IV.

Informace o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2016

Úřad vlády České republiky
Sekce pro lidská práva
Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
Praha 2017

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

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

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

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

MK

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

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

MLP

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

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

MŠMT

(d) Podpora Světového romského festivalu Khamoro

Gestor

Zachování studijního oboru romistika na
vysokých školách

MŠMT

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

MK

Spolugestor

Spolupráce

Termín

každoročně

MVVI, GAČR,
TAČR

každoročně

GAČR, AVČR

GAČR, AVČR

každoročně

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Pro rok 2016 byl příspěvek na provoz Muzea romské kultury schválen ve výši 12.384.000 Kč, což je nárůst o 1.737.000 Kč oproti roku 2015. V průběhu roku 2016
byl příspěvek navýšen o částku 418.885 Kč na provoz, o částku 312 881 Kč na kulturní aktivity a o částku 477.000 Kč na podporu projektů integrace příslušníků
romské komunity. Do navýšení byl zahrnut i převod prostředků ve výši 300 000 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konečný rozpočet ve výši
13.592.766 Kč byl za rok 2016 ve stejné částce vyčerpán.

V dotačním programu Úřadu vlády ČR Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byl v roce 2016 podpořen projekt Univerzity
Karlovy v Praze "Slovník olašské romštiny", a to částkou 170.000 Kč.

V ČR neexistuje systémová podpora či politika
zaměřená na výzkum romského jazyka.
Podpořené projekty vznikají nikoliv z iniciativy
státu, nýbrž žadatelů, kteří jsou odkázání na
získávání peněz z obecně zaměřených
dotačních titulů.

V ČR funguje jediné pracoviště, a to na Katedře středoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde je nabízen studentům seminář romistiky. Na
uvedené katedře vyučuje romistiku 7 pedagogů.

každoročně

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je nabízeno bakalářské a navazující magisterské dvojoborové studium romistiky.

každoročně

Ministerstvo kultury, resp. odbor regionální a národnostní kultury poskytl v rámci výběrového dotačního řízení v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků
národnostních menšin žijících v České republice v roce 2016 spolku Slovo 21, z. s., Praha, na realizaci projektu Světový romský festival KHAMORO 2016 dotaci ve
výši 1.093.000 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 1.193.000 Kč. Výše dotace Ministerstva
kultury tak činila 19 % z celkových příjmů festivalu, tedy 6.223.000 Kč.

Existenci Semináře romistiky se sice v
posledních letech podařilo zachovat, nedošlo
však k jeho rozvoji. Personálně je seminář
poddimenzován. Pracovníci Semináře věnují
značnou část svého času činnostem
směřujícím k získání peněz, např.
prostřednictvím dotačních řízení, a nezbývá
jim už tolik potřebný čas na výzkumnou
činnost.

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

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

MLP

VÚV

každoročně

Ve dnech 03.-04.08.2016 byl uspořádán semeniř pro žadatele v dotačních programech Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR pro rok 2017. V roce 2016 bylo v
rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků podáno 24 žádostí, z nichž bylo 18 podpořeno.

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.

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

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

MŠMT

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

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

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Na ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici se vyučuje romský jazyk v rámci předmětu Multikulturní výchova.
každoročně

Výuka romského jazyka a romistiky probíhá pouze na Střední odborné škole managementu a práva, s.r.o. v Jihlavě, a to rozsahu 1 hodiny týdně.
Co se týče výuky na VŠ, vedle Semináře Romistiky v Praze je romština vyučována na univerzitě Pardubice (obor sociální antropologie) a na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity v rámci celoživotního vzdělávání v modulu Základy romologických studií.

c) podpořit výzkum českého jazykového projevu dětí z
Počet realizovaných výzkumných a jiných
prostředí, kde se používá v běžné komunikaci romština
projektů na téma českého jazykového projevu
a/nebo romský etnolekt češtiny; podpořit vývoj v praxi
dětí z prostředí, kde se používá v běžné
využitelných nástrojů pro nápravu „chyb“ v užívání
komunikaci romština a/nebo romský etnolekt
obecné/spisované češtiny u dětí z tohoto prostředí;
češtiny (např. zaměřených na didaktiku výuky
vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga povinně rozšířit o
českého jazyka, vhodné postupy podpory v
téma jazykové vybavenosti romských žáků konkrétně a
osvojování jazyka aj.)
Do roku 2020 dojde k
důsledků jazykových a komunikačních bariér obecně
navýšení počtu žáků,
kteří byli vyučování
Počet podpůrných opatření vydaných na
nebo učící se romský
podporu učení se českému jazyku u žáků z
jazyk (výchozí stav: 0)
jiného kulturního prostředí nebo životních

MŠMT

každoročně

MŠMT

každoročně

V roce 2016 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.

MŠMT

každoročně

Celkem bylo poskytnuto 861 podpůrných opatření. Z toho 143 podpurných opatření bylo personálního charakteru bez vazby na kulturní prostředí.

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

MŠMT

každoročně

V seznamu vzdělávacích programů DVPP je evidováno 18 kurzů s platnou akreditací, které jsou již svým názvem zaměřeny na romská témata.

MŠMT

každoročně

Národní institut pro další vzdělávání nabízí vzdělávací programy na dané téma a v případě zájmu realizuje v rámci průběžného DVPP.

MŠMT

každoročně

Počty kurzů s danou tematikou akreditovaných v systému DVPP MŠMT neeviduje.

Je důležité si klást otázku, proč nebyl
realizovaný žádný projekt a co je možné udělat
proto, aby takové projekty vznikaly.

podmínek, který figuruje ve výčtu podpůrných
opatření podle vyhlášky 27/2016 Sb.
Metodiky zaměřené na 1. porozumění
chybám, 2. nápravu chyb a 3. podporu
osvojování obecné/spisovné češtiny pro
nápravu „chyb“ v užívání obecné/spisovné
češtiny u dětí z kulturně odlišného jazykového
prostředí.
Metodika pro formativní hodnocení při
osvojování znalostí češtiny
Počet pedagogických fakult, které rozšířily
c) vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga povinně rozšířit
vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga o
o téma jazykové vybavenosti romských žáků konkrétně a téma jazykové vybavenosti žáků konkrétně a
důsledků jazykových a komunikačních bariér obecně
důsledků jazykových a komunikačních bariér
obecně
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
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
c) podpořit vývoj v praxi využitelných nástrojů pro nápravu
„chyb“ v užívání obecné/spisované češtiny u dětí z tohoto
prostředí;

Plnění indikátoru výsledku za rok 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT)
20 žáků (výuka romského jazyka a romistiky probíhá pouze na Střední odborné škole managementu a práva, s.r.o. v Jihlavě, a to rozsahu 1 hodiny týdně).

Do budoucna je požadována informace o
ověření kavlity metodik, kolik škol jich využilo,
popřípadě zpětná vazba, jak se s nimi v praxi
pracuje.

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

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

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

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

MŠMT, MK

MLP, PL,
NPMK, MRK

každoročně

Ukončení provozu velkovýkrmny prasat v
c) přijmout opatření, která by vedla k ukončení provozu
bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech
velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa
u Písku. Nastavení správy pietních míst v
v Letech u Písku;
dialogu s romskými organizacemi (případě ve
spolupráci s romskými organizacemi)

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

10 akcí v roce 2016 lze označit za ty, které měly mediální odezvu ve veřejných sdělovacích prostředcích alespoň s regionálním dosahem. Jednalo se o akce
pořádané Muzeem romské kultury a Památníkem Lidice. Ačkoliv se nejedná o organizaci Ministerstva kultury, do počtu jsou zahrnuty i dvě akce organizované
spolkem Výbor pro odškodnění romského holocaustu.

Téma romského holocaustu jako samostatný bod jednání bylo projednáno na 1 z celkových 3 zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2016, a to
konkrétně na zasedání dne 01.11.2016.
Pracovní skupina pro odškodnění Romů se v roce 2016 sešla dvakrát, a to 05.05.2016 a 07.10.2016.

MK, MLP

MF

2018

Na základě materiálu zpracovaného Ministerstvem kultury schválila vláda ČR svým usnesením ze dne 7. listopadu 2016 č. 1001 záměr postupu ve věci ukončení
provozu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku. Současně vláda tímto usnesením uložila ministru kultury zajistit vypracování
znaleckého posudku na ocenění velkovýkrmny prasat. V návaznosti na tento vládou uložený úkol realizovalo Ministerstvo kultury zadávací řízení k veřejné zakázce,
jejímž předmětem je zpracování znaleckého posudku na stanovení hodnoty souboru nemovitostí (pozemky a stavby) a souboru technologií, umístěných v těchto
nemovitostech. Nemovitosti se nacházejí v k. ú. Lety (680770) a k.ú. Králova Lhota (672581), přičemž v komplexu tvoří areál vepřína. Na základě předmětného
zadávacího řízení bylo vypracování znaleckého posudku zadáno znaleckému ústavu B.S.O. spol. s r.o., Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3. Cena za zpracování
znaleckého posudku činí 228 690 Kč včetně DPH. Objednávka byla znaleckým ústavem akceptována 10. 2. 2017. Zpracování znaleckého posudku se předpokládá
do 60 dnů ode dne akceptace objednávky. Zpracovaný znalecký posudek bude využit k dalšímu jednání s majitelem vepřína a následně bude jedním z podkladů,
které budou předloženy v materiálu na jednání vlády ČR, kterým bude rozhodnuto o dalším postupu ve věci odkupu vepřína státem.

Muzeum Romské Kultury v roce 2016 realizovalo lektorské oddělení muzea celkem 146 programů pro mateřské, základní, střední i vysoké školy a volnočasová
zařízení v prostorách muzea celkem pro 5 152 návštěvníků. Naprostá většina programů tematicky vycházela ze stálé expozice Příběh Romů, 8 programů bylo
věnováno holocaustu Romů, další problematice předsudků a stereotypů, překážkám Romů ve vzdělávacím procesu, romským tématům v médiích nebo přiblížení
romské historie a kultury budoucím sociálním pracovníkům.
d) podporovat dialog s odborníky, romskou občanskou
společností a s pozůstalými o související společenskovědní
problematice, zejména s ohledem na uctění památky obětí
holocaustu a odškodnění souvisejících křivd;

Počet seminářů se zaměřením na romský
holocaust.

