozváni. Ve sledovaném období neevidujeme ze strany médií žádnou
iniciativu ke spolupráci v této oblasti.
V oblasti komunikační strategie MV a PČR v rámci přijaté Koncepce boje proti extremismu je jedním z hlavních opatření korektní informování z hlediska etnicity.

d) ve spolupráci s realizátory ocenění Roma Spirit
připravit návrh na možnou podporu této akce z veřejných
zdrojů

Počet programů zaměřujících se na
objektivní informování o postavení menšin
ve společnosti a poskytující dostatečné
informace o jejich životě.

MLP

Množství finančních prostředků na ocenění
Roma Spirit z veřejných zdrojů

MLP

RRTV

každoročně Vysílány byly 2 pořady v České televizy (Sousedé, Babylon) a 2 v Českém rozhlase (Mezi námi a Roma O Roma vakeren).

každoročně V roce 2018 se v České republice udílení cen Roma Spirti vůbec neuskutečnilo. Zatímco na Slovensku proběhl v roce 2018 již 10. ročník.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT, MLP)
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity realizovala projekt Inkluzivní vzdělávání a sociální podpora v překonávání nerovnosti ve společnosti. Projekt se zabývá povahou, příčinami a důsledky sociálních a vzdělávacích nerovností v kontextu socioekonomických, kulturních a institucionálních procesů. Jeho cílem je přispět k
formulování efektivních politik a rozvoji takových praxí, které přispějí k překonání nerovností. V rámci projektu budou analyzována longitudinální data, aby mohly být vysvětleny rozdíly v nerovnostech v předškolním a základním vzdělávání, a to mezi jednotlivými zeměmi, různými vzdělávacími systémy a v časové perspektivě.

Specifický cíl 10.1. - Ochrana Romů před
extremismem a rasově motivovanou trestnou
Dílčí cíl

a) věnovat při tvorbě a naplňování koncepce boje proti
extremismu pozornost anticiganismu jako zvláštní
formě rasismu a jeho projevům

Indikátor výstupu

Materiály zaměřené na boj s extremismem,
násilím z nenávisti pracují s tématem
Anticiganismu
Počet materiálů/studií/příruček věnující se
Anticiganismu

Indikátor výsledku

Meziročně se snižuje
počet protiromských
demonstrací a rasově
motivovaných trestných
činů vůči Romům

Gestor

Spolugestor Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

MV

Aktualizovaná Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 schválená vládou usnesením č. 873 ze dne 17. prosince 2018, stejně jako v předchozích letech,
kladla důraz na téma anticiganismu. Nabízela širokou paletu opatření souvisejících s anticiganismem, např. opatření v oblasti komunikační strategie MV a
každoročně PČR (korektní informování z hlediska etnicity), potírání nenávistných obsahů na internetu, vzdělávací, osvětové aktivity, aktivity v oblasti prevence
kriminality související se sociálně vyloučenými lokalitami, tréninkové aktivity pro OČTŘ, či úkoly v oblasti pomoci obětem trestné činnosti s extremistickým
podtextem.

MV

každoročně V roce 2018 nevznikla žádný materiál vzathující se k tématu Anticikanismu.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MV)
V roce 2018 bylo zaevidováno celkem 36 trestných činů motivovaných nenávistí proti Romům. Ve srovnání s předchozím rokem to je nárůst o 9 skutků Tyto trestné činy se v roce 2018 podílely na celkovém počtu trestných činů s extremistickým podtextem 20,1 procentními body. To znamená rovněž zvýšení oproti roku 2017 (17,4 procentních
bodů).

Specifický cíl 10.2. - Prevence kriminality ve
vyloučených romských lokalitách a ve vztahu k
romské menšině
Dílčí cíl
a) v rámci koncepčních materiálů a při realizaci
podpůrných opatření v oblasti prevence kriminality cílit
na zvyšování bezpečnosti Romů, zejména Romů žijících
ve vyloučených lokalitách, jako zvláště zranitelné
skupiny obyvatel

b) nadále rozvíjet program asistent prevence kriminality,
průběžně jej vyhodnocovat a zvyšovat podíl Romů a
Romek zapojených do programu a hledat další možnosti
spolupráce s PČR a městské policie s cílem zvýšit
bezpečí

c) v oblasti bezpečnosti využívat potenciál pracovní
skupiny pro bezpečnost při Radě vlády pro záležitosti
romské menšiny, jejíž podněty ke zlepšení
vymahatelnosti práva budou pravidelně předkládány
Radě

