IV.

Informace o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2017

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 2018

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

Indikátor výstupu

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

Schválený rozpočet Muzea romské kultury na rok 2017 byl stanoven ve výši 14.601.019 Kč. Meziroční nárůst tak dosáhl 2.217.019 Kč. V průběhu roku bylo
provedeno 12 úprav rozpočtu. Provedené úpravy v ukazateli příspěvek na provoz zajistily v souladu s usnesením vlády navýšení mzdových nákladů zaměstnanců
každoročně muzea ve výši 469.954 Kč. Další navýšení o 560.427 Kč bylo využito na financování neplánovaných provozních potřeb. Na projekty Kulturních aktivit "Romové v
obrodném procesu (1968-1969)" a "Společně za vzděláním III" provedlo ministerstvo navýšení rozpočtu o 508.370 Kč. Na podporu projektů Integrace příslušníků
romské komunity bylo zajištěno navýšení rozpočtu o 199 000 Kč. Konečný rozpočet organizace činil 16.693.842 Kč a byl zcela vyčerpán.

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

GAČR, AVČR

Studijní obor romistika je nabízen formou bakalářského studia (jedno i dvouoborové) jednou za dva roky na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty
každoročně Univerzity Karlovy, kde výuku zajišťuje šest akademických pracovníků. Studijní obor byl otevřen v akademickém roce 2016/2017 a opět bude otevřen v roce
2018/2019.

Zachování studijního oboru romistika na
vysokých školách

MŠMT

GAČR, AVČR

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 požádáno o zvláštní
každoročně 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

Z dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2017 byl podpořeny projekty Univerzity Karlovy
každoročně Rozšíření slovníku olašské romštiny a Rozšíření webové podpory pro učitele a uživatele psané romštiny v České republice.

MVVI, GAČR,
TAČR

Ministerstvo kultury, resp. odbor regionální a národnostní kultury poskytl v rámci výběrového dotačního řízení v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků
každoročně národnostních menšin žijících v České republice v roce 2017 spolku Slovo 21, z. s., Praha, na realizaci projektu Světový romský festival KHAMORO 2017 dotaci
ve výši 950.000 Kč. V rámci výběrového dotačního řízení pro oblast profesionálního hudebního umění byla na hudební program tohoto festivalu poskytnuta
odborem umění, literatury a knihoven dotace ve výši 100 000 Kč. Celkově byl Světový romský festival Khamoro podpořen částkou 1.050.000 Kč.

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

Indikátor výstupu

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

a) vytvořit podmínky pro efektivnější využití dotačního
titulu Podpora implementace Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků ve vztahu k romštině;

Počet seminářů, školení a informování o
dotačním programu Podpora implementace
Evropské charty regionálních či menšinových
jazyků (pomocný indikátor: počet projektů)

MLP

VÚV

každoročně

V roce 2017 byl uspořádán již tradiční seminář pro žadatele o dotaci v dotačních programech Sekce pro lidská práva a to včetně části určené pro žadatele o dotaci v
programu Podpora implementace evropské charty regionálních či menšinových jazyků. O programu je informováno v rámci výjezdů pracovníků Úřadu vlády ČR do
regionů.

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

MLP

VÚV

každoročně

Na dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků bylo alokováno v roce 2017 2.400.000 Kč, v roce 2016 1.850.000
Kč, v roce 2015 2.010.000 Kč.

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Romský jazyk se v roce 2017 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
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.

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

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

MŠMT

každoročně

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 dotačního programu MŠMT na podporu vzdělání v jazycích národnostních menšin. V roce 2017 byly
podpořeny projekty Nové školy, o.p.s. Vaker romanes 2017, R-Mosty z.s. Metodická a informační podpora pedagogických pracovníků, kteří se setkávají se
sociokulturními specifiky romských žáků formou akreditovaného kurzu.

c) podpořit výzkum českého jazykového projevu dětí z
prostředí, kde se používá v běžné komunikaci romština
a/nebo romský etnolekt češtiny; podpořit vývoj v praxi
využitelných nástrojů pro nápravu „chyb“ v užívání
obecné/spisované češtiny u dětí z tohoto prostředí;
vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga povinně rozšířit o
téma jazykové vybavenosti romských žáků konkrétně a
důsledků jazykových a komunikačních bariér obecně

Počet realizovaných výzkumných a jiných
projektů na téma českého jazykového projevu
dětí z prostředí, kde se používá v běžné
komunikaci romština a/nebo romský etnolekt
češtiny (např. zaměřených na didaktiku výuky
českého jazyka, vhodné postupy podpory v
osvojování jazyka aj.)

MŠMT

každoročně

V roce 2017 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.

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.

MŠMT

každoročně

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
Do roku 2020 dojde k
nápravu „chyb“ v užívání obecné/spisovné
navýšení počtu žáků,
češtiny u dětí z kulturně odlišného jazykového kteří byli vyučování
prostředí.
nebo učící se romský
jazyk (výchozí stav:
Metodika pro formativní hodnocení při
0)
osvojování znalostí češtiny

Celkem bylo poskytnuto 4 951 podpůrných opatření. Z toho 623* podpurných opatření bylo personálního charakteru bez vazby na kulturní prostředí.
*) Po odečtu ukončených poskytování.

MŠMT

každoročně

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

MŠMT vytvořilo digifolia k problematice formativního a sumativního hodnocení. Digifolio je doplněno o odborné texty k hodnocení žáků v souvislosti s implementací
§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

každoročně

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
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 2017 činil 324.

každoročně

Národní institut pro další vzdělávání realizoval v roce 2017 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. Celkem bylo realizováno 101 vzdělávacích
programů s 1520 účastníky. Přehled platných akreditovaných vzdělávacích programů k problematice odborné podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících
děti/žáky-cizince v roce 2017:
• Děti, žáci – cizinci v české MŠ a na 1. stupni ZŠ
• Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince I.
• Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince II.
• Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince III.
• Dvojjazyčná (bilingvní) výchova
• Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol
• Specifika předškolní výuky u dětí-cizinců a uprchlíků
• Odborná podpora pedagogických pracovníků při vzdělávání dvojjazyčných dětí- žáků
• Integrace dětí / žáků ze zahraničí do českých škol
• Hry ve výuce češtiny jako cizího nebo druhého jazyka
• Jak hodnotit a klasifikovat žáky – cizince v předmětu český jazyk na základních školách
• Jak hodnotit a klasifikovat žáky – cizince v předmětu český jazyk na základních školách – pro pedagogy 1. stupně ZŠ
• Jak hodnotit a klasifikovat žáky – cizince v předmětu český jazyk na základních školách – pro pedagogy 2. stupně ZŠ
• Jak hodnotit a klasifikovat žáky – cizince v předmětu český jazyk na základních školách – zaměřeno na SŠ
• Sociokulturní aspekt ve výuce žáků – cizinců na základních a středních školách
• Hry ve výuce češtiny jako druhého jazyka
• Čeština jako druhý jazyk v českém školství
• Cizinec – dítě se sociokulturní odlišností v naší škole
• Práce s materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka na úrovni A1 a A2
• Národnostní menšiny, historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva
• Jak nejlépe vyučovat češtinu pro školáky z jiných zemí
• Migrace a integrace cizinců v České republice
• Plnění povinné školní docházky v zahraničí

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

MŠMT

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT)
Ve školním roce 2017/18 se romský jazyk učí 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 2017

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

MLP

PL, NPMK,
ÚSTR, MRK

každoročně

V průběhu roku 2017 bylo téma romského holocaustu popularizované a medializované v souvislotí s rozhodnutím vlády vykoupit areál velkovýkrmny vepřů v Letech u
Písku. I v roce 2017 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.

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;

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

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)

Počet seminářů se zaměřením na romský
holocaust.

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

e) revidovat usnesení vlády č. 158 z 2. března 2011 o
Revize usnesení vedoucí ke zvýšení
změně usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k úpravě participace romskými organizacemi na správě
pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu ve
pietních míst (případě ve spolupráci s
věci správy pietního místa v Hodoníně u Kunštátu
romskými organizacemi)

MLP, PL,
NPMK, MRK

MŠMT, MK

MK, MLP

MF

MLP

MRK, PL,
NPMK,
Romistika

MRK, PL,
NPMK,
Romistika

MLP

MLP

MK, MŠMT

každoročně

2018

každoročně

Ministerstvo kultury na základě usnesení vlády v průběhu roku 2017 ve spolupráci s ministrem pro lidská práva připravilo a převzalo nedokončený areál památníku
Hodonín u Kunštátu. Akce byla na konci roku realizována, postupné kroky k její úspěšné realizaci byly následující:
• Vláda České republiky přijala dne 18. 9. 2017 usnesení č. 665 o převodu příslušnosti hospodaření s Památníkem Hodonín u Kunštátu z Národního pedagogického
muzea do správy Muzea romské kultury.
• Dne 19. 12. 2017 byla podepsána smlouva, kterou se příslušnost hospodaření s Památníkem Hodonín u Kunštátu převádí na Muzeum romské kultury.
Předpokládané finanční prostředky na dokončení prací na interiérové a exteriérové expozici, na pořízení informačních materiálů, audiovizuální techniky a vybudování
informačního systému v areálu představují cca 7 mil. Kč.
Ministerstvo kultury na základě pověření vládou v průběhu roku 2017 ve spolupráci s ministrem pro lidská práva připravilo výkup velkovýkrmny prasat. Akce byla na
konci roku realizována, postupné kroky k její úspěšné realizaci byly následující:
• Vláda České republiky dne 21. 8. 2017 přijala usnesení č. 609, které doplnila dne 23. 10. 2017 usnesením č. 766, a kterými rozhodla o schválení záměru, veřejném
zájmu a vykoupení areálu velkovýkrmny prasat v Letech u Písku a o jeho svěření do správy Muzea romské kultury. Výše finančních prostředků na odkup areálu je
450 814 796 Kč.
• Dne 23. 11. 2017 byla podepsána smlouva o převodu areálu velkovýkrmny prasat do vlastnictví České republiky.
• Dne 18 .12. 2017 byla podepsána smlouva mezi Památníkem Lidice a Muzeem romské kultury, kterou se převádí právo hospodaření s Památníkem v Letech u
Písku a přilehlým pietním prostranstvím do správy muzea.