MRK, PL,
NPMK,
Romistika

MLP

každoročně

Památník Lidice realizoval 2. ročník vzdělávacího projektu pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a středních škol s názvem „Sobě blíž“, který měl za cíl žákům přiblížit romskou
kulturu, romský holocaust a historii Letů u Písku. Po celou dobu programu probíhala výstava Porrajmos, jenž přibližuje osud Romů za druhé světové války. V rámci
programu také žáci shlédli film „Lety – nehodni žití“. 2. ročníku projektu Sobě blíž se zúčastnilo 210 posluchačů.
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze zajišťuje vzdělávací programy vztahující se ke vzdělávání českého národa v evropském
kontextu. Součástí národa je i romská menšina. Pro poznání této menšiny jsme pro české a zahraniční zájemce připravili putovní výstavu Vzdělávání Romů v Česku
v historickém kontextu (v jazyce českém a anglickém). Část je věnovaná i stručně o tragickém období – holocaustu Romů. Tato výstava je nabízena školám společně
s dalšími výstavami pro školy a další širokou veřejnost včetně přednášek na dané téma.
V roce 2016 byla výstava v období od 22.10.2015 do 25.01.2016 vystavena na Zastupitelském úřadě v Bělorusku a v období od 09.11.2016 do 11.11.2016 v Domě
národnostních menšin v Praze.

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

MRK, PL,
NPMK,
Romistika

MLP

každoročně

Muzeum romské kultury jako své nejvýznamnější akce v roce 2016 realizovalo:
07.03. - pietní shromáždění k uctění obětí romského holocaustu, které připomnělo 73. výročí prvního hromadného transportu Romů z Brna a okolí do koncentračního
tábora v Osvětimi;
04.–08.04. - Týden romské hrdosti v souvislosti s Mezinárodním dnem Romů;
21.05. - Brněnská muzejní noc;
11.06. - Ghettofest;
23.08. - pietní shromáždění k uctění obětí romského holocaustu v místech bývalého protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu;
24.11. – slavnostní předání každoročně udělované Ceny Muzea romské kultury;
15.12. - slavnostní veřejný křest dvou publikací z produkce MRK - jednalo se o aktuální číslo odborného romistického časopisu Bulletin Muzea romské kultury
24/2015 a dále anglickou verzi doprovodné publikace k přechodné výstavě muzea Poklad Romů/Amare somnaka.
Památník Lidice organizoval dne 02.08.2016 Uctění obětí romského holocaustu se vzpomínkou na zahájení a ukončení provozu cikánského tábora Lety. Akce se
zúčastnil ministr kultury a ministryně pro místní rozvoj.
Spolek Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR již tradičně organizoval dne 13.05.2016 Pietní akt romským obětem nacismu v Letech. Ve výběrovém
dotačním řízení v programu Ministerstva kultury na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice v roce 2016 byl oceněn
projekt Putovní výstava „Zaniklý svět“ – aktivizace česko-romského porozumění, který předložil spolek Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR. Výše
poskytnuté dotace činí 86 000 Kč.

e) revidovat usnesení vlády č. 158 z 2. března 2011 o změně
Revize usnesení vedoucí ke zvýšení
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

MK, MŠMT

2017

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny na svém zasedání dne 17.02.2017 přijala usnesení, aby ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti do
31.05.2017 ve spolupráci s ministrem kultury a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy předložil vládě návrh převedení Památníku romského holocaustu v
Hodoníně u Kunštátu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Ministerstvo kultury, jeho začlenění do Muzea romské kultury, příspěvkové organizace
zřizované Ministerstvem kultury, a zabezpečení jeho provozu a financování.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

V indikátoru má být užito termínu "veřejné
sdělovací prostředky". Problémem je
stanovení, co je to mediílní odezva. Jedná se o
médium s lokálním, regionálním, nebo
celostátním dosahem. Jaký prostor taková
informace musí v rámci média mít, aby byla
považována za relevantní.

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

Indikátor výsledku

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Gestor

Spolugestor

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

MK

MRK,
RVZRM

každoročně

V rámci výběrového dotačního řízení v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin byly odborem médií a audiovize V rámci cíle 4.4 by bylo žádoucí zaměřit
podpořeny romské projekty částkou ve výši 3 203 000 Kč. Jednalo se o tyto projekty – Kereka/Kruh (časopis určený mládeži), Romano džaniben (almanach), aktivity na vzdělávání (budoucích) žurnalistů,
Romano hangos/Romský hlas (periodikum novinového formátu) a Romano voďi/Romská duše (magazín).
zejména v otázce tzv. "Anti-Gypsyism".

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 na
dotační programy určené)
podporu integrace příslušníků romské komunity;

MK

RVZRM

každoročně

Ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny bylo v roce 2016 podpořeno 23 projektů od 21 žadatelů částkou ve
výši 1 523 000 Kč. V rámci tohoto programu byl ještě účelově navýšen rozpočet Muzea romské kultury o částku ve výši 477 000 Kč na projekt Poklad Romů –
Amare somnaka – Tajemství romského šperku. Celkem byl program na podporu integrace příslušníků romské menšiny podpořen částkou 2 000 000 Kč. Přehled
podpořených projektů je součástí tabulky v Příloze 1 Plnění usnesení.

MŠMT

každoročně

Plněno průběžně. Tématika je analyzována, a bude zohledněna v RVP v rámci revizí.

MLP

každoročně

Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílaní Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2016 jednala třikrát, a to za přítomnosti zástupců Českého
rozhlasu. Vedle toho se tajemník Rady sešel v roce 2016 dvakrát s programovým ředitelem České televize. Na základě těchto jednání byl připraven a od roku 2017
spuštěn nový televizní pořad Sousedé. Jednáno bylo o zvýšení kvality již existujícího rozhlasového pořadu Mezi námi.

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 tematiky
mainstreamových pořadů; zapojení romštiny jako jazyka
do vysílání, a to včetně zapojení romštiny jako
běžné komunikace do vysílání veřejnoprávních médií (ČT,
jazyka běžné komunikace do vysílání
ČRo) např. formou titulkování romských vstupů do češtiny
veřejnoprávních médií (ČT, ČRo)
a využívání českého překladu romských vstupů při využití
romsky mluveného originálu jako podkresu

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)

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

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

a) zajistit dostupnou infrastrukturu pro předškolní
vzdělávání dětí v mateřských školách tak, aby nedocházelo
Zavedení povinného předškolního vzdělávání od
k segregaci romských dětí, zvyšovat informovanost krajů a
5 let dítěte - splněno (přijetí novely školského
obcí o možnostech podpory pro zvýšení kapacit
zákona - povinný poslední ročník MŠ +
předškolních zařízení a do programů pro zvyšování kapacit
postupně zaváděná nároková místa v
mateřských škol zahrnout infrastrukturu pro přípravné
mateřských školách pro děti od dvou let věku) Počet romských dětí
vzdělávání pro romské rodiče, nebo jinak znevýhodněné
účastnících se
rodiče;
předškolního
vzdělávání v
posledním
ročníku
Počet pedagogických pracovníků předškolních
mateřské školy
b) zajistit odborné vedení, vzdělávání a podporu pro
zařízení, kteří absolvují akreditované vzdělávací
(výchozí pozice bude
všechny pracovníky školy pro začleňování romských dětí do
programy v systému dalšího vzdělávání
určena v roce 2017, v
předškolního vzdělávání a zvýšit odbornou podporu pro
pedagogických pracovníků (DVPP) a další
roce 2020 bude poté
pedagogické pracovníky školy při začleňování romských
semináře se zaměřením na začleňování
provedena srovnávací
dětí do předškolního vzdělávání;
romských dětí (dětí s odlišnými kulturními a
analýza).
životními podmínkami)
Počet romských dětí
účastnících se
c) zvyšovat informovanost romských rodičů o možnostech a
předškolního
přínosech předškolního vzdělávání (umístění dítěte do
vzdělávání v
mateřské školy přednostně před přípravným ročníkem) a
Počet informačních seminářů pro rodiče,
nepovinných ročnících
zajištění podpory rodičů pro umísťování dětí do
zejména rodiče romské
mateřské školy
předškolního vzdělávání, a to jak systémovými opatřeními,
(výchozí
pozice bude
tak i prostřednictvím spolupráce neziskových organizací,
určena v roce 2017, v
obcí a rodičů již od raného věku dítěte;
roce 2020 bude poté
provedena srovnávací
analýza).
d) Snížit počet děti romského původu v systému ústavní a
ochranné výchovy

Počet rodin, které přijímají nějakou preventivní
sociální službu

Gestor

Spolugestor

MŠMT

MF, MMR,
MPSV

Spolupráce

Termín

KRKO

MŠMT

MŠMT

MŠMT,
MPSV

RVZRM

SMO ČR,
Agentura,
KRKO

RVZRM

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

každoročně

Splněno.

každoročně

V roce 2016 nebyl nikdo takový. V roce 2017 se budou realizovat vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky předškolních zařízení.

každoročně

Za rok 2016 MŠMT hodnotu indikátoru nevykazuje, respektive je nulová, a to s ohledem na implementaci OP VVV a z důvodu zdržení schválení OP VVV a pozdějšího
vyhlášení výzev, ve kterých bude indikátor vykazovaný. Indikátor je relevatní pouze u výzev vyhlašovaných z PO3 IP3 SC1, konkrétně se jedná o následující výzvy
02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, 02_16_012 Gramotnosti a výzev vztahujících se ke koordinovanému přístupu v sociálně vyloučených lokalitách. Jelikož jsou projekty
z výzvy Inkluzivní vzdělávání a Gramotnosti na počátku realizace, není možné indikátor vykázat, neboť se jedná o výsledkový indikátor, který bude vykazován na základě
kontinuálnější podpory. Hodnoty indikátoru bude MŠMT vykazovat v následujících letech.

každoročně

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;
• 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)
-

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu
Indikátor výstupu naplňuje dílčí cíl jen z části,
navíc ani samotný indikátor nelze považovat za
splněný. Změny jsou zatím pouze na papíře, ale
k jeho naplění je zapotřebí učinit nezbytné
praktické kroky, a to zejména co se týče
zyvšování informovanosti krajů, obcí a rodičů.
Neméně důležité je zajistit nastavení systému
tak, aby nebyl segregační, např. nastavením
spádových oblastí.