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Začlenění tématu bezpečnosti Romů žijících
nejen v sociálně vyloučených lokalit do
strategických materiálů v oblastech
bezpečnosti a prevence kriminality

Meziročně se snižuje
počet protiromských
demonstrací a
rasově
motivovaných
Rostoucí počet asistentů prevence kriminality
trestných činů vůči
Romům

Podněty pracovní skupiny pro bezpečnost
jsou pravidelně předkládány Radě

Gestor

MV

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Pomoc obětem trestné činnosti s extremistickým podtextem, mírnění projevů extremismu a zvyšování bezpečnosti v SVL jsou hlavními prioritami Strategie
prevence kriminality a Koncepce boje proti extremismu. Totéž se týkalo podpory takto zaměřených projektů z dotačních programů odboru prevence kriminality
MV.
každoročně Ministerstvo vnitra zajišťuje metodickou podporu regionů v oblasti zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách v rámci Programu prevence
kriminality, kde pro přípravu projektů prevence kriminality obcí a krajů je k dispozici konzultant odboru prevence kriminality MV (OPK). Další podporu a
informace mohu obce a kraje také čerpat na webu www.prevencekriminality.cz.

V roce 2018 pak celkem působilo ve 33 obcích v rámci celé ČR 86 APK podpořených z rozpočtu Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality ve
výši 18 923 590 Kč. Další APK pak působí v rámci ČR i z jiných zdrojů, než jsou prostředky zajišťované MV – např. z podpory úřadů práce – na základě dohody
mezi MV a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Stejně jako v předchozích letech jsou APK dále financováni přímo z vlastních rozpočtů obcí či z
evropských projektů v rámci Operačního programu zaměstnanost. Odhadem tak mohlo působit v celé ČR na konci roku 2018 cca 500-600 APK.

MV

každoročně

MLP

každoročně Pracovní skupina pro bezpečnost se v roce 2018 z personálních důvodů nesešla.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MV)
V roce 2018 bylo zaevidováno celkem 36 trestných činů motivovaných nenávistí proti Romům. Ve srovnání s předchozím rokem to je nárůst o 9 skutků Tyto trestné činy se v roce 2018 podílely na celkovém počtu trestných činů s extremistickým podtextem 20,1 procentními body. To znamená rovněž zvýšení oproti roku 2017 (17,4 procentních
bodů).

Specifický cíl 11.1. - Podpora integrace Romů na
krajské a místní úrovni, boj proti sociálnímu
vyloučení
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

Spolugestor Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

a) provést analýzu potřeb obcí ohledně zaměstnávání
romských poradců

Analýza potřeb obcí ohledně zaměstnávání
romských poradců

MLP

KRKO

Vroce 2018 zpracovala Kancelář Rady Zprávu o situaci romských poradců v ČR při obcích s rozšířenou působností, kterou v průběhu roku 2018 prezentovala
každoročně odborné veřejnosti. V souvislosti s přípravou záměru financovat tuto pozici z Norských fondů se v roce 2018 uskutzečnil seminář se zástupci obcí, aby byla
diskutována potřebnost toho záměru.

b) v návaznosti na provedenou analýzu navrhnout
možnosti nástroje k systémovému posílení kapacit obcí
pro integraci romské menšiny, při nastavování
možností financování pozice romských poradců by
měla být zvážena možnost financování této pozice z
prostředků ESIF

Existence systémové podpory kapacit obcí
pro integraci romské menšiny

MLP

MPSV,
KRKO

V roce 2016 se Kancelář Rady zaměřila na metodickou podporu koordinátorů při jejich činnosti směrem k obcím s rozšířenou působností, a to zejména co se
kontrolní činnosti týče. Kancelář Rady vypracovala 2 metodiky: Doporučená pracovní náplň romských poradců, způsob její prezentace a šíření na úroveň
každoročně obcí a Výkon kontroly přenesené působnosti ve vztahu k romským poradcům působících na úřadech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Koordinátoři pro záležitosti romské menšiny provedli v roce 2018 celkem 47 kontrol, což v průměru představuje 23 % z ORP v republice. Je to tedy o 16
kontrol méně, než provedli krajští koordinátoři v roce 2017, kdy bylo celkem v průměru zkontrolováno 31 % ORP.