MRK v roce 2017 realizovalo vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ.
O edukační programy muzea je ze strany škol trvalý zájem, v průběhu roku 2017 tyto programy absolvovalo 3 941 návštěvníků. Realizované programy mají délku od
45 do 180 minut. Velký počet škol a návštěvnických skupin má specifické požadavky, MRK připravuje a realizuje i programy v angličtině, programy zaměřené na
pedagogiku, sociální práci. Při tvorbě programů muzejní pedagožka spolupracuje s odbornými pracovníky muzea i odborníky mimo muzeum.

každoročně

MRK v roce 2017 uskutečnilo tyto akce k připomínce romského holcaustu:
30.1. – 2.2., 7.2., 9.2., 10.2. a 16.2. - 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,
8.2. Divadelní představení Cikánský boxer a beseda s historikem MRK u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti – v
Buranteatru Brno,
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,
7.3. Filmový večer věnovaný připomínce holocaustu Romů. Večerní program pietního aktu v prostorách Café baru Scala – filmový večer věnovaný tématu tzv.
cikánského tábora v Letech u Písku,
5.4. Kolokvium k tématu tzv. cikánského tábora v Letech u Písku a veřejná debata na téma Genocida Romů v období 2. světové války
13.5. Pietní akt v Letech u Písku,
20.8. Pietní akt v Hodoníně u Kunštátu.

2017

V průběhu roku 2017 z iniciativy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny došlo k revidování usnesení - a převedení správy památníku Hodonín i památníku Lety
pod správu Muzea romské kultury. Zároveň došlo k podepsaní kupní smlouvy s firmou Agpi a Muzeem romské kultury o výkupu velkovýkrmny vepřů v Letech.

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

Indikátor výsledku

b) poskytovat dotace na podporu rozvoje romské kultury v
rámci podpory integrace příslušníků romské menšiny ve Počet podpořených projektů se zaměřením na
smyslu Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví romskou kulturu v rámci dotačních programů
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního
MK (zachování, či navýšení fin. prostředků na
rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a
dotační programy určené)
na podporu integrace příslušníků romské komunity;

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

Gestor

Spolugestor

MK

MRK, RVZRM

MK

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

RVZRM

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

každoročně

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 3.221.000 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).

každoročně

Ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny bylo v roce 2017 oceněno 21 projektů od 20 žadatelů, poskytnutá
částka dotace činila celkem 1.363.400 Kč. Rozhodnutím porady vedení ze dne 25.07.2017 byl mimo výběrové dotační řízení podpořen ještě 1 projekt částkou ve
výši 100.000 Kč. V rámci tohoto programu byl také účelově navýšen rozpočet Muzea romské kultury o částku ve výši 199.000 Kč na projekt Symboly romské
kultury – podpora etnického sebevědomí Romů jako podstatná podmínka úspěšné integrace – prezentace konstant romské kultury, jazyka a národních symbolů –
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Celkem bylo v programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny podpořeno
částkou ve výši 1.662.400 Kč 23 projektů. V lednu a únoru roku 2018 však došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků v částce 14 500 Kč (někteří příjemci
dotací nevyčerpali poskytnuté finanční prostředky v plné výši). Po odečtení vrácených finančních prostředků byl tento program tedy podpořen částkou 1 647 900
Kč.

každoročně

Plněno průběžně. Prostor pro realizaci tématu ve výuce je již nyní v rámci průřezových témat i vzdělávacích oblastí vzdělávacích programů. Možnosti většího
akcentu tématu jsou reálné v souvislosti s revizemi kurikula, které byly v loňském roce zahájeny.
Národní
institut pro další vzdělávání pro rok 2017 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 – 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;
• Jak na češtinu pomocí hudebně pohybové výchovy – metodický materiál pro učitele mateřských škol, DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební
činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka.
Národní institut pro další vzdělávání nabízel v roce 2017 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).

MLP

každoročně

Tato jednání v roce 2017 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 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)
V roce 2017 nebylo provedeno.

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

Indikátor výstupu

a) zajistit dostupnou infrastrukturu pro předškolní
vzdělávání dětí v mateřských školách tak, aby
nedocházelo k segregaci romských dětí, zvyšovat
informovanost krajů a obcí o možnostech podpory pro
zvýšení kapacit předškolních zařízení a do programů pro
zvyšování kapacit mateřských škol zahrnout
infrastrukturu pro přípravné vzdělávání pro romské
rodiče, nebo jinak znevýhodněné rodiče;

Zavedení povinného předškolního vzdělávání
od 5 let dítěte - splněno (přijetí novely
školského zákona - povinný poslední ročník
MŠ + postupně zaváděná nároková místa v
mateřských školách pro děti od dvou let věku)

Indikátor výsledku

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

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 2017 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. Celkem bylo realizováno 39 vzdělávacích programů s 549 účastníky. Přehled vybraných realizovaných vzdělávacích programů:
• 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

RVZRM

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

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 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)
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 2017
V roce 2017 MŠMT sběr údajů realizovalo v období od 25. 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: 906.188
z toho v RVP programech pro žáky s LMP (RVP ZV LMP a RVP UV):13.983
Počet Romů v ZŠ:33.858
z toho v RVP programech pro žáky s LMP (RVP ZV LMP a RVP UV): 4.318
Podíl romských žáků vzdělávaných v programech pro žáky s LMP k celkovému počtu žáků v těchto programech ve šk. roce 2017/18:
29,5 %

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 2017/18 zůstalo 2635 romských žáků 2. stupně ZŠ vzděláváno podle RVP ZV LMP.
Romských žáků vzděláváných dle RVP UV je 1.683.

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 2017 - 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 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 2017

každoročně

Národní institut pro další vzdělávání realizoval v roce 2017 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
základních škol. Celkem bylo realizováno 55 vzdělávacích programů s 930 účastníky. Přehled vybraných realizovaných vzdělávacích programů:
• Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole
• Sociokulturní aspekt ve výuce žáků - cizinců na základních a středních školách
• Cesty spolu - Začlenění znevýhodněného žáka do vyučovacího procesu – ZŠ
• Dítě se sociokulturní odlišností v naší škole
• Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí – ZŠ
• Jak hodnotit a klasifikovat žáky – cizince v předmětu český jazyk na základních školách
• Hry ve výuce češtiny jako cizího nebo druhého jazyka
• Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince I., II., III.
• Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
• Dítě s potřebou podpůrných opatření v ZŠ
• Specifika
hodnocení žáků v kontextu společného vzdělávání
• Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
• Sociální vyloučení a sociální znevýhodnění ve školní praxi
• Cesty
spolu - Obtížné situace ve výuce
• Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová

a) zajistit odborné vedení, vzdělávání a podporu pro
všechny pracovníky školy pro začleňování romských dětí
do základního vzdělávání a zvýšit odbornou podporu pro
pedagogické pracovníky školy při začleňování romských
dětí do základního vzdělávání;

Počet pedagogických pracovníků
předškolních zařízení, kteří absolvují
akreditované vzdělávací programy v systému
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP) a další semináře se zaměřením na
začleňování romských dětí (dětí s odlišnými
kulturními a životními podmínkami)

MŠMT

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

Vytvoření systému podpory pro poskytování
zájmového vzdělávání.

MŠMT

MPSV

každoročně

Podporováno v rámci dotačního programu na podporu integrace romské menšiny.

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

MŠMT

MPSV

každoročně

Počet škol se zvyšuje. V rámci vyhlášených šablon MŠMT pro školy bylo zjištěno, že je největší zájem o odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráci s
rodiči dětí v MŠ (o podporu požádalo 2 855 škol).

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

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.

MŠMT

RVZRM

každoročně

MŠMT v roce 2017 vyhodnotilo druhou etapu Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

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.

MLP, MŠMT,
ČŠI

ÚOOS, ČSÚ,
AKČR, SMO
ČR

každoročně

MŠMT realizovalo souběžně se sběrem statistických dat na podzim 2017 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.

V roce 2017 MŠMT finančně podpořilo v ráci rozvojového programu na podporu výuky plavání v ZŠ celkem 1 084 žádostí škol pro 67 850 žáků v celkové finanční
výši 17.679.097 Kč.