Novelizace zákona o sociálně-právní ochraně
dětí z roku 2013 velmi ztížila přístup
prarodičům k pěstounské péči. To se dotýká
romských rodin. Navíc orgány ve vyřizování
žádostí praordičů nepostupují jednotně.
Problematická je situace rodin zatížených
exekucí.

Připomínky k indikátoru výstupu

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 2016

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

MŠMT realizovalo od 26.09.2016 do 30.10.2016 sběr kvalifikovaných odhadů počtu romských žáků v základních školách. Zjišťování probíhalo v elektronické podobě,
prostřednictvím Informačního systému školské statistiky. Byť se v tomto případě nejednalo o statistické výkaznictví, probíhalo zjišťování těchto údajů (dříve
realizované Českou školní inspekcí) současně se sběrem statistických výkazů ke školnímu roku 2016/17.
Ve třídách (zřízených
podle § 16, pro žáky s
Každoroční analýza počtu romských žáků
LMP) je nižší podíl
vzdělávaných z důvodu LMP ve třídách
a) naplňovat Plán opatření pro výkon rozsudku D. H. a
romských žáků v
zřízených podle § 16, odstavec 9 z a)
ostatní vs. Česká republika z roku 2012 a jeho aktualizace
porovnání s rokem
celkového počtu žáků vzdělávaných ve třídách
(akční plány) a o naplňování informovat vládu vždy do
předcházejícím (při
zřízených podle § 16, odstavec 9
31.12. kalendářního roku;
porovnání v závislosti
b) celkového počtu romských žáků
na vývoji celkového
počtu romských
žáků).

MŠMT

MLP, MSP

každoročně

V šetření jsou žáci třízeni dle 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 (dále „RVP ZŠS“). V souvislosti se zrušením RVP ZV LMP od 1. září 20161 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“).
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 2016/17:
30,9 %

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 2016/17 zůstalo 2 635 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 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT)
Podíl romských žáků vzdělávaných v programech pro žáky s LMP k celkovému počtu žáků v těchto programech činí ve školním roce 2016/17 30,9 % (4 318 / 13 983), ve školním roce 2015/2016 30,6 % (4539/14810).

Kvalifikované odhady počtu romských žáků
jsou k dispozici podle vzdělávacích programů,
nikoli podle typu třídy.

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

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

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

MŠMT

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

každoročně

V roce 2016 nebyl žádný takový pracovník. V roce 2017 se budou realizovat vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky předškolních zařízení.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

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

V roce 2016 nebylo realizováno, probíhaly však přípravy.

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 1 143 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

MŠMT

RVZRM

každoročně

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

RVZRM

každoročně

MŠMT v roce 2016 vyhodnotilo první etapu Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

ÚOOS, ČSÚ,
AKČR, SMO
ČR

každoročně

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

ÚOOS, ČSÚ,
AKČR, SMO
ČR

každoročně

MŠMT by mělo více zapracovat na
MŠMT realizovalo od 26.09.2016 do 30.10.2016 sběr kvalifikovaných odhadů počtu romských žáků v základních školách. Zjišťování probíhalo v elektronické podobě,
metodologické podpoře škol tak, aby došlo ke
prostřednictvím Informačního systému školské statistiky. Byť se v tomto případě nejednalo o statistické výkaznictví, probíhalo zjišťování těchto údajů (dříve realizované sjednocení realizace sběru dat. Rovněž by měly
Českou školní inspekcí) současně se sběrem statistických výkazů ke školnímu roku 2016/17.
být zlepšeny mechanismy ověřování
poskytnutých dat.

MLP,

každoročně

V roce 2016 nebylo realizováno, avšak pro rok 2017 je připravena finanční podpora výuky plavání.

Jedná se o velmi úzké, a nezdůvodněné,
vymezení cíle "odstranit segregačně působící
finanční bariéry ve veřejném školství" pouze na
aktivitu plavání.

MLP,

každoročně

V roce 2016 nebylo realizováno, avšak pro rok 2017 je připravena finanční podpora výuky plavání.

Jedná se o velmi úzké, a nezdůvodněné,
vymezení cíle "odstranit segregačně působící
finanční bariéry ve veřejném školství" pouze na
aktivitu plavání.

1) Počet dětí a žáků,
studentů Romů
začleněných do
Pravidelné vyhodnocení Akčního plánu
organizací, u kterých
MŠMT
inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s partnery se díky podpoře ESF
zvýšila kvalita výchovy
d) naplňovat Memorandum o spolupráci mezi ministrem pro
a
vzdělávání
a
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Ústředním
Zvyšující se počet tematických kontrol, kterých proinkluzivnost a tím MLP, MŠMT,
školním inspektorem České školní inspekce ve vztahu k
se účastní tzv. přizvané osoby
ČŠI
se zlepšily podmínky
romským žákům a provést analýzu možnosti sběru
pro jejich začlenění a
anonymizovaných etnických dat ve vzdělávání;
vzdělávání. Hodnota je
zjišťována na začátku
a na konci operace. MLP, MŠMT,
Analýza možnosti sběru anonymizovaných
Rozdílem těchto
etnických dat ve vzdělávání
ČŠI
hodnot vznikne
„dodatečný“ počet, tj.
změna stavu.
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
Počet studentů a škol, kterým byly poskytnuty 2) Počet dětí a žáků
(např. lyžařský výcvik, plávání, školní výlety, škola v přírodě)
MŠMT
Romů (začleněných
finanční prostředky na dané aktivity
a jednak ve vztahu k zájmovému a mimoškolního vzdělávání
do škol a školských
s cílem umožnit zapojení dětí z nízkopříjmových rodin do
zařízení), u kterých se
těchto aktivit;
díky podpoře z
dotačních programů
zvýšila kvalita výchovy
Koncepce financování rozšířených možností
a vzdělávání a
k učení (nepovinné, zájmové a neformální
MŠMT
proinkluzivnost a tím
vzdělávání) pro děti z nízkopříjmových rodin
se zlepšily podmínky
pro jejich začlenění a
vzdělávání.

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

MŠMT,
zřizovatelé
škol a
školských
zařízení,
MPSV
MŠMT,
zřizovatelé
škol a
školských
zařízení, ,
MPSV

MŠMT druhým rokem vyhlásilo Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol. Poprvé v roce 2015 na rok
2016, a podruhé v roce 2016 na rok 2017. Pro rok 2016 bylo na tento program alokováno 30.000.000 Kč, které byly ve výběrovém řízení přiděleny 3 NNO: SpolečněJekhetane (400.000 Kč), Drab Foundation (1.977.271 Kč) a Women for women (27.622.729 Kč).

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

MPSV,
MŠMT

RVZRM

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

každoročně
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 programu MŠMT nebyla v roce 2016 sledována etnicita, avšak od roku 2017 se bude odhadovat počet podpořených romských žáků. V roce 2016 bylo podpořeno
prostřednictvím 3 NNO 5 812 žáků. Celkově byly pozorovány změny v 60 % – 75 % případů, ať už jde o zlepšení školní docházky, změny v chování a prožívání žáka,
sociální postavení ve škole a v kolektivu nebo změny tělesné a výkonové.

Do programu MPSV jsou zapojeny poze 4 kraje
ze 14. Měly by být zahájeny jednání s Asociácí
V programu MPSV není sledována příslušnost dětí ke konkrétním skupinám. Podle údajů z projektových žádostí by mělo pomoc vyžít více než 3 000 dětí, přesná čísla krajů a jednotlivými kraji.
budou k dispozici až po ukončení projektů a od čísel z projektových žádostí se mohou lišit. Ve školním roce 2016/2017 realizují projekty kraje Liberecký, Jihomoravský,
Vysočina a Hlavní město Praha.

V roce 2016 bylo podpořeno 54 organizací v celkové finanční výši 12 872 096 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 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)
MŠMT pro rok 2016 nesledovalo.

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor

a) provést analýzu vzniku škol s vyšším počtem romských
Indikátory výsledku je totožný jako u
Podíl romských dětí/žáků v základních školách
dětí, případně též dětí z jiných národnostních a etnických
specifického cíle 5.3 - 1) Počet dětí
s vyšším počtem romských dětí.
menšin
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.

b) zamezovat vzniku tzv. segregovaných škol a postupně
transformovat tzv. romské školy ve školy inkluzivní

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

MŠMT

MŠMT

Spolugestor

MLP

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

RVZRM,
KRKO, MV

každoročně

V základních školách s 50 a víceprocentním podílem romských žáků je vzděláváno ve školním roce 2016/17 podle odhadů 24,3 % všech romských žáků.

kraje, obce,
RVZRM, SLP

každoročně

V roce 2016 bylo evidováno poskytnutých 718 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 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)
MŠMT pro rok 2016 nesledovalo.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu
Indikátor výstupu koresponduje s dílčím cílem
jen částečně. Analýza, která by odpovídala
např. na otázky, jak segregované školy vznikají
nebo jak je možné je eliminovat, nebyla dosud
zpracována.

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

Indikátor výsledku

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

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Nová aktivita byla zavedena v roce 2016. Celkem poskytnuta dotace na novou aktivitu ve výši 974 000 Kč. Finanční podpora poskytnuta celkem pro 723 žáků,
studentů.