Posílení sítě romských poradců - zvyšující
se počet romských poradců na obcích a
navýšení úvazku na výkon agendy
romských záležitosti u stávajících romských
poradců

MLP

MPSV,
KRKO

každoročně

Překážky, které brání obcím s rozšíéřenou působností posililovt úvazky romským poradcům jsou každoročně zmiňovány ve Zprávě o stavu romské menšiny v
České republice za předchozí rok. V roce 2018 byly identifikovány i ve výše zmíněné Zpráva o situaci romských poradců v ČR při obcích s rozšířenou
působností. V návaznosti na nejzásadnější překážku (nedostatek financí) Kancelář Rady v průběhu roku 2018 aktivně vyjednávala o možnosti financovat tuto
pozici z Norských fondů.

Specifický cíl 11.2. - Podporovat kraje a obce při
zapojování představitelů romské občanské
společnosti do tvorby strategických plánů a
provádění aktivit na krajské a místní úrovni
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Zvyšující se počet lokálních partnerství
a) systematicky zahrnovat do lokálních partnerství
zahrnující místní představitele romské
rovněž místní představitele romské občanské
občanské společnosti, zástupce výborů
společnosti a výbory zřizované podle zákona o právech
zřizovaných podle zákona o právech
příslušníků národnostních menšin, kde jsou zřízeny, a
příslušníků národnostních menšin (kde jsou
umožnit jim tak podílet se na tvorbě strategických plánů
zřízeny)

b) zapojení krajských koordinátorů pro romské
záležitosti a romských poradců do nástrojů územní
dimenze

Gestor

MLP

Spolugestor Spolupráce

Termín

RVZRM,
RVNM,
KRKO, SMO
ČR,

každoročně

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Kvalifikovaný odhad počtu Romů aktivně zapojených do lokálních partnerství v roce 2018 byl 80.
Z toho v v rámci působnosti Regionálního centra východ 46, Regionálního centra střed 12 a Regionálního centra západ 22.

Vytvoření sítě romských organizací
zapojených do lokálních partnerství

MLP

RVZRM,
RVNM,
KRKO, SMO
ČR,

každoročně V roce 2018 nebylo realizováno.

Počet krajských koordinátorů zapojených do
nástrojů územní dimenze (nástrojů ITI,
CLLD a IPRÚ), počet jednání
uskutečněných krajskými koordinátory v
rámci těchto nástrojů.

MLP

MPSV, MMR

každoročně Do nástrojů územní dimenze bylo v roce 2018 zapojeno 5 ze 14 koordinátorů pro záležitosti romské menšiny.

Zefektivnění spolupráce, komunikace a
zohlednění potřeb romské intergace v rámci
nástrojů územní dimenze

MLP

MPSV, MMR

každoročně

V roce 2018 nedošlo k navýšení počtu koordinátorů pro záležitosti romské menšiny působicích v rámci Regionálních stálých konferencí. Počet takto
zapojených koordinátorů zůstal na 5.

Strategické plány krajské a místní úrovně
zohledňují názory a potřeby romské
občanské společnosti

MLP

kraje, obce

každoročně

Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny prostřednictvím koordinátorů pro záležitosti romské menšiny monitoruje strategické plány vznikající na
krajské a místní úrovni a nabízí asistenci při jejich přípravách.

Specifický cíl 12.1. - Specifický cíl: Posílení
klíčových činitelů odpovědných za koordinaci
integrace Romů na centrální, krajské a místní úrovni

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

a) posílit kancelář Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny o jedno funkční místo tak, aby byla zajištěna
metodická podpora spojená s metodickým vedením
krajských koordinátorů, romských poradců a terénních
pracovníků věnujícím se romské integraci na krajské a
místní úrovni

Posílení kanceláře Rady o jedno funkční
místo - splněno

MLP

b) zajišťovat metodické vedení krajských koordinátorů
pro romské záležitosti a začlenění koordinátorů do
Metodika činnosti krajských koordinátorů pro
struktur krajských úřadů a podpořit jejich pozici v rámci
romské záležitosti (a její aktualizace)
krajských úřadů slaďováním jejich personálního
zavedení a kompetencí

MLP

Spolugestor Spolupráce

MF

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Opatření bylo splněno, Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byla posílena o jedno funkční místo. Na základě systematizace v posledních
dvou letech byly však Kanceláři Rady odebrány 2 služební místa. Opatření v tomto kontextu tak není plněno.