Pravidelné vyhodnocení Akčního plánu
inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s
partnery
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

Analýza možnosti sběru anonymizovaných
etnických dat ve vzdělávání

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;

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

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

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 národnostních
menšin a na podporu integrace příslušníků romské

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.

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

MŠMT

MŠMT,
zřizovatelé
škol a
školských
zařízení,
MPSV

MLP,

každoročně

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

každoročně

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

MPSV, MŠMT

RVZRM

každoročně

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

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 také z výzev
Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL. Ve výzvě Gramotnosti bylo celkem podpořeno 21 projektů za 368 mil. Kč.Ve výzvách Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL je v realizaci
7 projektů, které jsou realizovány obcemi spolupracujícími s ASZ v KPSVL.

MŠMT třetím rokem vyhlásilo Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol. Pro rok 2017 bylo na tento
program alokováno 30.000.000 Kč, které byly ve výběrovém řízení přiděleny 3 NNO: Společně-Jekhetane (711.184 Kč), Drab Foundation (3.720.000 Kč) a
Women for women (25.568.816 Kč). V roce 2017 bylo zapojeno již 1 155 škol a podpořeno 6 701 žáků.
Program MPSV je financovaný v rámci Specifického
cíle 1 Operačního programu Potravinová a materiální pomoc (OP PMP), který využívá prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Projekty
připravují kraje, jejich partnery jsou školy a projekty pokrývají vždy daný školní rok. Zapojit se mohou děti z rodin, které mají v době přípravy projektu souvislý
tříměsíční nárok na dávky v hmotné nouzi. V r. 2017 vzrostl počet krajů ze 4 na 9 a byly předloženy projektové žádosti v celkové výši cca. 56 mil. Kč.
V programu MŠMTnení sledována etnicita. V roce 2017 bylo podpořeno prostřednictvím 3 NNO 6 701 žáků, zapojeno celkem 1 155 škol. Průměrná cena za obědy
byla přitom pro jednoho žáka necelých 374 korun na měsíc. Služba je i částečně anonymní, což eliminuje sociální stigmatizaci podpořených žáků ve škole.
V programu MPSV není sledována příslušnost dětí ke konkrétním
skupinám. Podle údajů z projektových žádostí by mělo pomoc vyžít více než 5 300 dětí, přesná čísla budou k dispozici až po ukončení projektů a od čísel z
projektových žádostí se mohou lišit. Ve školním roce 2017/2018 realizují projekty kraje Liberecký, Jihomoravský, Vysočina, Královéhradecký, Karlovarský, Plzeňský,
Moravskoslezský, Zlínský a Hlavní město Praha.

V roce 2017 bylo podpořeno celkem 38 organizací v celkové finanční výši 9.320.716 Kč.
Podpořené projekty jsou http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/integrace-romske-komunity

RVZRM

každoročně

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

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (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 29 664 v právních aktech (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) dosažená hodnota vykázaná ve zprávách o realizaci od příjemců 204 ( vykazuje až na konci realizace projektu, tudíž bude stoupat v dalších letech)
51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání – závazek v právních aktech (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) 8117, dosažená hodnota indikátoru vykázaná ve zprávách o realizaci od příjemců 6395

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.

Počet podpůrných opatření přidělených bez
b) zamezovat vzniku tzv. segregovaných škol a postupně vazby na konkrétní zdravotní diagnózu u žáků
transformovat tzv. romské školy ve školy inkluzivní
z důvodu odlišného kulturního prostředí nebo
jiných životních podmínek

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.

2) Počet dětí a žáků Romů
(začleněných do škol a školských
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

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017
Do základních škol s 50 a víceprocentním podílem romských žáků chodí ve školním roce 2017/18 podle odhadů 22,1 % (ve školním roce 2016/17 odpovídala
hodnota 24,3 %*).
*) 21,8 % po revizi odhadů na základě sběru dat ve školním roce 2017/18

MŠMT

kraje, obce,
RVZRM, SLP

každoročně

Za rok 2017 bylo evidováno poskytování 4 328 (v roce 2016 to bylo 718, kdy však systém nabíhal teprve od 1. 9.) podpůrných opatření v kategorii H - Žáci s
potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, a to bez ohledu na vazbu na konkrétní zdravotní diagnózu žáka.

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

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

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

MŠMT

každoročně

MŠMT

každoročně

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

Celkem poskytnuta dotace na novou aktivitu ve výši 814.800Kč. Finanční podpora poskytnuta celkem pro 700 žáků, studentů.

V roce 2018 se uskutečnila evaluace programu za rok 2017. Z evaluace nevznikla potřeba navyšovat finanční prostředky na dotační program. V programu jsou
vysoké finanční vratky.
Celková výše podpory za rok 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. 9. 2016 bylo sociální stipendium
zvýšeno z původní částky 1.620 Kč na 2.480 Kč měsíčně. Od 1. 1. 2017 pak došlo vzhledem ke zvýšení minimální mzdy k dalšímu nárůstu na 2.750 Kč a od 1. 1.
2018 sociální stipendium činí 3.050 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
každoročně 2017 probíhaly realizace projektů podpořených v rámci výzvy „ESF výzva pro vysoké školy“. Výzva měla celkovou alokaci 3,5 mld. Kč a projekty mohou být
realizovány v letech 2016 – 2022. • Dlouhodobý záměr pro oblast vysokých škol na roky 2016–2020 deklaruje dostupnost jako jeden z klíčových cílů pro
nadcházející období. Podle záměru by měl být současný systém finanční podpory vyhodnocen, aktualizován a rozšířen; měly by být nadále kompenzovány
zvýšené náklady škol umožňujících přístup studentů se specifickými potřebami; požadavky na poradenství a podporu specifických skupin by měly být zahrnuty do
standardů pro akreditace. Ministerstvo se rovněž zabývá problematikou studijní neúspěšnosti, která se zřejmě zásadně týká právě studentů z nízkopříjmových
skupin.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)
Podle odhadů úspěšně ukončilo (absolvovalo) ZŠ ve školním roce 2016/17 celkem 2 263 Romů.
Podle odhadů úspěšně ukončilo (absolvovalo) SŠ/konzervatoř ve školním roce 2016/17 celkem 965 Romů.

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 2017
8 projektů v roce 2016 +13 projektů v roce 2017

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

b) podporovat vzdělávací aktivity pro osoby vracející se
na pracovní trh po více než pěti letech přerušení práce z
důvodu péče o děti či závislé osoby anebo odložení
vstupu na pracovní trh z uvedených důvodů

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

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

MPSV

každoročně

MPSV

každoročně

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
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.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003952
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007024
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007075
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007134
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007150
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007200

Nebyl realizován žádný projekt výlučně zaměřený na cílovou skupinu osob vracejících se na trh práce po více než 5 letech.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - 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

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

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

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
Počet projektů se zaměřením na podporu
příslušníkům etnických menšin v překonávání
osob ohrožených rasovou diskriminací
specifických bariér a překážek na trhu práce, včetně
(včetně vynakládaných finančních prostředků,
specificky zaměřené podpory tohoto cíle z OP Z za
podpořených osob) včetně odhadu počtu
účelem získání práce
romských účastníků

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

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

Při zařazování uchazečů o zaměstnání do nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti postupoval Úřad práce České republiky podle metodického pokynu
"Realizace aktivní politiky zaměstnanosti". Pozornost byla věnována uchazečům o zaměstnání do 25 let, uchazečům o zaměstnání do 25 let v regionu NUTS 2
Sverozápad (Ústecký kraj a Karlovarský kraj). Při cílení finanční podpory aktivní politiky zaměstnanosti byla zohledňována nutnost podpory zaměstnanosti sociálně
vyloučených osob (zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách). Nástroji společensky účelné pracovní místo a veřejně prospěšné práce byli
přednostně podporováni uchazeči o zaměstnání, kterým nebylo možné pro jejich individuální znevýhodnění najít zaměstnání jiným způsobem. Zejména se jednalo
o uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, uchazeče o zaměstnání, kterým je vzhledem k jejich věku,
zdravotnímu stavu a péči o dítě věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče (absolventi bez praxe, mladí do 30 let, osoby nad 50 let), uchazeče o
zaměstnání, kterým bylo nutné věnovat zvýšenou péči z důvodu ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti. Uzavírání
dohod o vytvoření veřejně prospěšných prací bylo možné na období 24 měsíců, a to pokud byly podpořeni uchazeči o zaměstnání nejvíce ohrožení na trhu práce.
každoročně
Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 29.07.2017, došlo v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti k
prodloužení maximální doby poskytování příspěvku na SÚPM z 12 měsíců na 24 měsíců. Ve vazbě na uvedenou legislativní změnu vydalo MPSV metodický
pokyn pro ÚP ČR definující cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kteří mohou být umísťováni na SÚPM na maximální dobu 24 měsíců. Při definici cílové
skupiny uchazečů o zaměstnání bylo přihlíženo ke struktuře uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání, k jejich charakteristikám a
handicapům majícím vliv na jejich umístění na trh práce. Při nastavení metodiky bylo cílem, aby příspěvky na SÚPM na maximální dobu 24 měsíců byly
poskytovány na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou nejvíce vzdáleni od trhu práce a které je nutné primárně podpořit jako nejvíce znevýhodněnou skupinu
uchazečů o zaměstnání. Poskytování příspěvku na vyhrazení jednoho SÚPM na maximální dobu 24 měsíců je realizováno u uchazečů o zaměstnání, kteří jsou
vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 24 měsíců, u osob s nízkou nebo žádnou kvalifikací a u osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo
jsou sociálně vyloučené (např. osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody).