MŠMT

každoročně

MŠMT

každoročně

MŠMT

každoročně

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

MŠMT

každoročně

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

V roce 2016 se uskutečnila evaluace programu za rok 2015. Z evaluace nevznikla potřeba navyšovat finanční prostředky na dotační program.
V rámci dotačního programu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ v období září-prosinec 2016 bylo
podpořeno v prvním ročníku celkem 260 romských žáků/studentů.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)
Počet romských žáků, kteří ukončí základní školu, se bude sledovat ve školním roce 2017/2018.
O možnostech sledování počtu romských žáků, kteří ukončí střední školu se bude rozhodovat MŠMT v roce 2017.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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 2016

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

8 projektů
Počet projektů projektů/programů
a) podporovat vzdělávací aktivity pro dospělé Romy a
financovaných z rozpočtu MPSV (státní
Romky, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a
rozpočet + ESIF) zaměřených na rozvoj
funkční gramotnost, a jejich lepší provázanost s aktuálními klíčových kompetencí a funkční gramotnost, a
potřebami trhu práce
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/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

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 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MPSV)
0

Indikátor výstupu nekoresponduje s tím, co
MPSV sleduje. Skutečnost, že se účastníci
našich projektů vracejí na pracovní trh po více
než 5 letech, není nikde v našich projektech
evidována ani není podmínkou pro cílovou
skupinu některého z projektů.

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

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

každoročně

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 sjednat 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. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti byla
podporována realizace rekvalifikací a zvolené rekvalifikace. Zaměření rekvalifikací směřovalo ke konkrétnímu pracovnímu uplatnění uchazeče o zaměstnání. Pro
zařazení na rekvalifikace nebyla stanovena podmínka doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Do poradenských programů byli zařazováni přenostně uchazeči o
zaměstnání ze znevýhodněných skupin osob na trhu práce. Jednotlivé nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti mohly být vhodně kombinovány. MPSV
vypracovalo metodiku "Realizace bilanční diagnostiky ve veřejných službách zaměstnanosti", která upravuje postup Úřadu práce České republiky při realizaci bilanční
diagnostiky za účelem zajištění její kvality a standardizace jejích výstupů a zavedení certifikované metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí "Metodika bilanční
diagnostiky". Bilanční diagnostika je podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn upravuje výběr klientů bilanční diagnostiky z řaz uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání,
zásady realizace bilanční diagnostiky, postup Úřadu práce České republiky při zabezpečování bilanční diagnostiky prostřednictvím bilančně diagnostických pracovišť a
prostřednictvím vlastních zaměstnanců, následnou poradenskou práci s klientem po ukončení bilanční diagnostiky. Do nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti
bylo v roce 2016 dle kvalifikovaného odhadu Úřadu práce České republiky zařazeno celkem 450 uchazečů o zaměstnání - příslušníků romské menšiny. Dále
NoPP,NoPP-VPP,NoPP-SÚPM, VDTPII- projekty jsou zaměřeny na uchazeče o zaměstnání, dle informací GŘ nelze přesný počet podpořených osob v romské
menšině určit.
V projektech Úřadu práce ČR ve výzvách č. 3, 4, 10 a projektech Karlovarského kraje a Ústeckého kraje ve výzvě č. 116 se s vypracováním metodik zařazení osob
ohrožených rasovou diskriminací nepočítá.

každoročně

1 projekt: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002462, výše dotace 4.447.550 Kč, plánovaný počet podpořených osob je 45.

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

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

MPSV

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

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

MPSV

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

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

MPSV

ÚP ČR

každoročně

Za rok 2016 vynaložil Úřad práce České republiky v regionech s vyšší nezaměstnaností finanční prostředky na společensky účelná pracovní místa (včetně podpory
sebezaměstnání) ve výši 1.388 mil. Kč a veřejně prospěšné práce ve výši 2.027 mil. Kč. Na podporu zaměstnávání uchazečů o zaměstnání byly vynaloženy finanční
prostředky v celkové výši 3.415 mil. Kč.

MPSV

ÚP ČR

každoročně

Kvalifikovaný odhlad počtu uchazečů o zaměstnání - příslušníků romské menšiny umístěných na veřejně prospěšné práce v regionech s vyšší nezaměstnanosti činil 2
231 osob.

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

Kvalifikovaný odhlad počtu uchazečů o zaměstnání - příslušníků romské menšiny umístěných na společensky účelná pracovní místa v regionech s vyšší
nezaměstnanosti činil 534 osob.

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

Za rok 2016 nebyl Úřadem práce České republiky poskytnut žádný příspěvek na zapracování. Pro ilustraci uvádíme, že v roce 2015 byl poskytnut příspěvek na
zapracování pro celkem jednoho uchazeče o zaměstnání.

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

Kvalifikovaný odhad počtu uchazečů o zaměstnání - příslušníků romské menšiny zařazených na rekvalifikaci činil celkem 434 těchto osob.

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

33 projektů

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

MPSV

ÚP ČR

2020

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

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

ÚP ČR

MLP (RVZRM
a v rámci
KPSVL)

Indikátor výstupu má stanoven termín plnění v roce 2020.

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

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

Indikátor výstupu lze sledovat u aktivit APZ
mimo ty, které jsou financovány z ESIF.
Projekty jsou již v realizaci, nelze měnit
indikátory projektu. Nutno se domluvit, jak bude
OP Z vykazovat indikátory.

O příspěvek na zapracování není zájem zřejmě
z důvodu jeho administrativní náročnosti.

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

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

Počet podpořených stáží.

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

MPSV

ÚP ČR

MLP

každoročně

Kvalifikovaný odhad počtu uchazečů o zaměstnání - příslušníků romské menšiny, kteří byli zařazeni do nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti zaměřených
na první pracovní příležitost činil 451 těchto osob. NoPP,NoPP-VPP,NoPP-SÚPM, VDTPII- projekty jsou zaměřeny na uchazeče o zaměstnání, dle informací GŘ
nelze přesný počet podpořených Romů určit. V projektech ve výzvách č. 3, 4, 10 a 116 se s vypracováním vyhodnocení účinnosti APZ nepočítá.

MPSV

ÚP ČR

MLP

každoročně

Přestože mladí Romové do 29 let věku jsou z projektů výzev č. 3, 4 a 116 OPZ podpořeni v rámci cílové skupiny, příslušníci romské menšiny nejsou v projektech
zvlášť sledováni a ani analýzy na situaci mladých Romů nejsou zpracovány, neboť nebyly obsahem projektů. Projekty podporují mladé do 29 let (včetně)
prostřednictvím aktivit jako jsou např. individuální a skupinové poradenství, motivační aktivity, rekvalifikace, odborná praxe, podpora pracovních návyků a zkušeností,
doprovodná opatření, návrat do zaměstnání. Dále jsou plánovaná opatření k efektivnější podpoře cílové skupiny jako např. zařazení aktivity odborného rozvoje cílové
skupiny, rozšíření doprovodných opatření, posílení propagačních aktivit.

ÚVČŘ

MLP

každoročně

Úkol v roce 2016 naplněn. Vyhlášení dotačního řízení v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce na rok 2017 obsahovalo možnost organizacím
žádat o dotace na 3 až 6 měsíční stáže mladých Romů, což bylo uvedeno ve vyhlášení dotačního řízení

ÚVČŘ

MLP

každoročně

Úkol splněn. Finanční částka alokovaná na dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2017 byla v porovnání s rokem 2016 navýšena
z 13.350.000 Kč na 14.025.000 Kč. V roce 2018 proběhne vyhodnocení intervence v oblasti podpory stáží mladých Romů. Neziskové integrace projevily o možnost
financování stáží zájem.

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

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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 2016

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

MPSV: 3 projekty
a) podporovat mimo jiné rozvoj sociálního podnikání se
zaměřením na chudé oblasti, například tam, kde žije vyšší
počet příslušníků romské menšiny

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

MPSV, MPO,
MMR

MLP

každoročně

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
MMR: v 11. výzvě bude podpořeno 30 projektů v objemu 108 mil. Kč ; 44. výzva v procesu hodnocení, zaregistrováno 214 žádostí o podporu ve výši 741 mil. Kč z
Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)

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

c) při zadávání veřejných zakázek uplatňovat, tam kde to je
možné a účelné, podporu sociálního podnikání

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

MPSV, MPO,
MMR

MLP

každoročně

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 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

každoročně

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 nezbytné jmenovat především
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je klíčovým nástrojem rozvoje podnikání v České republice a ve kterém jsou pro podporu
podnikání připraveny finanční prostředky v objemu cca 116 mld. na období 2014 až 2020, resp. 2023. Jistým specifikem, které je bráno na zřetel při vyhlašování
jednotlivých výzev Operačního programu, je regionální prioritizace směrem ke strukturálně postiženým regionům (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj)
a „stáří“ podnikatelského subjektu, kdy jsou některé výzvy určeny jen pro začínající podnikatele (start-upy) do 3 let existence.

každoročně

Nebylo pro rok 2016 zjišťováno.

každoročně

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

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

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

MPSV, MPO,
MMR

Metodika a osvěta sociálně zodpovědného
zadávání veřejných zákázek

MPSV, MPO,
MMR

MPSV/MPO

MLP

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

-

Dílčí cíl i indikátor výstupu je zaměřený na
podporu romských žen v podnikání. V roce
2016 nevznikla žádná analýza ani návrh
zabývající se specificky postavením romských
žen. MPSV ani MPO nemají k dispozici
kvalifikované odhady.

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

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

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Bez ohledu na přietí zákona o sociálním
bydlení je potřeba analyzovat situaci Romů v
přístupu k bydlení tak, aby ani v současné
době nebyli Romové vyloučeni z tržního
nájemního bydleni i sociálního/obecního
bydlení.

Připomínky k indikátoru výstupu
Indikátor výstupu je úzce zaměřený pouze na
nový systém sociálního bydlení. Jednak
nějakým způsobem funguje stávající systém,
jednak nový systém sociálního bydlení dosud
nebyl schválen. Navíc jeho dopady bude
možné hodnotit s časovou odezvou, např. po
10 letech. Co když nový systém nebude
shcválen vůbec? Nastavá pak legitimní obava,
že do roku 2020 nebudou vůbec sledovány a
vyhodnocovány bariéry a diskriminační
okolnosti bránící Romům k přístupu k bydlení,
a to i když nový systém sociálního bydlení
bude schválený.

každoročně

V roce 2016 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.