VÚV

každoročně

I v roce 2018byla činná Pracovní skupina krajských koordinátorů, jakožto jeden z nástrojů metodického vedení ze strany Kanceláře rady vlády pro záležitosti
romské menšiny. Vedle pravidelných setkání pracovní skupiny bylo zorganizované i třídenní setkání ve Žďáru nad Sázavou.

Specifický cíl 12.2. - Efektivnější spolupráce
klíčových aktérů na centrální krajské a místní úrovni

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

a) vytvořit kompaktní sítě pracovníků na úrovni krajů a
obcí, které budou integrovat jak romské poradce,
lokální konzultanty Agentury pro sociální začleňování a
terénní pracovníky obcí pracujících v romských
lokalitách a nastavit jejich metodickou podporu

Počet setkání krajských koordinátorů
s místními zástupci NNO a občanskou
společností a příslušnými pracovníky obcí
(každoročně)

MLP

kraje/obce

každoročně 6

Existence kompaktní sítě pracovníků na
úrovni krajů a obcí, kteří budou zapojeni do
činnosti Národního kontaktního místa a
revizí Strategie romské integrace

MLP

kraje/obce

Do činnosti Národního kontaktního místa jsou pravidelně zapojování koordinátoři pro záležitosti romské menšiny, romští poradci na obcích s rozšířenou
každoročně působnosti a terénní pracovníci. Ti představuji základní implementační struktru romské integrace v České republice. Vedle nich jsou do činnosti zapojeni
samozřejmě zástupci občanské společnosti.

Počet setkání národních romských platforem

MLP

kraje

každoročně 6

Stakeholdeři na místní úrovni jsou
obeznámeni a zapojení do činnsotí
krajského koordinátora a jsou s ni v
pravidelné interakci

MLP

kraje

Všech 14 koordinátorů pro záležitosti romské menšiny uskutočnilo v roce 2018 nějaké setkání se stakeholdery na místní úrovni, organizovali a účastnili se
každoročně akcí, na kterých prezentovali svou činnost. Pravidelná interakce se stakeholdery je jejich náplní práce, a je po nich vyžadována. Koordinátoři tuto činost
Kanceláři rady vlády pro záležitosti romské menšiny vykazují každoročně v průběžných a závěrečných zprávách.

Počet zasedání monitorovacího výboru pro
činnost Agentury pro sociální začleňování a
zapojení členů Rady do činnosti Agentury
pro sociální začleňování

MLP

b) pokračovat v řešení problémů tzv. sociálně
vyloučených lokalit ve spolupráci s Radou vlády pro
záležitosti romské menšiny a místními neziskovými
organizacemi

Spolugestor Spolupráce

Termín

každoročně

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování v roce 2018 zasedal pouze dvakrát, jelikož hlasování o přistoupení obcí ke spolupráci s
Agenturou pro sociální začleňování probíhá zpravidla formou per rollam.

Specifický cíl 13.1. - Sledovat zastoupení Romů v
zákonodárných, exekutivních a poradních pozicích a
průběžně podporovat vhodnými prostředky vyšší
zastoupení Romů a Romek na všech exekutivních
pozicích v rámci veřejné správy
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

a) průběžně sledovat a vyhodnocovat zastoupení Romů a
Romek v zákonodárných, exekutivních a poradních
pozicích

Každoroční analýza zastoupení Romů v
zákonodárných, exekutivních a poradních
pozicích

b) podporovat vhodnými prostředky vyšší zastoupení
Romů a Romek na všech exekutivních pozicích v rámci
veřejné správy

Počet informačních a osvětových aktivit,
které seznámí s možností ucházet se o
zaměstnání ve státní službě
Počet výborů pro národnostní menšiny na
všech stupních

Indikátor výsledku

Zvyšující se
zastoupení
příslušníků romské
menšiny
v exekutivních a
zákonodárných
pozicích

Gestor

Spolugestor Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

Tato informace byla zpracovávana v rámci Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2017. V roce 2017 volenou politickou funkci na území
ČR zastávalo celkem 13 Romů. Z nich všichni byli zvoleni ve volbách do obecních zastupitelstev. V roce 2017 ve volbách do Poslanecké sněmovny
každoročně Parlamentu ČR kandidovalo 8 Romů. Žádný z nich ale neuspěl. Vedle toho, celkem 55 Romů bylo zastoupeno ve výborech, popřípadě komisích pro
národnostní menšiny, které byly zřízeny jak na úrovni krajů, tak na úrovni obcí.