ÚP ČR

MLP
(RVZRM a v
rámci
KPSVL)

MPSV

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

7 projektů
dotace 4.447.550 Kč, plánovaný počet podpořených osob: 45
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003952, dotace: 5.622.925 Kč, plánovaný počet podpořených osob: 50.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007024, dotace: 2.108.500 Kč, plánovaný počet podpořených osob: 18.
každoročně
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007075, dotace: 5 399 225 Kč, plánovaný počet podpořených osob: 90.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007134, dotace: 3.061.437,5 Kč, plánovaný počet podpořených osob: 60.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007150, dotace: 3.181.437,5 Kč, plánovaný počet podpořených osob: 60.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007200, dotace: 5.449.091 Kč, plánovaný počet podpořených osob: 150.

MPSV

ÚP ČR

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

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 36 projektů

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

MPSV

ÚP ČR

Počet VPP v regionech s vyšší
nezaměstnaností, kvalifikovaný odhad počtu
umístěných uchazečů o zaměstnání
(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

Gestor

Do roku 2020 se
sníží
nezaměstnanost
Romů ve věku 15-64
let o 10%.

2020

Indikátor výstupu má stanoven termín plnění v roce 2020.

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

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002462,

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
diskriminací a podporovat v rámci OP Z specifické
rasovou diskriminací / odhad počtu uchazečů
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

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

podpořených osob v rámci stáží a výše
finanční podpory dotačního programu
Prevence sociálního vyloučení a komunitní
práce

Počet podpořených stáží.

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

MPSV

ÚP ČR

MLP

každoročně Data za rok 2017 nejsou k dispozici.

MPSV

ÚP ČR

MLP

každoročně Data za rok 2017 nejsou k dispozici.

ÚVČŘ

MLP

každoročně

V roce 2017 bylo žadatelům o dotaci v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce umožněno žádat o finanční prostředky na
stáže Romů. V minulém roce tuto možnost využily dvě organizace, ve kterých úspěšně absolvovalo stáž 6 Romů. Obě organizace však namítají, že jistou
komplikaci v ochotě mladých absolvovat stáž představuje změna legislativy, kdy od července 2017 si již při evidenci na Úřadu práce nelze přivydělávat formou
dohody o provedení práce. V důsledku této změny klesl zájem o absolvování stáží.

ÚVČŘ

MLP

každoročně

Kancelář se snaží o každoroční navyšování nebo alespoň zachování výše alokovaných finančních prostředků a to tak, aby mohlo být podpořeno co nejvíce
projektů. V roce 2017 byla výše alokovaných prostředků 14.000.000 Kč. Vzhledem k tomu, že některé z organizací navržených k podpoře odstoupily z dotačního
řízení nebo si výši dotace samy snížily, byly v roce 2017 v tomto dotačním programu vyplaceny finanční prostředky ve výši 13.389.461 Kč. Dle informací
organizací, které poskytly v minulém roce stáže, byly na tuto činnost poskytnuty finanční prostředky ve výši 145.200 Kč.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - 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 2017
MPSV: 4 projekty

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

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

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

MPSV,
MPO, MMR

MLP

každoročně 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 podnikatelské subjekty.
Zejména se jedná o cílené podpory pro malé a střední podniky z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci kterého je do roku
2023 k dispozici bezmála 128 mld. Kč. V roce 2017 program pokračuje II. Výzvou národního programu Záruka 2015 až 2023 (vyhlášena 10/2017), v rámci které
mohou MSP získat záruku za bankovní úvěr investičního či provozního charakteru až do výše 20 milionů korun na dobu až 8 let a sociální podnikatelé k
zaručovanému úvěru i finanční příspěvek až do výše 500 000 korun. Výše záruky dosahuje až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Záruky poskytuje Českomoravská
záruční a rozvojová banka. Zástupci MPO se aktivně spolupodílejí na tvorbě věcného záměru zákona o sociálním podnikání prostřednictvím pracovní skupiny,
která za tímto účelem byla zřízena při Úřadu vlády.

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

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

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

MLP

MLP

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. výzvy
každoročně 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

MPSV/MPO

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 atp. V této souvislosti je
každoročně
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.

MPSV,
MPO, MMR

MPSV,
MPO, MMR

každoročně

MLP

Nebylo pro rok 2017 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
každoročně zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců.
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.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - 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

a) sledovat a vyhodnocovat bariéry a diskriminační
Analýza dopadů nového systému sociálního
okolnosti, které brání Romům v přístupu k bydlení
bydlení na romskou menšinu a jiné zranitelné
(zejména sociálnímu/obecnímu a k tržnímu nájemnímu) a
skupiny ohrožení diskrimiinací v přístupu k
dávat podněty k řešení kompetentním orgánům
bydlení

Vyhodnocení účinnosti sociální práce ve
vztahu k sociálnímu bydlení
b) zohlednit při tvorbě koncepce sociálního a
podporovaného bydlení a dalších opatření v této oblasti
situaci romských rodin, především rodin s vícero dětmi, s
respektováním východiska, že rodiny s dětmi by měly
vždy bydlení v bytech, a že žádné dítě by nemělo
vyrůstat na ubytovně

Vytvoření systému sociálního bydlení, zákon
o sociálním bydlení

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

Existence investiční podpory sociálního
bydlení - IROP, Program podpora bydlení

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

MLP

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 na
úrovni ČR), které
díky podpůrným
programům získaly
bydlení v sociálním
bytě

MLP

MPSV

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

každoročně

V roce 2017 nevznikla žádná analýza, neboť nový systém sociálního bydlení nebyl zavedn.

každoročně

01.01.2016 započala realizace projektu MPSV "Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend". Jedním z výstupů tohoto projektu
bude i metodika pro sociální pracovníky, kteří budou pracovat v systému sociálního bydlení. Součástí projektu je také soustava evaluačních kritérií.
V roce 2017, konkrétně 21. 3. 2017 byl Poslanecké sněmovně předložen k projednání Vládní návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, spolu s
Vládním návrhem zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. V dubnu a v květnu 2017 probíhalo 1.
čtení návrhu, a dne 17. 5. 2017 bylo projednávání tohoto návrhu přerušeno. Projednávání obou návrhů bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké
sněmovny. Usnesením vlády č. 91 ze dne 7. 2. 2018 byl jako příloha č. 1 schválen Výhled legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021. S termínem předložení
vládě ve 2. čtvrtletí 2019 je v tomto výhledu obsažen Návrh zákona o sociálním bydlení. Předkladatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj a spolupředkladatelem
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Termín nabytí účinnosti se předpokládá 1. 1. 2021.

MLP

MPSV, MMR

přijetím
zákona o
sociálním
bydlení

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. Všechny projekty jsou nyní
ve fázi hodnocení, tudíž není možné v tuto chvíli říci, jaký je počet domácností, které díky IROP získaly bydlení v sociálním bytě. Podpořené projekty vykáže
IROP v dalši informaci.

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

MLP/KPSVL

MPSV

každoročně

Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení definuje zvláště zranitelné osoby, mezi něž patří i lidé diskriminovaní (§6 odst. 1 písm.j)

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

MLP/KPSVL

MPSV

každoročně

8

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

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

Indikátor výstupu
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 2017

MPSV, MMR

každoročně

Investiční podpora je poskytována na vznik nájemních bytů určených pro sociální bydlení. Stavebně technický standard dotovaných bytů je zaručen podmínkou
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

po přojetí
zákona o
sociálním
bydlení
každoročně

V roce 2017, konkrétně 21. 3. 2017 byl Poslanecké sněmovně předložen k projednání Vládní návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, spolu s
Vládním návrhem zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. V dubnu a v květnu 2017 probíhalo 1.
čtení návrhu, a dne 17. 5. 2017 bylo projednávání tohoto návrhu přerušeno. Projednávání obou návrhů bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké
sněmovny. Usnesením vlády č. 91 ze dne 7. 2. 2018 byl jako příloha č. 1 schválen Výhled legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021. S termínem předložení
vládě ve 2. čtvrtletí 2019 je v tomto výhledu obsažen Návrh zákona o sociálním bydlení. Předkladatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj a spolupředkladatelem
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Termín nabytí účinnosti se předpokládá 1. 1. 2021.
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 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MPSV, MLP, MMR)
Nedošlo k nastavení mechanismu sledování tohoto indikátoru za rok 2017.

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

Počet obcí s rozšířenou působností, jejichž
komunitní plány obsahují popis a analýzu
potřeb příslušníků romské menšiny na celém
území správního obvodu rozšířené
působností.