Indikátor výstupu je úzce zaměřený pouze na
sociální práci. Vedle sociální práce může být
uveden výčet dalších nástrojů.

přijetím
zákona o
sociálním
bydlení

Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení prošel v roce 2016 rozšířeným vnitřním připomínkovým řízením, do kterého se kromě MPSV, MLP a MMR
zapojil také Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Veřejná ochránkyně práv, MF a MV. Zákon byl poté finalizován a 02.02.2017 byl předán vládě.

Indikátor výstupu je vázán na zákon o
sociálním bydlení, nepočítá s alternativou k
zákonu o sociálním bydlení.

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.

Indikátor výstupu neodpovídá dílčímu cíli.
Zatímco dle dílčího cíle mají být nástroje
podpory monitorovány a analyzovány, indikátor
výstupu je naplněn pouhou existencí podpory
bydlení. Znění indikátoru výstupu by mělo být
např. "Pravidelné monitorování a
vyhodnocování nástrojů financovaných z
národních programů a IROP".

MLP

1) Do roku 2020 se o
50% sníží výskyt
diskriminace Romů v
oblasti bydlení (v
porovnání s daty FRA
Vyhodnocení účinnosti sociální práce ve
EU MIDIS 2011) 2)
MLP
vztahu k sociálnímu bydlení
Počet romských
domácností
b) zohlednit při tvorbě koncepce sociálního a
přestěhovaných
podporovaného bydlení a dalších opatření v této oblasti
z ubytoven do
situaci romských rodin, především rodin s vícero dětmi, s Vytvoření systému sociálního bydlení, zákon o
MLP
sociálního bydlení 3)
respektováním východiska, že rodiny s dětmi by měly vždy
sociálním bydlení
Počet domácností (ze
bydlení v bytech, a že žádné dítě by nemělo vyrůstat na
sociálně vyloučených
ubytovně
lokalit obce/města i na
úrovni ČR), které díky
podpůrným
programům získaly
c) ve všech připravovaných nástrojích podpory bydlení
bydlení v sociálním
sledovat dopad na Romy a navrhovat úpravy kritérií a
Existence investiční podpory sociálního bydlení
bytě
programů tak, aby Romové nebyli z podpory vylučovaní,
MLP/KPSVL
- IROP, Program podpora bydlení
vyhodnocovat dopad stávajících programů podpory bydlení
na Romy a navrhovat úpravu jejich parametrů

Termín

MPSV

MPSV, MMR

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 2016 - 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
využívající standardní přijetí zákona
o sociálním
sociální nájemní
bydlení)
bydlení o 20 % do
roku 2020

MPSV, MMR

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

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 2016 bylo poskytnuto 43,35 mil. Kč na výstavbu 79 vstupních bytů

MLP

každoročně

MPSV: Splněno. Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace byla certifikována MPSV. Nyní bude realizován implementační plán a metodika bude
přizpůsobována jednotlivým typům a velikostem obcí. 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 2016.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

V rámci plnění tohoto opatření nelze sledovat
pouze investiční ale i právní aspekty, např.
nájemní smlouvy, dopad na děti, atd.

Indikátor výstupu je vázán na zákon o
sociálním bydlení. Z návrhu tohoto zákona však
vypadlo krizové bydlení a není tam nyní žádná
vazba. Nutno s MPSV vyjednat, jak se bude
tento dílčí cíl naplňovat a monitorovat.

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

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

Indikátor výsledku

Indikátor výstupu

Ve strategických dokumentech v rámci všech
krajů a HMP je zohledněna situace Romů

Gestor

MPSV

„Počet zájemců o
poskytnutí sociální
služby, kteří byli v
Počet obcí s rozšířenou působností, jejichž
obcích se SVL
komunitní plány obsahují popis a analýzu
odmítnuti poskytovateli
potřeb příslušníků romské menšiny na celém
z důvodů uvedených v
území správního obvodu rozšířené působností.
§91 ods. 2 písm. a)
(poskytovate
neposkytuje sociální
službu, o ktreou osoba
žádá) nebo písm. b)
(poskytovatel nemá
b) zvyšovat a zachovat dostupnost sociálních služeb na
dostatečnou kapacitu
Kapacita podpořených služeb pro osoby, které
celém území státu, především s ohledem na existenci
k poskytování služby o
lze označit za Romy, na celkové kapacitě
chudých oblastí a tzv. sociálně vyloučených lokalit s vyšším
ktreou osoba žádá
podpořených služeb
zastoupením romských obyvatel
zákona) č. 108/2006
Sb. o sociálních
službách.“
c) při realizaci komplexních programů rozvoje sociálních
služeb v tzv. sociálně vyloučených lokalitách dbát na to, aby
mezi příjemci pomoci byli přiměřeně zastoupeni příslušníci
V komplexních programech rozvoje sociálních
romské menšiny, a to i s ohledem na cíl zmenšovat rozdíly
služeb je zohledněna situace Romů
mezi většinovou populací a romskou menšinou a
monitorovat dopad programů rozvoje sociálních služeb v
tzv. sociálně vyloučených lokalitách na Romy

Spolugestor

Spolupráce

MLP

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

každoročně

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 připravuje návrh vyhlášky, která by měla upravit podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb. Její účinnost je plánována k lednu 2019.

Při plnění tohoto dílčího cíle i indikátoru
výstupu je důležitá spolupráce s Kanceláří rady
vlády pro záležitosti romské menšiny a
koordinátory pro záležitosti romské menšiny na
krajích. Důležitý je obsah strategických
dokumentů. K tomu je nezbytná metodická
podpora nebo zapojení do jejich tvorby nebo
revize.

V roce 2016 bylo 26 Strategických plánů sociálního začleňování.
V roce 2016 připravilo MPSV novelu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jejíž předložení vládě bylo naplánováno na začátek
roku 2017. Novela nově ukládá pověřenému obecnímu úřadu prostřednictvím sociálního pracovníka realizovat činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé
sociální situace a k sociálnímu začleňování osob v místě jejich skutečného pobytu. Dále bude úřad ve svém správním obvodu a ve spolupráci s poskytovateli sociálních
služeb zjišťovat využití kapacit sociálních služeb a shromažďovat informace o odmítnutých zájemcích o sociální služby. Získané údaje budou předávány obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu.Cílem úpravy je posílit preventivní složku výkonu sociální práce na území obcí s pověřeným obecním úřadem
tak, aby sociální pracovníci vyhledávali potřebné osoby a prostřednictvím sociální práce přispěli k předcházení nebo zabránění zhoršení situace těchto osob.

MPSV

MLP

každoročně

MPSV

MLP, kraje

každoročně

Počet registrovaných sociálních služeb byl k 25.1.2017 345 s cílovou skupinou etnické menšiny a 413 s cílovou skupinou sociálně vyloučené osoby.

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.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MPSV)
V současné době jsou k dispozici čísla za rok 2015. V příští roce bude možné uvést srovnání 2015/2016. Za rok 2015 je počet zájemců o poskytnutí sociální služby, kteří byli odmítnuti poskytovateli z důvodů uvedených v §91 odst. 2 písm. a) (poskytovale neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá) nebo písm. b) (poskytovatel
nemá dostatečnou kapacitu k poskytování služby,o kterou osoba žádá zákona) č. 108/2006 Sb. o sociálních službách následující: 66136. MPSV nesleduje informace podle obcí, proto je uvedeno číslo za celou ČR.
Data lze však filtrovat dle převažující cílové skupiny sociálních služeb:
U sociálních služeb s převažující cílovou skupinou národnostní etnické menšiny bylo z důvodu nedostatečné kapacity odmítnuto 1254 klientů a z důvodu, že poskytovatel neposkytoval danou službu 323.
U sociálních služeb s převažující cílovou skupinou osob sociálně vyloučených bylo z důvodu nedostatečné kapacity odmítnuto 2042 klientů a z důvodu, že poskytovatel neposkytoval danou službu 359.

Tabulka k plnění indikátoru výstupu:
Převažující cílová skupina národnostní etnické menšiny
Druhy sociálních služeb

407
7
0
0
0
68
5
652
56
7
52
1254

Důvod: poskytovatel
neposkytuje službu, o
kterou osoba žádá
21
2
3
5
4
56
5
91
47
14
75
323

297
0
0
132
0
102
10
1132
59
50
260
2042

Důvod: poskytovatel
neposkytuje službu, o
kterou osoba žádá
15
1
7
7
5
45
6
103
39
17
129
359

Důvod: nedostatečná kapacita

azylové domy
domy na půl cesty
kontaktní centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
noclehárny
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociální rehabilitace
terénní programy
Celkový součet
Převažující cílová skupina osoby sociálně vyloučené
Druhy sociálních služeb
azylové domy
domy na půl cesty
kontaktní centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
noclehárny
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociální rehabilitace
terénní programy
Celkový součet

Důvod: nedostatečná kapacita

U informace za rok 2017 by neměl být uveden
pouze počet služeb, ale i jejich kapacita, a to s
ohledem na změnu po novele zákona.
Problémem je absence jednotné metodiky pro
určování kapacit.

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Gestor
MPSV

Spolugestor

Spolupráce

Termín

MLP

každoročně

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016
Dle dostupných dat nelze počet pracovníků sociálních služeb, absolvujících uvedené školení, uvést. MPSV se opatření chystá naplňovat od roku 2017, vzdělavatelé
budou do aplikace AKRIS, která byla spuštěna 27. 2. 2017, a která slouží pro administraci akreditačního řízení, vkládat vždy za určité období prezenční listiny
realizovaných kurzů. 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 2016 bylo akreditováno celkem 19 vzdělávacích programů relevantních pro Roma, z toho 17 jich bylo
zacíleno na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách a 7 na vedoucí pracovníky či v kombinaci pro všechny tři typy pracovních pozic.
Obecně lze říci, že MPSV dlouhodobě podporuje sociální služby, které jsou poskytované právě s ohledem na rozlišné specifické potřeby cílových skupin. Sociální
pracovníci jsou v rámci svého 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 jsou plněna již pouhou existencí v současné podobě
fungujícího systému v rámci současného legislativního rámce.