MLP,
členové vlády

MLP,
členové vlády

každoročně V roce 2018 nebyla realizována žádná taková aktivita.

MLP,
členové vlády

každoročně

Výbory pro národnostní menšiny byly ze zákona zřízeny a v roce 2018 fungovaly v Jihomoravském kraji, v Karlovarském kraji, v Moravskoslezském kraji a v
hl. městě Praze. V Ústeckém kraji byl zřízen výbor pro národnostní menšiny nad rámec zákonné povinnosti.
Výbor pro národnostní menšiny byl zřízen a v roce 2018 fungoval v 50 obcích.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MLP, členové vlády)
0

Specifický cíl 13.2. -Podpořit tvorbu kapacit
organizací romské občanské společnosti, aby se
mohly smysluplně zapojit do dialogu a podílet se na
tvorbě, provádění a monitorování procesu integrace
Romů
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

a) zpracovat analýzu možností podpory organizací
romské občanské společnosti

Pravidelně aktualizovaná informace o
možnostech financování programů
neziskových organizací se zaměřením na
romskou integraci

b) v návaznosti na zpracovanou analýzu zvolit vhodný
způsob podpory romských neziskových organizací ke
zvýšení kapacit strategického rozvoje romské občanské
společnosti a podpory dialogu s lidmi, kteří žijí ve
vyloučených lokalitách

Návrhy na zefektivnění dotačních programů

c) provést analýzu možnosti širšího zapojení Romů do
plánování, vytváření a monitorování opatření
financovaných z jednotlivých operačních programů a
navrhnout systémové možnost zapojení Romů, kde k
němu zatím nedošlo a předložit ji ministru pro lidská
práva, rovině příležitosti a legislativu
d) vytvářet podporu pro budování kapacit romské
občanské společnosti a zajistit, aby při určování členství
ve všech pro romskou integraci relevantních grémiích,
které se podílí na implementaci Evropských investičních
a strukturálních fondů, byla zohledněna romská
participace

Indikátor výsledku

Zapojení Romů do
plánování, vytváření
a monitorování
opatření
financovaných
z operačních
programů

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
I vroce 2018 byl uspořádán semeniř pro žadatele v dotačních programech Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Aktuální informace včetně výzev byly
zveřejněny na webových stránkách Úřadu vlády ČR.

MLP

každoročně

MLP

Od roku 2015 jsou v rámci dotačních programů ÚV ČR každoročně zpracovávány komplexní a podrobné analýzy dotačních programů. Výsledky analýz
každoročně dotačních titulů jsou průběžně konzultovány s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny a občanskou společností.

ŘO OPZ,
OPVVV,
IROP

ŘO OPZ,
OPVVV,
IROP

Strategie romské integrace do roku 2020 je předběžnou podmínkou (ex ante kondicionalita) aplikovatelnou ve vztahu ke klíčovým OP (IROP,
každoročně OP VVV), je požadováno, aby Romská strategie 2020 a její implementace byly navrženy, prováděny a kontrolovány v úzké spolupráci a nepřetržitém dialogu s
romskou občanskou společností, místními a regionálními orgány.