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

Kapacita podpořených služeb pro osoby,
které lze označit za Romy, na celkové
kapacitě podpořených služeb

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

V komplexních programech rozvoje
sociálních služeb je zohledněna situace Romů

„Počet zájemců o
poskytnutí sociální
služby, kteří byli v
obcích se SVL
odmítnuti
poskytovateli z
důvodů uvedených v
§91 ods. 2 písm. a)
(poskytovate
neposkytuje sociální
službu, o ktreou
osoba žádá) nebo
písm. b)
(poskytovatel nemá
dostatečnou kapacitu
k poskytování služby
o ktreou osoba žádá
zákona) č. 108/2006
Sb. o sociálních
službách.“

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017
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 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 navíc v roce 2017 připravilo návrh "Vyhlášky stanovující podmínky
pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje". Vyhláška je účinná od 1. 1. 2018.

MPSV

MLP

každoročně

MPSV

MLP

každoročně

MPSV

MLP, kraje

každoročně

Počet registrovaných sociálních služeb byl k 07.03.2018 325 s převažující cílovou skupinou c etnické menšiny a 400 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

každoročně

V komplexních programech rozvoje, Akčních plánech rozvoje sociálních služeb krajů a obcí jsou v návaznosti na Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb
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.

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

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MPSV)
Data za rok 2017 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

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);

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

Indikátor výsledku

Gestor
MPSV

Spolugestor

Spolupráce
MLP

Termín
každoročně

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017
MPSV aktuálně neshromažďuje data k počtu pracovníků působících v sociálních službách a data ze kterých by bylo možné zjistit kolik pracovníků absolvovalo
konkrétní vzdělávací program. Přehled akreditovaných vzdělávacích kurzů je na webu MPSV na adrese http://www.mpsv.cz/cs/20148 a nově
http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu.
V roce 2017
bylo akreditováno celkem 12 vzdělávacích programů zaměřených na problematiku související s romskou menšinou. Celkem bylo na trhu se vzděláváním v roce
2017 27 vzdělávacích programů s platnou akreditací.
Sociální pracovníci jsou v rámci kvalifikačního vzdělání (vyšší odborné, resp. vysokoškolské) seznamováni též se situací národnostních menšin a se specifiky
vyžadujícími zohlednění při sociální práci se specifiky cílových skupin, a v případě získání zaměstnání ve specificky zaměřené sociální službě, věnující se práci s
romskou menšinou, jsou tito lidé v základu či podrobněji dále seznámeni a školeni v prácí s takovou menšinou. A proto lze konstatovat, že opatření je plněno již
pouhou existencí systému kvalifikačního a dalšího vzdělávání v rámci současného legislativního rámce ČR.

MPSV

MLP

každoročně
Výzva č. 024 - Realizovaný projekt Rapid- rehousing, zaměřený na rodiny ohrožené bezdomovectvím, byl oceněn Evropskou federací národních organizací
pracujících s lidmi bez domova jako projekt, který v EU nejlépe řeší problém bytové nouze. Dále pokračovaly projekty zaměřené na vězně ve výkonu trestu.
Romská menšina tvoří v těchto zmíněných projektech více jak 1/3 podpořených osob.
V roce 2017 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.

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

Výzva č. 032 - v roce 2017 pokračovaly projekty zaměřené na aktivizaci a zvýšení šancí na pracovní uplatnění znevýhodněné mládeže evidované na ÚP.
Příslušníky romské menšiny však nelze administrativně identifikovat.
Výzva č. 124 - v roce 2017 začal svou realizaci projekt znalostní platformy "Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví".
V projektu budou mapovány a vyhodnocovány existující přístupy k ukončování bezdomovství a bude vyvinut veřejně dostupný registr realizovaných programů.

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

Kapacita
podpořených služeb
poskytovaných v SLV

MPSV

MLP

každoročně
V roce 2017 ve výzvě 42 byly podpořeny 3 projekty ve výšěi 14,9 mil.Kč.

MLP

VÚV

každoročně
37

MLP

VÚV

každoročně
13.389.461 Kč

V rámci 37 podpořených projektů bylo celkově placeno z dotace 198 pracovníků (z toho 110 osob bylo zaměstnáno na hlavní pracovní poměr a 88 osob ve formě
DPP/DPČ). Přepočtená průměrná výše úvazku u všech pracovníků placených z dotace představovala v roce 2017 0,23.

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

Celkem bylo do aktivit projektů podpořených v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce zapojeno cca 4.100 osob. Z toho cca
2.890 osob bylo zapojeno do aktivit využívající principy komunitní práce a 1.210 z nich bylo zapojeno do realizace aktivit doplňující sociální programy a sociální
služby.
MLP a MŠMT

VÚV

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

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MPSV)
Kapacita podpořených služeb (indikátor 6 70 01) byla 45 (maximální počet osob).

Specifický cíl 8.3. - Rovný přístup Romů ke zdravotní
péči
Dílčí cíl
a) rozpracovat do strategických dokumentů ministerstva
zdravotnictví možnosti podpory pro zajištění dostupnosti
zdravotní péče a služeb pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit

Indikátor výstupu
Strategické dokumenty MZ nebo dokumenty,
na kterých MZ participuje obsahují opatření
na snížení nerovného přístupu ke zdraví pro
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

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017
Pro zlepšení informovanosti romské komunity a komunity osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách připravilo MZ v roce 2017 projekt "Ordinace pro osoby bez
přístřeší", jehož cílem je zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a podpora zdravotní péče osobám bez přístřeší či osobá, které jsou ohroženy ztrátou
každoročně
přístřeší. Zaměřen je především na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách (zde žije dle dostupných dat 85 % Romů). V únoru 2018 byl projektový záměr
přijat, je připravována ke schválení a realizaci finální verze projektu včetně situační analýzy.
S cílem zlepšit zdravotní gramotnost Romů MZ v roce 2017 podpořilo pokračování projektu podpory zdraví - Snižování zdravotních nerovností ve vyloučených
lokalitách. Osloveno bylo 1316 dětí v rámci realizovaných 62 intervencí v sociálně vyloučených lokalitách. Aktivity projektu směřovaly do škol a volnočasových
každoročně
zařízení, které navštěvují převážně děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V sociálně vyloučených lokalitách byly realizovány Dny zdraví (realizováno v 7
sociálně vyloučených lokalitách, vyšetřeno 173 osob).

MZ

MLP

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

MZ

AKČR

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

MZ (MŠMT)

MLP

V rámci vzdělávacích programů všech oborů specializačního vzdělávání lékařů zubních lékařů a farmaceutů byl zaveden povinný kurz „Základy zdravotnické
každoročně legislativy, etiky a komunikace“, v jehož rámci jsou tito zdravotníci edukováni pro komunikaci a jednání s pacientem. Tento kurz zahrnuje získávání znalostí a
dovedností pro práci se všemi pacienty, a to včetně menšin, cizinců, pacientů ze sociálně vyloučených lokalit, apod.

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

V rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zravotnických pracovníků je navržena nová vzdělávací akce na téma Minoritní skupiny. Náplní kurzu budou
každoročně specifika mimoritních skupin, kulturní a společenské odlišnosti, zdravotní a sociální aspekty minorit, fenomén migrace, přistěhovalci, jazyková bariéra. V roce 2017
byla vzdělávací akce v přípravné fázi.

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

MZ

MLP

V roce 2017 v rámci dotačních titulů MZ bylo podpořeno 38 projektů zaměřených na zdravý životní styl, z toho 1 projekt týkající se problematiky ve vyloučených
každoročně lokalitách "Snižování zdravotních nerovností - podpora zdraví ve vyloučených lokalitách". Podpořeny byly rovněž projekty - vznik Poradny podpory zdraví v Ústí
nad Labem a Poradny podpory zdraví kraj Vysočina.

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
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)

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

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

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).

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 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
každoročně
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

MZ

MLP

2020

MZ

MLP

každoročně

MPSV, MZ

MLP, kraje

MPSV, MZ

MLP, kraje

V roce 2017 v rámci dotačních titulů MZ bylo podpořeno 38 projektů zaměřených na zdravý životní styl a prevenci onemocnění.

V roce 2017 byly podpořeny 3 projekty se vztahem k romské komunitě. Informace ohledně výsledků projektu podpory zdraví Snižování zdravotních nerovnosti v
sociálně vyloučených lokalitách jsou dostupné na stránkách Státního zdravotního ústavu Praha www.szu.cz

Zdravotní péče musí být dostupná pro všechny stejně, a to bez ohledu na jejich barvu pleti, pohlaví, náboženské vyznání či jiný důvod. Pro zvýšení dostupnosti
každoročně služeb v následné, dlouhodobé a domácí péče a dostupnosti služeb na sociálně zdravotním pomezí MZ umožňuje každoroční růst úhrad těchto segmentů
prostřednictvím tzv. "úhradové vyhlášky". V roce 2017 došlo u následné a dlouhodobé péče k nárůstu úhrad o 6,5 % , oproti úhradám za rok 2015.