Počet pracovníků sociálních služeb, kteří
a) cíleně podporovat poskytování sociálních a dalších
absolvovali kurzy akreditované MPSV v
služeb, které budou odpovídat potřebám klientů, včetně
oblastech relevantních pro Roma, např. terénní
možných zvláštních potřeb některých skupin Romů,
práce, komunitní práce, a dalších služeb
informování dalších subjektů o specifikách potřeb těchto
(nízkoprahové služby, asistenti prevence
klientů, kde je objektivně zjištěna (terénní práce v romských
kriminality, zdravotní sociální práci) a
lokalitách, komunitní práce, nízkoprahové služby);
možnostech jejich finanční podpory

MPSV

MLP

každoročně
Výzva č. 024 - tři projekty jsou primárně zaměřené na podporu cílové skupiny rodin ohrožených bezdomovectvím a vězně ve výkonu trestu odnětí svobody. Romská
menšina tvoří v těchto projektech vice jak 1/3 podpořených osob.

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

Výzva č. 032 - cílovu skupinou je znevýhodněná mládež evidovaná na ÚP, příslušníky romské menšiny však nelze administrativně identifikovat.
Výzva č. 124 - v tuto chvíli se hodnotí projektová žádost na vznik platformy sociálně vyloučených lokalit.
MPSV

MLP

každoročně

MLP

VÚV

každoročně

MLP

VÚV

každoročně

a) přenést důraz z upravování sociálních služeb „na míru“ k
Počet projektů zaměřených na rozvoj komunitní
navýšení kapacit a financí pro poskytování sociálních
práce, zejména v rámci KPSVL
služeb s důrazem na podporu komunitní práce

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

c) podporovat programy prevence drogové závislosti a
zapojit, kde je to místně možné a vhodné, do této činnosti
příslušníky romské menšiny a romských organizací

Kapacita podpořených
Počet projektů podpořených v rámci programu služeb poskytovaných
v SLV
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
Počet klientů, kteří získali podporu
financovaných prostřednictvím projektů
podpořených z programu Podpora prevence
sociálního vyloučení a komunitní práce
Počet podpořených programů se zapojením
romské menšiny

Ve výzvě 26 bylo podáno 5 projektů na téma komunitní sociální služby, ale pouze 4 projekty prošly hodnotícím procesem a byly vybrány:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003708 – příjemce Armáda spásy v České republice, z. s. , název projektu Podpora a rozvoj komunitní práce v sociálně vyloučené
lokalitě města Krnova– 3.279.006 Kč
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003746 – příjemce Vzájemné soužití o.p.s., název projektu Komunitní práce v Ostravě – 5.902.500 Kč
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003884 – příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská, název projektu : Komunitní práce v Osadě míru – 1.750.150 Kč
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003894 – příjemce Osoblažský cech, z. ú., název projektu : Komunitní práce na severním Osoblažsku – 6.508.520 Kč
Pro rok 2016 bylo pro dotační program přiděleno 14.025.000 Kč. Hodnotitelská komise navrhla na svém zasedání podpořit 29 organizací ve výši 12.304.420 Kč.
Jedna z organizací po zasedání Komise odstoupila z dotačního projektu. Dotace byla vyplacena 28 organizacím v celkové výši 11.950.420 Kč. V první polovině roku
2016 jedna z podpořených organizací dotaci v plné výši vrátila a oznámila nemožnost projekt realizovat. Celkem bylo realizováno 27 projektů v částce 11.718.420 Kč.
14.025.000 Kč

215

4 174
MLP a MŠMT

VÚV

2016, 2018,
2020
V roce 2016 byla zahájena spolupráce s Národním monitorovací středisko pro drogy a závislosti, která vyústila v připravovaném pilotním šetření v romských
komunitách zaměřeným na „Zdraví a návykové látky mezi Romy“, jež proběhne v roce 2017. V roce 2016 bylo v Dotačním řízení Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky (nelegální návykové látky a oblast hazardního hraní) podpořeno 159 programů (službových) v celkové výši Kč 95.636.000.
Během roku 2016 byla rovněž administrována druhá dotační výzva, která byla zaměřena zejména na nově integrované oblasti do protidrogové politiky, kterými jsou
hazardní hraní, alkohol a tabák. Celkem bylo službových 28 programů ve výši Kč 17 229 000.
Cílovou skupinou výše uvedených programů mohli být v roce 2016 i Romové.
Jediný specifický Romský terénní program v roce 2016 byl vzhledem k rozšíření cílové skupiny programu přejmenován na Terénní program se specifickými
skupinami.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MPSV)
Kapacita podpořených služeb byla 67 001 (maximální počet osob).

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

a) rozpracovat do strategických dokumentů ministerstva
zdravotnictví možnosti podpory pro zajištění dostupnosti
zdravotní péče a služeb pro obyvatele sociálně
vyloučených lokalit

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

MZ

MLP

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

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

MZ

AKČR

každoročně

S cílem zlepšit zdravotní gramotnost Romů MZ v roce 2016 podpořilo projekt podpory zdraví - Snižování zdravotních nerovností ve vyloučených lokalitách, osloveno
bylo 1139 dětí v rámci realizovaných 57 intervencí v sociálně vyloučených lokalitách.

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

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

MZ (MŠMT)

MLP

každoročně

MZ má k dispozici propracované vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků pro oblast přístupu k osobám s odlišnou sociální a kulturní
zkušeností. Při tvorbě nových vzdělávacích programů spolupracuje s MŠMT .

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 celoživotním vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je navržena nová vzdělávácí akce na téma Minoritní skupiny. Náplní kurzu budou specifika
každoročně mimoritních skupin, kulturní a společenské odlišnosti, zdravotní a sociální aspekty minorit, fenoén migrace, jazyková bariéra. V současnosti (od r. 2016) je vzdělávací
akce v přípravné fázi.

MZ

MLP

každoročně

MZ

MLP

každoročně Součástí podpořených projektů v rámci dotačních titulů MZ je i hodnocení přínosu, efektivity projektů.

MZ

MLP

MZ

MLP

MPSV, MZ

MLP, kraje

d) podporovat prevenci onemocnění a zdravý životní styl ve Uskutečněné aktivity zaměřené na prevenci
vztahu k Romům, systematicky zvyšovat jejich zdravotní onemocnění a zdravý životní styl (výchozí stav:
gramotnost,
30 programů / ročně / 2.500 oslovených)
Provádění každoročního hodnocení aktivit
zaměřených na prevenci nemocí a zdravý
životní styl (výchozí stav: 0)
MZ podpořilo v období 2015-2020 každoročně Do roku 2020 se sníží
min. 2 aktivity zaměřené na prevenci nemocí a v SVL o 50% počet
zdraví životní styl
případů nerovného
přístupu Romů ke
e) provádět výzkumy a šetření na základě vybraných
zdravotní péči (bude
indikátorů zdraví a zaměřené na zdravotní situaci Romů a
Počet provedených výzkumů zaměřené na
provedeno šetření v
determinanty zdraví ve srovnání s většinovým
zdravotní situaci Romů a šíření jejich výsledků
roce 2017 a
obyvatelstvem, podporovat publikování a rozšiřování jejich
(výchozí stav: 2)
srovnávací v roce
výsledků, a to nejenom mezi odborníky, ale i v médiích
2020).
Realizace konkrétních aktivit akčního plánu
Ministerstva zdravotnictví Zvýšení kvality,
f) podporovat služby na sociálně zdravotním pomezí s cílem
dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a
zajistit dostupnost těchto služeb
domácí péče dle schváleného harmonogramu
do roku 2020
d) věnovat dostatečnou pozornost hodnocení efektivnosti
těchto programů a jejich udržitelnosti

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

Gestor

MPSV, MZ

Spolugestor

Spolupráce

MLP, kraje

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Pro zlepšení informovanosti romské komunity a komunity osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách připravilo MZ za rok 2016 dva semináře, týkající se zdravotní
péče a zdravotního pojištění v ČR, určené pro romské koordinátory z krajů a terénní pracovníky obcí. Semináře MZ připravilo s polečně s Úřadem vlády. Ohledně
každoročně
prevence zaměřené na zdravý životní styl realizoval projekt v sociálně vyloučených lokalitách SZÚ, projekt byl podpořen v rámci dotačního řízení MZ.

2020

V roce 2016 v rámci dotačních titulů MZ bylo podpořeno 53 projektů zaměřených na zdravý životní styl, z toho 1 projekt týkající se problematiky ve vyloučených
lokalitách "Snižování zdravotních nerovností - podpora zdraví ve vyloučených lokalitách".

V roce 2016 v rámci dotačních titulů MZ bylo podpořeno 53 projektů zaměřených na zdravý životní styl a prevenci onemocnění.

každoročně 2

každoročně

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 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 2016 došlo u následné a dlouhodobé péče k nárůstu úhrad o 4,5 % , u odbornosti 925 (sestra domácí péče) došlo v roce 2016 k
nárůstu úhrad o 10,20 % oproti úhradám za rok 2015.