RVZRM

Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byli v roce 2018 zastoupeni jako členové v OP Z (Programovém partnerství pro začleňování a přístup ke
každoročně službám), v OP VVV (Monitorovací výbor, Plánovací skupina) a v Programu rozvoje venkova (Monitorovací výbor).
V rámci IROP nejsou zapojeni žádní Romové.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2018 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MLP, MŠMT, MPSV, MMR)
4

Specifický cíl 14.1. - Rozvíjení mezinárodní a
regionální spolupráce při integraci Romů
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

a) zajišťovat průběžně v rámci rozpočtu Úřadu vlády
Množství finančních prostředků na
financování mezinárodní spolupráci v romské oblasti a mezinárodní spolupráci v romské oblasti na
aktivit na úrovni EU, a to minimálně na dosavadní úrovni
stávající či vyšší úrovni
b) posílit bilaterální a multilaterální spolupráci se
sousedními zeměmi a spolupráci se zeměmi v regionu
a spolupráci v rámci regionálních iniciativ, rovněž s
ohledem na kandidátské země EU

Počet bilaterálních a multilaterální jednání
se sousedními zeměmi za účelem
spolupráce v regionu a spolupráce v rámci
regionálních iniciativ se zaměřením na
romskou integraci.

Účinné zapojení Oddělení kanceláře Rady
vlády pro záležitosti romské menšiny a
sekretariátu rady vlády pro národnostní
menšiny do mezinárodních platforem a
iniciativ (Evropská unie, Rada Evropy,
OBSE a další), týkajících se romské
integrace.

Gestor

Spolugestor Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

ÚVČR

MLP

každoročně 45.323 Kč

MLP

MZV

každoročně 6

MZV

V roce 2018 se pracovníci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny účastnili 6
zahraničních pracovních cest:
1) Zasedání Národních kontaktních míst pro integraci Romů (14.-16.03.2018; Brusel, Belgie)
2) Setkání Ad-hoc výboru expertů pro romskou integraci Rady Evropy (CAHROM)
každoročně (22.-25.05.2018; Athény, Řecko)
3) Studijní cesta do Norska (04.-08.06.2018; Falstad, Oslo, Norsko)
4) Implementační zasedání lidské dimenze OBSE (14.09.2018; Varšava, Polsko)
5) 12. zasedání Evropské platformy pro začleňování Romů a 14. setkání Národních kontaktních míst pro integraci Romů (07.-09.10.2018; Brusel, Belgie)
6) Zasedání Ad-hoc výboru odborníků Rady Evropy pro záležitosti Romů (15.10.2018- 19.10.2018; Štrasburk,Francie)

MLP

Specifický cíl 14.2. - Efektivnější spolupráce v rámci
EU a koordinace unijní agendy
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

a) posílit národní kontaktní místo pro integraci Romů o
tři funkční pracovní místa

Posílení kontaktního místa pro integraci
Romů o tři funkční pracovní místa - splněno

MLP

Spolugestor Spolupráce
VÚV

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018
V roce 2015 sice bylo Národní kontaktní místo bylo posíleno o 3 služební místa, v důsledku sytematizace v roce 2018 došlo ke snížení počtu míst o 2.

Specifický cíl 15.1. - Podpora provádění
empirických výzkumů a šetření zaměřených na
situaci romského a neromského obyvatelstva a
stanovení indikátorů měření pokroku
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

a) podporovat provádění výzkumů a šetření
zaměřených na srovnání situace romského a
neromského obyvatelstva a navrhnout indikátory
měření pokroku a jejich každoročního sledování

Počet empirických výzkumů a šetření
zaměřených na situaci romského a
neromského obyvatelstva

Spolugestor Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2018

MLP

ČSÚ

MPSV,
V roce 2018 nebyl realizován výzkum zaměřený na situaci romského a neromského obyvatelstva. Agentura pro sociální začleňování byla zadavatelem
každoročně
MŠMT, TAČR
několika výzkumů, které byly ale zaměřené na obyvatele sociálně vyloučených lokalit.

Vytvoření indikátorů pokroku romské
a) navrhnout indikátory měření pokroku a jejich každoročního sledování
integrace

MLP

ČSÚ

MPSV,
každoročně Dne 24.10.2016 vláda schválila Metodiku pro sledování a vyhodnocování naplňování Strategie romské integrace do roku 2020.
MŠMT, TAČR

Specifický cíl 15.2. - Podpora provádění výzkumu
interetnických vztahů
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

a) podporovat výzkum interetnických vztahů

Počet výzkumu věnovaných vztahům mezi
romskou menšinou a většinovou
společností, anticiganismu, romské identity,
apod.

MLP

Spolugestor Spolupráce

MVVI,
GAČR,
TAČR

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

každoročně V roce 2018 nebyl realizován žádný takto zaměřený výzkum.