V roce 2017 byla připravena k projednání vládou novela změnového zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Proběhlo mezirezortní připomínkové řízení.
Shoda nad problematickými oblastmi by měla vyjasnit kompetence obou resortů v otázce zajišťování některých specifických druhů podpory na rozhraní sociálně
zdravotního pomezí. Cílem navrhované úpravy je řešení zdravotní a sociální péče o pacienty/klienty, kteří jsou závislí na obou druzích této péče. V rámci uvedené
úpravy byla navržena nová sociální služba „ošetřovatelské domovy“, ve kterých by byla poskytována ošetřovatelská péče prostřednictvím nově navržené
odbornosti 923 (vytvoření šesti nových výkonů). Financování bylo navrhováno kombinací úhrad z veřejného zdravotního pojištění, z příspěvku na péči jednotlivých
klientů, z plateb za tzv. hotelové služby (ubytování a strava) ve výši stanovené platnou legislativou a z veřejných rozpočtů – dotací na sociální služby.
V této souvislosti byla navržená úprava §36 zákona o sociálních službách, který upravuje zdravotní péči o osoby v pobytových zařízeních sociálních služeb bez
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách tak, aby se péče v těchto zařízeních odlišila od péče v ošetřovatelských
domovech.
Mezirezortní připomínkové řízení k této novele bylo zahájeno 23.09.2016 a ukončeno 24.10.2016. Účinnost zákona byla navrhována od 01.01.2018, novela zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách však nebyla v roce 2017 projednána a schválena. V březnu 2018 proběhlo první jednání se zástupci MZ a MPSV ohledně
legislativních změn v oblasti zdravotně sociálního pomezí. Tato problematika je aktuálním tématem pro období 2018 a dalších let.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MZ)
Dle dostupných dat MZ za rok 2017 mají obyvatelé žijících v SVL srovnatelný přístup ke zdravotní péči jako ostatní obyvatelé ČR.

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
šance těchto dětí na umístění do náhradní
péče, o 2%.
rodinné péče

Gestor

MPSV

Spolugestor

Spolupráce

Termín

každoročně

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

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
NRP tematicky zaměřený na specifika péče o děti z odlišného sociokulturního prostředí:
• Analýza stávajícího systému posuzování žadatelů o NRP v ČR – dokončena v roce 2017 (zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.);
• Analýza potřeb pěstounských rodin pečujících o děti se specifickými potřebami – dokončena v roce 2017 (zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.)
• Analýza situace příbuzenské pěstounské péče - dokončena v roce 2017 (zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.);
• Analýza kvality příprav žadatelů o NRP – dokončena v roce 2017 (zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.);
• Analýza kvality vzdělávání žadatelů o NRP – rozpracováno, předpokládané dokončení 12/2018
• Manuál posuzování zájemců o přijetí dítěte do pěstounské péče či osvojení – rozpracováno, předpokládané dokončení 12/2018;
• Strategie oslovování zájemců o svěření dítěte se specifickými potřebami do NRP – rozpracováno; předpokládané dokončení 12/2018
• Manuál postupů při zprostředkování NRP – rozpracováno, předpokládané dokončení 12/2018 ;
• Komplex doporučení systémových změn v oblasti zajištění příprav a dalšího vzdělávání žadatelů NRP – rozpracováno, předpokládané dokončení 12/2018
• Návrh služeb a dalšího vzdělávání příbuzenské pěstounské péče - rozpracováno; předpokládané dokončení 12/2018.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MPSV)
Klíčovou otázkou je z hlediska monitorování naplňování indikátoru výsledků otázka sběru etnických dat, která stále není systémově v ČR vyřešena. V roce 2017 vytvořilo MPSV v návaznosti na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací MPSV na léta 2017 - 2023 výzkumný záměr s názvem „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. Tento výzkum by měl být založený na sběru etnických dat, konkrétně na neadresném sběru etnických dat, při němž by mělo být respektováno právo jednotlivce (zástupce sledované skupiny) na soukromí a měla by být byla zachována jeho anonymita. Záměrem je, aby údaje o situaci romských dětí vedených v evidenci pro účely
zprostředkování náhradní rodinné péče vycházely z kvalifikovaných odhadů odborníků, konkrétně pracovníků krajských úřadů a Magistrátu hl. města Prahy, kteří jsou na těchto úřadech zařazeni k výkonu SPO, a vykonávají agendu zprostředkování náhradní rodinné péče. Výzkumný záměr byl na konci roku 2017 předložen ke schválení, které je
podmínkou toho, aby byl nakonec výzkum v praxi realizován.

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
Informace ve Zprávě o stavu romské menšiny
veřejné moci státem se specifickým zřetelem k situaci
Romů
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
b) monitorování legislativních i nelegislativních aktivit
územně samosprávných celků z hlediska dodržování
zákazu diskriminace při výkonu samostatné i přenesené
působnosti

Informace ve Zprávě o stavu romské menšiny

Zajištění souladu politik a opatření územně
samosprávných celků se zákazem
diskriminace

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

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

MLP

VOP

každoročně

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.

MLP

VOP

každoročně

Odbor lidských práv a ochrany menšin je připomínkovým místem. Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro
národnostní menšiny i v roce 2017 monitorovalo a připomínkovalo materiály legislativní i nelegislativní povahy, které měly nebo by mohly mít dopad na situaci
Romů v ČR.

VOP

každoročně

MV plní průběžně. Ministerstvo vnitra vykonává dozor z úřední povinnosti, zejména vůči obecně závazným vyhláškám obcí, které jsou mu na základě zákonem
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.

MLP, MV,
1) Žádné opatření
další dotčená
veřejné moci nemá
ministerstva
za následek přímou
či nepřímou
diskriminaci Romů a
dalších ohrožených
skupin 2) Zajištění
rovného přístupu
MLP, MV,
všech osob k
základním právům a další dotčená
svobodám (dle zpráv ministerstva
VOP)

MLP

kraje,
statutární
města

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

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 2017 bylo provedeno 116 kontrol samostatné působnosti obcí, při nichž byla zjištěna
pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví obce u 16 obcí. Jedna obec zaslala dobrovolně návrh pravidel pro přidělování bytů a zásad pro přidělování bytů
zvláštního určení ke kontrole ještě před jejich schválením.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativukaždoročně předkládá vládě Zprávu o stavu romské menšiny v ČR za předchozí rok a Zprávu 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. 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 2017 (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. V České republice bylo více než 83 základních škol, kde bylo více než 50 % žáků romského původu, a na dalších 136 základních školách je více než čtvrtina žáků romského původu.

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

Dne 20. července 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 258/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
každoročně a další zákony. Uvedeným zákonem dojde s účinností od 1. července 2018 k rozšíření bezplatné právní pomoci, jejíž součástí je i zvýšení počtu poskytovatelů
právní pomoci v jednotlivých regionech ČR. Konkrétní data pro indikátory výstupu budou k dispozici po nabytí účinnosti uvedené novely.

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

MS

každoročně Dne 20. července 2017 nabyl platnosti zákon č. 258/2017 Sb., jenž nabyde účinnosti dnem 1. 7. 2018 (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 2017

Daná problematika rovněž souvisí s výše uvedenou novelou zákona o advokacii, provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Přijatá právní úprava by měla vést k
jednodušší časové i místní dostupnosti právní pomoci.

Dne 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 2017 uskutečnila Justiční akademie dva semináře, jež se bezprostředně týkaly antidiskriminačního práva.
Dne 17. ledna 2017 se uskutečnil seminář Antidiskriminační právo , který se zaměřil na základní otázky antidiskriminačního práva: zákaz diskriminace v
ústavním a mezinárodním právu, 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.
Dne 10. května 2017 se pak konal seminář Úvod do romistiky. Tento seminář zařazuje Justiční akademie do plánu vzdělávání již od roku 2014 a lektorsky ho
vede Bc. David Tišer a Mgr. Barbora Šebová z Katedry romistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Seminář je koncipován jako jednodenní interaktivní
seminář, v jehož dopolední části se účastníci soustředí na historii Romů v souvislostech. Odpolední část je věnována sociokulturním odlišnostem života
příslušníků romské menšiny. Účastníci semináře se dozví o odlišnostech fungování romského jazyka či romské rodiny. Díky získaným informacím se účastníci umí
lépe vyrovnat s kulturními odlišnostmi, které mohou projevit během soudního řízení jako je například fungování rodiny (užší v. širší rodina, role ženy/role muže,
svatba, rozvod, péče o děti po rozvodu), bydlení (vnitřní prostory bytu v. společné prostory), vztah k autoritám (škola, vztah ke vzdělání, 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.).
V roce 2017 uskutečnila Justiční akademie dva semináře, jež se bezprostředně týkaly antidiskriminačního práva.
Dne 17. ledna 2017 se uskutečnil seminář Antidiskriminační právo, který se zaměřil na základní otázky antidiskriminačního práva: zákaz diskriminace v ústavním
každoročně
a mezinárodním právu, 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.
Dne 10. května 2017 se pak konal seminář Úvod do romistiky . Tento seminář zařazuje Justiční akademie do plánu vzdělávání již od roku 2014.Seminář je
koncipován jako jednodenní interaktivní seminář, v jehož dopolední části se účastníci soustředí na historii Romů v souvislostech. Odpolední část je věnována
sociokulturním odlišnostem života příslušníků romské menšiny. Účastníci semináře se dozví o odlišnostech fungování romského jazyka či romské rodiny. Díky
získaným informacím se účastníci umí lépe vyrovnat s kulturními odlišnostmi, které mohou projevit během soudního řízení jako je například fungování rodiny,
bydlení, vztah k autoritám, vztah k soudům, etc.
Justiční akademie dále v roce 2017 nabídla celkem 26 volných míst na mezinárodních seminářích pořádaných s ERA nebo EJTN (European Judicial Training
Network). Konkrétně šlo o tyto akce: EU Anti-discrimination Law II. (Lisabon), 6. – 7. 11. 2017; The Charter of Fundamental Rights of EU in Practice:Focus on
the Rights of Union Citizens (Barcelona), 6. – 7. 11. 2017; Rights of persons with disabilities and EU law (ES), 16. – 18. 10; EU Disability Law and the United
Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Praha), 8. 9. 2017; EU Gender Equality Law III . (Florencie), 15. 6. 2017; EU Gender Equality
Law II. (Krakow), 12. – 13. 6. 2017; EU Disability Law and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Trevír), 7. – 9. 6. 2017; EU
Anti-discrimination Law III. (Trevír), 4. – 6. 12. 2017.

každoročně

2020

V rámci shora uvedených seminářů bylo proškoleno celkem 69 osob (28 soudců, 8 státních zástupců, 24 asistentů soudců, 4 justiční čekatelé a 5 vyšších
soudních úředníků).
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 2017 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 2017 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.