V roce 2016 proběha příprava změnového zákona - novela zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Probíhá vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení.
Shoda nad problematickými oblastmi by měla vyjasnit kompetence obou resortů v otázce zajišťování některých specifických druhů podpory na rozhraní sociálně
zdravotního pomezí. Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem zdravotnictví předložilo v roce 2016 do mezirezortního připomínkového řízení návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Cílem navrhované úpravy je řešení zdravotní a sociální péče o pacienty/uživatele, kteří jsou závislí na obou druzích této
péče. V rámci této úpravy byla navržena nová sociální služba „ošetřovatelské domovy“, ve kterých je poskytována ošetřovatelská péče prostřednictvím nově navržené
odbornosti 923 (vytvoření šesti nových výkonů). Financování je navrhováno kombinací úhrad z veřejného zdravotního pojištění, z příspěvku na péči jednotlivých
klientů, 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.
Účinnost zákona je navrhována od 01.01.2018.
V rámci novely zákona č.108/2006 Sb., navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí nový druh sociální služby: Sociální služby poskytované osobám v terminálním
stavu a osobám blízkým. Osobám v terminálním stavu jsou poskytovány sociální služby ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo
poskytovateli paliativní péče v přirozeném sociálním prostředí osoby formou terénní služby. Součástí služby je pomoc osobám blízkým.
Úhrada za péči, která je poskytována osobám v terminálním stavu v hospicích jako sociální služba, je stanovena stejným způsobem jako v pobytových zařízeních
sociálních služeb. V návaznosti na zavedení nového druhu sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu se stanoví způsob úhrady v případě, kdy je
služba poskytována v přirozeném sociálním prostředí osoby formou terénní služby. Mezirezortní připomínkové řízení k této novele bylo zahájeno 23.09.2016 a
ukončeno 24.10.2016. Účinnost zákona je navrhována od 01.01.2018.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MZ)
Dle dostupných dat MZ za rok 2016 mají obyvatelé žijících v SVL srovnatelný přístup ke zdravotní péči jako ostatní obyvatelé ČR.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Soubor opatření (osvěta, metodika…) pro
Do roku 2020 se zvýší
a) učinit opatření, aby všechny děti bez rozdílu měly stejný potenciální žadatele o náhradní rodinnou péči
podíl romských dětí,
přístup k osvojení a ke svěření do pěstounské péče; ajistit
tematicky zaměřený na specifika péče o děti
jimž bude
adekvátní odbornou přípravu žadatelů o náhradní rodinnou z odlišného sociokulturního prostředí, které jsou
zprostředkována
péči tak, aby se mohli stát osvojiteli nebo pěstouny
ohrožené předsudky a nerovným přístupem,
náhradní rodinná
vhodnými i k přijetí romského dítěte do rodiny
který by v důsledku měla zvýšit šance těchto
péče, o 2%.
dětí na umístění do náhradní rodinné péče

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016
Plněno prostřednictvím klíčové aktivity 4 individuálního projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“ financovaného z OP Z s
celkovým rozpočtem ve výši 326 mil. Kč. Jeho realizace probíhá v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019. Aktivita 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 (konkrétně Olomoucký, Moravskoslezský, Středočeský,
Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihočeský, hl. město Praha). Tato aktivita zahrnuje 5 dílčích aktivit: 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".
Jednotlivá dílčí opatření, která jako komplex tvoří
indikátor výstupu (soubor opatření pro žadatele o NRP tematicky zaměřený na specifika péče o děti z odlišného sociokulturního prostředí), jsou v této fázi realizace:

MPSV

každoročně
Analýza stávajícího systému posuzování žadatelů o NRP v ČR - rozpracována, předpokládaný termín dokončení k 28.06.2017;
Manuál posuzování zájemců o přijetí dítěte do pěstounské péče či osvojení - rozpracováno;
Analýza kvality vzdělávání žadatelů o NRP - rozpracováno, předpokládaný termín ukončení k 28.06.2017;
Komplex doporučení systémových změn v oblasti zajištění příprav a dalšího vzdělávání žadatelů NRP - zahájení prací od 9/2017
Analýza potřeb rodin pečujících o děti se specifickými potřebami (tj. i o romské děti)- rozpracováno, předpokládaný termín dokončení k 28.06.2017
Baterie doporučení pro zprostředkování NRP na krajské úrovni - rozpracováno;
Strategie oslovování zájemců o svěření dítěte se specifickými potřebami do NRP - rozpracováno;
Manuál postupů při zprostředkování NRP - rozpracováno;
Analýza situace příbuzenské pěstounské péče- rozpracováno, předpokládaný termín dokončení k 28.06. 2017
Návrh služeb a dalšího vzdělávání příbuzenských pěstounů - zahájení prací od 9/2017.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MPSV)
V současnosti vzniká na MPSV návrh metodologie sledování etnických dat týkajících se romských dětí v oblasti náhradní rodiné péče a je diskutována otázka realizátora pravidelného šetření.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

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

b) monitorování legislativních i nelegislativních aktivit
územně samosprávných celků z hlediska dodržování
zákazu diskriminace při výkonu samostatné i přenesené
působnosti

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

Indikátor výsledku

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Informace ve Zprávě o stavu romské menšiny

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.

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

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 2016 monitorovalo a připomínkovalo materiály legislativní i nelegislativní povahy, které měly nebo by mohly mít dopad na situaci Romů v
ČR.

kraje,
statutární
města

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.

kraje,
statutární
města

VOP

každoročně

MV plní průběžně. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 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. V souvislosti s Akčním plánem Strategie boje proti sociálnímu vyloučení provádí od 7. června 2016 odbor
veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra posuzování pravidel pro přidělování obecních bytů. Pravidla pro přidělování obecních bytů, zjištěná v rámci
kontrolní činnosti Ministerstva vnitra, jsou posuzovány po obsahové stránce z pohledu případné diskriminace a možnosti omezení přístupu k bytům.

VOP

každoročně

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.

1) Žádné opatření
veřejné moci nemá za
MLP, MV,
následek přímou či
Informace ve Zprávě o stavu romské menšiny nepřímou diskriminaci další dotčená
ministerstva
Romů a dalších
ohrožených skupin 2)
Zajištění rovného
přístupu všech osob k
Zajištění souladu politik a opatření územně
MLP, MV,
základním právům a
samosprávných celků se zákazem
další dotčená
svobodám (dle zpráv
diskriminace
ministerstva
VOP)

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

MLP

Plnění indikátoru výsledku za rok 2016 (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.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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 .

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

MS

každoročně

Níže zmíněným návrhem novely zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, schváleným dne 24. května 2017 PSP (viz níže) dojde ke
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

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto vládnímu návrhu zákona vydal předseda Legislativní rady vlády dne 26. dubna 2017 stanovisko, ve
kterém doporučil vládě daný návrh schválit. V zájmu urychlení legislativního procesu byl téhož dne paní poslankyní Válkovou uplatněn pozměňovací návrh k
poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (viz sněmovní tisk 853), čímž došlo k rozšíření
zmíněného poslaneckého návrhu zákona o právní úpravu státem zajištěné právní pomoci z dílny Ministerstva spravedlnosti. Takto doplněný poslanecký návrh
zákona byl následně dne 24. května 2017 schválen PSP usnesením č. 1677.

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

Daná problematika rovněž souvisí s výše uvedeným návrhem novely zákona. Dle věcného záměru zákona, z něhož vychází zmíněný návrh novely zákona č.
85/1996 Sb. týkající se státem zajištěné právní pomoci, by poskytnutí právní pomoci mělo být místně i časově jednoduše dostupné.

b) snížení soudních poplatků u antidiskriminačních žalob
na 1.000 Kč

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

MS

2016

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

MS

VOP

každoročně

V roce 2016 zorganizovala Justiční akademie celkem 23 vzdělávacích akcí s antidiskriminační tématikou. Z tohoto počtu byly dva semináře zaměřeny přímo na
integraci romské menšiny.

Počet ročně proškolených soudců, státních
zástupců, čekatelů, asistentů, vyšších
soudních úředníků a dalšího justičního
personálu

MS

VOP

každoročně

Dle statistik Justiční akademie bylo v roce 2016 proškoleno celkem 1032 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

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

Spolugestor

Spolupráce

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, 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 zákona č. 87/2015 Sb., a některé další zákony (viz sněmovní tisk č. 987). Tento návrh zákona, jenž nyní míří k
projednání do PSP, s sebou přináší snížení soudních poplatků u antidiskriminačních žalob na 1.000 Kč.

2020

každoročně

Dne 17. října 2016 se na půdě Ministerstva vnitra uskutečnil v úzké spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv a za podpory Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže seminář k problematice diskriminace a narušování hospodářské soutěže v obecně závazných vyhláškách obcí. Setkání se zúčastnilo 65 osob z řad
zástupců statutárních měst, Svazu měst a obcí, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva financí. Účelem semináře bylo seznámení jeho účastníků s
možnými riziky narušení principu rovnosti při tvorbě obecně závazných vyhlášek obcí. Účastníkům semináře byla vysvětlena věcná působnost antidiskriminačního
zákona, zakázané diskriminační důvody, formy diskriminace a rozdíl mezi přímou a nepřímou diskriminací. Vše bylo doplněno o příklady z praxe a související
judikaturu. Přínos semináře je spatřován zejména v odhalení a pojmenování oblastí s velkým diskriminačním potenciálem a naznačení možností, jak tento potenciál
v budoucnu eliminovat.
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.

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

Legislativní změna vedoucí k posílení práv a
kapacit VOP

MLP

VOP

každoročně

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Novela přinášela ochránci nová oprávnění, kterými by mohl reagovat na rozsáhlá a systémová porušování lidských práv. Ochránce měl být oprávněn podat
Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona či jeho části pro rozpor s ústavním pořádkem včetně Listiny základních práv a svobod. Toto oprávnění již přitom
ochránce má u jiných předpisů než zákon.
Další nové oprávnění mělo spočívat v možnosti ochránce podat veřejnou žalobu ve věcech diskriminace. Takto mohl ochránce přispívat k rovnému zacházení v
případech, rozsáhlého a systémového porušování zákazu diskriminace vůči širokému a neurčitému okruhu osob. Samotné oběti diskriminace mohly dosáhnout
ukončení diskriminace a odstranění jejích následků pouze vůči sobě, neboť soudní spory jsou z povahy věci vázány na strany sporu. Ochránce by naopak u soudu
mohl požadovat obecné ukončení napadaného diskriminačního jednání vůči komukoliv a stejně tak obecné odstranění jeho případných následků bez vazby na
konkrétní osoby.

Dílčí cíl je zaměřený na vzdělávání úředníku,
avšak zcela ve Strategii chybí vzdělávání /
informování ve´řejnosti o jejich právech.
Vhodné by bylo v zpracovat laickou příručku
"Jak postupovat, když jsem obětí
diskriminace" a zároveň odborný sborník
zahraničních judikátů. Tyto publikace by měla
zpracovat Kanceláře rady ve s polupráci s MS
a právnickými fakultami.

Připomínky k indikátoru výstupu

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.

Indikátor výsledku

Spolupráce

Termín

MŠMT

MLP, VOP

každoročně

Školy organizují různé školní a mimoškolní aktivity, kurzy, projektové dny či týdny, výjezdy do památných míst, modulová cvičení a další.

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.