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.

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

Indikátor výsledku

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

Spolupráce

Termín

MŠMT

MLP, VOP

každoročně

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
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. Ve školním roce 2017/2018 bylo
vyhlášeno pokusné ověřování Výukové programy paměťových institucí do škol zaměřené na zážitkovou pedagogiku, které rozšiřuje nabídku v této oblasti.

MŠMT

MLP, VOP

každoročně

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

Gestor

Spolugestor

každoročně

MLP

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

Odbor pro sociální začleňování ÚV ČR realizuje Kampaň proti násilí z nenávisti financovaný z prostředků finančních mechanismů EHP/Norska.V rámci projektu
byla spuštěna Celostátní mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, jejímž základním komunikačním kanálem byla facebooková stránka HateFree
Culture. Ta si klade za cíl přimět především mladé uživatele internetu (cílová skupina 15-25 let) ke kritické reflexi informací z mediálního prostoru týkajících se
xenofobie a vzájemného soužití. Celkový rozpočet celého projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti je 39 749 999 Kč (20% je financováno ze státního
rozpočtu).
Projekt měl původně končit v dubnu 2016, v důsledku změny harmonogramu způsobeného složitým procesem nadlimitních veřejných zakázek pro zajištění
dodavatelů služeb byl prodloužen do dubna 2017.

Rostoucí tolerance
ve společnosti vůči
menšinám a jinakosti
a připravenost
k jejich úspěšnému
začlenění v
průzkumech
veřejného mínění

c) spolupráce s médii na vytváření tolerantní společnosti
respektující rovná práva všech

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

Počet setkání se zástupci médií, případně
počet termatických jednání poradních orgánů
vlády

MLP, MK,
MŠMT, MV

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

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.
každoročně
V oblasti komunikační strategie MV a PČR v rámci přijaté Koncepce boje proti extremismu je jedním z hlavních opatření korektní informování z hlediska etnicity.

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 2017 se udílení cen Roma Spirti vůbec neuskutečnilo.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT, MLP)
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity realizovala projekt Inkluzivní vzdělávání a sociální podpora v překonávání nerovnosti ve společnosti, 2015-2017. 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

Indikátor výsledku

Materiály zaměřené na boj s extremismem,
násilím z nenávisti pracují s tématem
Anticiganismu

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

Počet materiálů/studií/příruček věnující se
Anticiganismu

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

MV

každoročně

Aktualizovaná Koncepce boje proti extremismu pro rok 2017, 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 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 2017 nevznikla žádný materiál vzathující se k tématu Anticikanismu.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MV)
V roce 2017 bylo zaevidováno celkem 27 trestných činů motivovaných nenávistí proti Romům. Jde o pokles o dva skutky oproti minulému roku. Tyto trestné činy se v roce 2017 podílely na celkovém počtu trestných činů s extremistickým podtextem 17,6 procentními body.
Podobně jako v roce 2016 byly i v roce 2017 anticiganistické projevy ve srovnání s předchozími obdobími registrovány v menší míře. Zejména v počátku roku stále ještě dominovaly projevy proti imigrantské a proti islámské. V souvislosti s koncem migrační vlny však bylo možné registrovat u některých subjektů návrat k proti romské rétorice. Lze se
domnívat, že proti romské karty nebudou zneužívat jen tradiční pravicově extremistické subjekty, ale i subjekty xenofobně populistické.

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
Rostoucí počet asistentů prevence kriminality
motivovaných
trestných činů vůči
Romům

Podněty pracovní skupiny pro bezpečnost
jsou pravidelně předkládány Radě

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

každoročně

Pomoc obětem trestné činnosti s extremistickým podtextem, mírnění projevů extremismu a zvyšování bezpečnosti v SVL jsou hlavními prioritami Koncepce boje
proti extremismu a Strategie prevence kriminality. Totéž se týká podpory takto zaměřených projektů z dotačních programů odboru bezpečnostní politiky a
prevence kriminality MV.

MV

každoročně

Nejúspěšnější projekt od počátku dotačního titulu na Program prevence kriminality Ministerstva vnitra, který úspěšně realizuje v celé ČR od roku 1996, je Asistent
prevence kriminality (dále jen „APK“). Cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků (protiprávního jednání obecně) v SVL, zajištění
vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci SVL obtížně řeší,
a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené. V každé obci je také vytvořena pozice mentora – strážník obecní policie, který
asistentům předává úkoly, kontroluje jejich plnění, pomáhá jim při zvládání úkolů a překonávání problémů. Tam, kde není obecní policie zřízena, zastává roli
mentora Policie ČR nebo obecní policie sousedního města. S asistenty i mentory spolupracuje Policie ČR v příslušných lokalitách. Projekt APK je hodnocen velmi
pozitivně, výrazně se podílí na zvýšení úrovně bezpečí a dodržování veřejného pořádku a aktivizuje dlouhodobě nezaměstnané. O úspěchu projektu svědčí i
celková čísla o jejich využívání. Po pilotní realizaci projektu v roce 2009 bylo již v roce 2010 v rámci ČR 38 asistentů působících v 10 obcích, v roce 2017 pak
celkem působilo ve 36 obcích v rámci celé ČR 93 APK podpořených z rozpočtu Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality ve výši 20 928 000 Kč.
Další APK pak působí v rámci ČR i z jiných zdrojů, než jsou prostředky zajišťované Ministerstvem vnitra (např. z podpory úřadů práce – na základě dohody mezi
MV a GŘ ÚP- celkem na konci roku 2017 podporovaly úřady práce v ČR 335 APK ve 102 obcích; z vlastních rozpočtů obcí či z evropských projektů v rámci
Operačního programu zaměstnanost). Odhadem tak mohlo působit v celé ČR na konci roku 2017 více jak 500 APK.

MLP

každoročně

Pracovní skupina pro bezpečnost se v roce 2017 z personálních důvodů nesešla.

MV

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MV)
V roce 2017 bylo zaevidováno celkem 27 trestných činů motivovaných nenávistí proti Romům. Jde o pokles o dva skutky oproti minulému roku. Tyto trestné činy se v roce 2017 podílely na celkovém počtu trestných činů s extremistickým podtextem 17,6 procentními body.
Podobně jako v roce 2016 byly i v roce 2017 anticiganistické projevy ve srovnání s předchozími obdobími registrovány v menší míře. Zejména v počátku roku stále ještě dominovaly projevy proti imigrantské a proti islámské. V souvislosti s koncem migrační vlny však bylo možné registrovat u některých subjektů návrat k proti romské rétorice. Lze se
domnívat, že proti romské karty nebudou zneužívat jen tradiční pravicově extremistické subjekty, ale i subjekty xenofobně populistické.

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

Indikátor výstupu

Gestor

a) provést analýzu potřeb obcí ohledně zaměstnávání
romských poradců

Analýza potřeb obcí ohledně zaměstnávání
romských poradců

MLP

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

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

MLP

Spolugestor

Spolupráce

Termín

KRKO

každoročně

V roce 2017 nebylo realizováno. Kroky k realizaci budou učiněny v průběhu druhé poloviny roku 2018.

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

MPSV, KRKO

každoročně

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 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 v roce 2017 provedli celkem 63 kontrol ORP v souvislosti s výkonem přenesené působnosti (v návaznosti na plnění úkolů
vyplývajících z ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb.), což v průměru představuje 31 % navštívených úřadů z celkového množství ORP v ČR.

MPSV, KRKO

každoročně

Počet romských poradců a jejich pracovní úvazky jsou každoročně uveřejňovány ve Zprávě o stavu romské menšiny v ČR za předchozí rok. Ve Zprávě jsou
rovněž identifikovány překážky bránící navýšení úvazku romských poradců.

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

Gestor

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

Zvyšující se počet lokálních partnerství
zahrnující místní představitele romské
občanské společnosti, zástupce výborů
zřizovaných podle zákona o právech
příslušníků národnostních menšin (kde jsou
zřízeny)

MLP

Vytvoření sítě romských organizací
zapojených do lokálních partnerství

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

Spolupráce

Termín

RVZRM,
RVNM,
KRKO, SMO
ČR,

každoročně

MLP

RVZRM,
RVNM,
KRKO, SMO
ČR,

každoročně V roce 2017 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 2017 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 2017 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.

Spolugestor

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

Kvalifikovaný odhad počtu Romů aktivně zapojených do lokálních partnerství v roce 2017 byl 80.
Z toho v v rámci působnosti Regionálního centra východ 46, Regionálního centra střed 12 a Regionálního centra západ 22.

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

Dílčí cíl
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

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

Indikátor výstupu

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Posílení kanceláře Rady o jedno funkční
místo - splněno

MLP

MF

VÚV

Metodika činnosti krajských koordinátorů pro
romské záležitosti (a její aktualizace)

MLP

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

Opatření bylo naplněno, Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byla posílena o jedno funkční místo.

V roce 2016 dostali k koordinátoři pro záležitosti romské menšiny k dispozici 2 metodiky, které zpracovala Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
Jedná se o 1) Doporučená pracovní náplň romských poradců, způsob její prezentace a šíření na úroveň obcí; 2) Výkon kontroly přenesené působnosti ve
vztahu k romským poradcům působících na úřadech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Koordinátoři pro záležitosti romské menšiny na krajích
metodicky vedou romské poradce na obcích s rozšířenou působností a také vykonávají kontrolu přenesené půsopbnosti v oblasti výkonu agenty integrace
každoročně
romské menšiny.
V roce 2017 se Pracovní skupina krajských koordinátorů, jakožto jeden z nástrojů metodického vedení ze strany Kanceláře rady vlády pro záležitosti romské
menšiny, sešla čytřikrát, a to 09.02.2017, 15.06.2017, 19.09.2017, 10.10.2017

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

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

Indikátor výstupu

Gestor

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

MLP

kraje/obce

každoročně Koordinátoři pro záležitosti romské menšiny se s místnímu szástupci NNO a občanskou společností a příslušníky obcí setkávají pravidelně.

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

každoročně

Počet setkání národních romských platforem

MLP

kraje

Národní romská platforma se sešla v rámci realizace projektu "Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy II" dne
každoročně 09.11.2017 na zahajovacím semináři v Praze dne 09.11.2017. Regionální setkání Národní romské platformy pak proběhly 13.02.2018 v Plzni, 14.02.2018 v
Hradci Králové, 15.02.2018 v Jeseníku. Závěrečný seminář projektu se uskutečnil dne 28.03.2018.

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 2017 nějaké setkání se stakeholdery na místní úrovni, organizovali a účastnili se akcí,
každoročně 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

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

Do činnosti Národního kontaktního místa jsou pravidelně zapojování koordinátoři pro záležitosti romské menšiny, romští poradci na obcích s rozšířenou
působnosti a terénní pracovníci. Ti představuji základní implementační struktru romské integrace v České republice. Vedle nich jsou do činnosti zapojeni
samozřejmě zástupci občanské společnosti. V roce 2017 nebyl zahájen proces revize Strategie romské integrace do roku 2020. Na podzim toho roku vláda
schválila Metodiku vyhodnocování naplňování Strategie.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny dohlíží na činnost Odboru pro sociální začleňování (Agentura) prostřednictvím Monitorovacího výboru pro činnost
každoročně Agentury pro sociální začleňování, který se v roce 2017 sešel 3 krát, a to dne dne 30.01.2017 na výjezdním zasedání v Českých Velenicích, 15.05.2017 a
08.11.2017. Vedle toho Monitorovací výbor třikrát jednal prostřednictvím hlasování 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

Gestor

Zvyšující se
zastoupení
příslušníků romské
menšiny
v exekutivních a
zákonodárných
pozicích

MLP,
členové vlády

každoročně

MLP,
členové vlády

každoročně

V roce 2017 nebyla realizována žádná taková aktivita.

MLP,
členové vlády

každoročně

Výbory pro národnostní menšiny byly zřízeny v 5 krajích, ve 3 statutárních městech a 52 obcích. Komise pro národnostní menšiny byly zřízeny ve 3 krajích, 4
statutárních městech a 4 obcích.

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017
Tato informace je každoročně zpracovávaná v rámci Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za předchozí rok. 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 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.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - 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
a) zpracovat analýzu možností podpory organizací
romské občanské společnosti

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

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín
každoročně

MLP

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017
I vroce 2017 byl uspořádán semeniř pro žadatele v dotačních programech Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR pro rok 2017. Aktuální informace včetně výzev
byly zveřejněny na webových stránkách Úřadu vlády ČR.

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

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

Návrhy na zefektivnění dotačních programů

Z prostředků Technologické agentury ČR, program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA je realizován
výzkum TD03000321 - Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny, který realizuje
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Cílem projektu je vypracovat komplexní metodiku monitorovacího systému a evaluace dotačních programů, Úřadu vlády
ČR, která umožní sledovat a vyhodnocovat implementaci programů v souladu se záměry programů a dále vyhodnocovat jejich výsledky a dopady nacílovou
skupinu. Metodika bude pro každý z programů zahrnovat: 1. Metodiku vyhodnocení implementace programu v souladu s koncepčními záměry dotačních
programů. 2. Metodiku vyhodnocení výstupů, výsledků a dopadů aktivit nebo projektů (v závislosti na charakteru programu) podpořených v rámci každého z
programů.

MLP

každoročně

ŘO OPZ,
OPVVV,
IROP

každoročně

Strategie romské integrace do roku 2020 je předběžnou podmínkou (ex ante kondicionalita) aplikovatelnou ve vztahu ke klíčovým OP (IROP,
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.

každoročně

Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byli v roce 2017 zastoupeni jako členové v OP Z (Programovém partnerství pro začleňování a přístup ke
službám), v OP VVV (Monitorovací výbor, Plánovací skupina) a v Programu rozvoje venkova (Monitorovací výbor).
V rámci IROP nejsou zapojeni žádní Romové.

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

ŘO OPZ,
OPVVV,
IROP

RVZRM

Plnění indikátoru výsledku za rok 2017 - 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
financování mezinárodní spolupráci v romské oblasti a
aktivit na úrovni EU, a to minimálně na dosavadní úrovni

Množství finančních prostředků na
mezinárodní spolupráci v romské oblasti na
stávající či vyšší úrovni

ÚVČR

MLP

Výdaje za zahraniční služební cesty činili v roce 2015 78,499 Kč, v roce 2016 51,771 Kč. Nižší částka v roce 2016 je zapřičinnina tím, že náklady spojené se
každoročně
zahraniční cestou byly s větší míry financované ze strany pořadatele akce.

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.

MLP

MZV

každoročně 9

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

MLP

Spolugestor

Spolupráce

MZV

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

V roce 2017 se pracovníci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny účastnili 9
zahraničních pracovních cest.
Tři zahraniční pracovní cesty byly spojeny s činností Národního kontaktního místa pro integraci Romů. Jednalo se o 2 zasedání národních kontaktních míst pro
integraci Romů a jedno setkání Evropské platformy pro začleňování Romů v Bruselu. Další 3 zahraniční cesty souvisely s činnosti Ad hoc výboru pro záležitosti
romské menšiny Rady Evropy, konkrétně proběhly dvě zasedání výboru a jedna tematická návštěva Slovenska k sdílení zkušeností v oblasti výuky o romské
každoročně historii na základních a středních školách. V rámci maďarského předsednictví států V4 proběhla také konference zaměřená na předškolní vzdělávání romských
žáků, které se účastnil pracovník oddělení, náklady na tuto cestu hradila předsednická země. Další tři cesty byly hrazeny z prostředků Úřadu vlády. Specificky
se jednalo o zahraniční cestu zaměřenou na výměnu dobrých praxí mezi Českou republikou a Slovenskem ke sledování a vyhodnocování naplňování
národních strategií romské integrace a možnosti sběru dat v této oblasti. Dále pak o zajištění účasti zástupce ČR na Implementačním setkání lidské dimenze
OBSE ve Varšavě, na kterém byla prezentování pozici vlády k romské integraci a zajištění odborníka na Univerzálním periodickém přezkumu OSN v Ženevě.

Specifický cíl 14.2. - Efektivnější spolupráce v rámci
EU a koordinace unijní agendy
Dílčí cíl
a) posílit národní kontaktní místo pro integraci Romů o tři
funkční pracovní místa

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

Gestor
MLP

Spolugestor

Spolupráce
VÚV

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017
Splněno v roce 2015. Národní kontaktní místo bylo posíleno o 3 služební místa.

Specifický cíl 15.1. - Podpora provádění empirických
výzkumů a šetření zaměřených na situaci romského
a neromského obyvatelstva a stanovení indikátorů
měření pokroku
Dílčí cíl
a) podporovat provádění výzkumů a šetření zaměřených
na srovnání situace romského a neromského
obyvatelstva a navrhnout indikátory měření pokroku a
jejich každoročního sledování

Indikátor výstupu

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

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

MLP

ČSÚ

Z prostředků Technologické agentury ČR, program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA je realizován
MPSV,
každoročně výzkum TD03000321 - Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny, který realizuje
MŠMT, TAČR
Výzkumný ústave práce a sociálních věcí. Celkový rozpočet tohoto projektu je 2 922 tis. Kč.

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

Spolugestor

a) podporovat výzkum interetnických vztahů

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

MLP

MVVI,
GAČR, TAČR

Spolupráce

Termín

každoročně

Plnění indikátoru výstupu za rok 2017

Z dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2017 byl podpořen projekt Univerzity Karlovy
Rozšíření slovníku olašské romštiny.