Gestor

Spolugestor

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

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).

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

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.

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

každoročně

MLP

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

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

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

každoročně

RRTV

Provozování FB stránky s otevřenou platformou pro moderovanou diskusi o složitých tématech vzájemného soužití – jedním z častých sdílených i diskutovaných témat
jsou také témata týkající se Romů.
V průběhu roku 2016 vznikla v rámci kampaně nová rubrika HFZprávy, která přináší pozitivní zprávy o vzájemném soužití jak z Česka, tak zahraničí. Začala také
vznikat krátká atraktivní videa pro sociální sítě představující zajímavé osobnosti, projekty i iniciativy. Do těchto zpráv a videí jsou pravidelně zahrnováni také Romové a
témata týkající se Romů.
V srpnu 2016 vznikla virální fotokampaň Prostě láska, o níž informovala většina českých médií. Její tištěná podoba putuje formou výstavy po celém Česku. Její
součástí jsou také zástupci Romů.
V září 2016 do distribuce kampaně vstoupil oceňovaný dokumentární film FC Roma o romském fotbalovém klubu z Děčína. Skrz síť kampaně bylo uspořádáno téměr
50 projekcí po celém Česku i v zahraničí.

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. Jedním z hlavních opatření v oblasti komunikační strategie MV a PČR, v rámci přijaté Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 je
korektní informování z hlediska etnicity.
I během roku 2016 fungovaly komunikační kanály mezi projektem Agentury pro sociální začleňování Hate Free Culture (HF), které byly nastaveny v r. 2015 v rámci
Kampaně proti násilí z nenávisti za účelem ověřování informací bezpečnostního charakteru, které bývají šířeny na internetu, zejména prostřednictvím sociálních sítí.
Ministerstvo vnitra projekt HF velice pozitivně hodnotí. Tento projekt významně přispívá ke kultivaci virtuálního prostoru, zároveň pomáhá uvádět na pravou míru
nepravdy a tzv. hoaxy šířené extremistickými, xenofobními a populistickými subjekty.

každoročně

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

každoročně

Ocenění Roma Spirit v České republice organizuje Nadace Michaela Kocába ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a Muzeem romské kultury. Letošní ročník
se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Projekt se koná za finanční podpory Nadace Bader Philanthropies, Ministerstva kultury a Velvyslanectví USA v
Praze. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálním partnerem Romea.cz.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT, MLP)
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR každoročně v měsíci březnu v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumá vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Na otázku: "„Jak byste pomocí této škály označil svůj vztah ke skupinám obyvatelstva žijícím na území České republiky?" mohli respondenti
odpovídat "1 = velmi sympatičtí, 2 = spíše sympatičtí, 3 = ani sympatičtí, ani nesympatičtí, 4 = spíše nesympatičtí, 5 = velmi nesympatičtí".
Výsledky za 2013: 4,24, 2014: 4,21, 2015: 4,30, 2016: 4,26, 2017: 4,15.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

Specifický cíl 10.1. - Ochrana Romů před extremismem
a rasově motivovanou trestnou
Dílčí cíl
a) věnovat při tvorbě a naplňování koncepce boje proti
extremismu pozornost anticiganismu jako zvláštní formě
rasismu a jeho projevům

Indikátor výstupu

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

Počet materiálů/studií/příruček věnující se
Anticiganismu

Indikátor výsledku

Gestor

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

MV

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

každoročně

Aktualizovaná Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016 nadále klade důraz na téma anticiganismu. Nabízí 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.

každoročně

V roce 2016 byly zpracovány tyto materiály, věnující se tématu anticiganismu:
nový závazný pokyn policejního prezidenta k extremismu,
metodika vyšetřování trestné činnosti s extremistickým podtextem,
manuál pro velitele opatření (zahrnuje extremistická shromáždění),
ad hoc studie,
čtvrtletní a výroční zprávy o extremismu.
Dále v rámci Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti vznikaly metodické materiály k násilí z nenávisti (aktivita ÚV, resp. ASZ).

Plnění indikátoru výsledku za rok 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MV)
Anticiganistické projevy ze strany extremistů byly v roce 2016 minimální, vystřídaly je projevy protiislámské či protiimigrantské. V roce 2016 bylo zaevidováno celkem 25 trestných činů motivovaných nenávistí proti Romům. Jde o pokles oproti minulému roku, kdy bylo zaevidováno 33 trestných činů. V roce 2014 jich bylo zjištěno 53. Tyto trestné činy se v roce 2016
podílely na celkovém počtu trestných činů s extremistickým podtextem 17,4 procentními body. Vesměs se vždy jedná o trestné činy spáchané prostřednictvím internetu, či o tzv. situační konflikty.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

Specifický cíl 10.2. - Prevence kriminality ve
vyloučených romských lokalitách a ve vztahu k
romské menšině
Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

a) v rámci koncepčních materiálů a při realizaci podpůrných Začlenění tématu bezpečnosti Romů žijících
opatření v oblasti prevence kriminality cílit na zvyšování
nejen v sociálně vyloučených lokalit do
bezpečnosti Romů, zejména Romů žijících ve vyloučených strategických materiálů v oblastech bezpečnosti
lokalitách, jako zvláště zranitelné skupiny obyvatel
a prevence kriminality
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

Rostoucí počet asistentů prevence kriminality

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

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

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

MV

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

Projekt Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) Ministerstvo vnitra úspěšně realizuje v celé ČR. 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 2016 pak celkem působilo ve 47 obcích v rámci celé
ČR 121 asistentů prevence kriminality podpořených z rozpočtu Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality ve výši 25.529.000 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; z
vlastních rozpočtů obcí či z evropských projektů v rámci Operačního programu zaměstnanost). Podle informací z GŘ ÚP jich úřady práce takto evidují ke konci roku
2016 celkem 346, ve 131 obci. Celkem tak v roce 2016 působilo v ČR cca 500 APK.

MLP

každoročně

Pracovní skupina pro bezpečnost se v roce 2016 z personálních důvodů nesešla.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2016 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MV)
Anticiganistické projevy ze strany extremistů byly v roce 2016 minimální, vystřídaly je projevy protiislámské či protiimigrantské. V roce 2016 bylo zaevidováno celkem 25 trestných činů motivovaných nenávistí proti Romům. Jde o pokles oproti minulému roku, kdy bylo zaevidováno 33 trestných činů. V roce 2014 jich bylo zjištěno 53. Tyto trestné činy se v roce
2016 podílely na celkovém počtu trestných činů s extremistickým podtextem 17,4 procentními body. Vesměs se vždy jedná o trestné činy spáchané prostřednictvím internetu, či o tzv. situační konflikty.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

Spolupráce

Termín

a) provést analýzu potřeb obcí ohledně zaměstnávání
romských poradců

Analýza potřeb obcí ohledně zaměstnávání
romských poradců

MLP

KRKO

každoročně

V roce 2016 nebylo realizováno. Kroky k realizaci budou učiněny v průběhu druhé poloviny roku 2017.

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

MLP

MPSV, KRKO

každoročně

V roce 2016 zpracovala Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 2 metodiky ve vztahu k pozici romského poradce: 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.

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

MLP

MPSV, KRKO

každoročně

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.

Spolugestor

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Nebyla vyjednána podpora z ESIF, nebyly
vyhlášeny výzvy pro podporu romských
poradců.

Připomínky k indikátoru výstupu

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

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

Indikátor výstupu

Gestor

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
Počet krajských koordinátorů zapojených do
b) zapojení krajských koordinátorů pro romské záležitosti a nástrojů územní dimenze (nástrojů ITI, CLLD a
romských poradců do nástrojů územní dimenze
IPRÚ), počet jednání uskutečněných
krajskými koordinátory v rámci těchto nástrojů.
Zefektivnění spolupráce, komunikace a
zohlednění potřeb romské intergace v rámci
nástrojů územní dimenze
Strategické plány krajské a místní úrovně
zohledňují názory a potřeby romské občanské
společnosti

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

RVZRM,
RVNM,
KRKO, SMO
ČR,

každoročně

MLP

RVZRM,
RVNM,
KRKO, SMO
ČR,

každoročně

V roce 2016 nebylo realizováno.

MLP

MPSV, MMR

každoročně

Do nástrojů územní dimenze bylo v roce 2016 zapojeno 5 ze 14 koordinátorů pro záležitosti romské menšiny. Počet jednání pro rok 2016 nelze stanovit.

MLP

MPSV, MMR

každoročně

V roce 2016 nedošlo k navýšení počtu koordinátorů pro záležitosti romské menšiny působicích v rámci Regionálních stálých konferencí. Počet takto zapojených
koordinátorů zůstal na 5.

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.

Kvalifikovaný odhad počtu Romů aktivně zapojených do lokálních partnerství v roce 2016 byl 80.
Z toho v v rámci působnosti Regionálního centra východ 46, Regionálního centra střed 12 a Regionálního centra západ 22.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

Vzhledem k tomu, že Romové nejsou
zastoupeni v lokálních partnerství tak, jak by
bylo žádoucí, je monitorování tohoto výstupu
velmi důležité. V informaci o plnění za rok
2017 uvést počet lokálních partnerství
zahrnující představitele romské občanské
společnosti, uvést seznam těchto lokalit, a u
každé takové lokality uvést počet zapojených
Romů a kolik z nich je přímo členy lokálního
partnerství.

V informaci o plnění za rok 2017 uvést i výčet
krajů, kde jsou koordinátoři zapojeni.

Sledováno by mělo být i zapojení romských
poradců na obcích s rozšířenou působností,
nejen koordinátorů pro záležitosti romské
menšiny na krajích.

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

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

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

Posílení kanceláře Rady o jedno funkční místo
- splněno

MLP

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

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

MLP

Spolugestor

MF

Spolupráce

Termín

VÚV

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

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

každoročně

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 romské menšiny.
V roce 2016 se Pracovní skupina krajských koordinátorů, jakožto jeden z nástrojů metodického vedení ze strany Kanceláře rady vlády pro záležitosti romské
menšiny, sešla třikrát, a to 14.04.2016, 30.06.2016 a 18.10.2016.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu
Požadavky na obsazení služebního místa v
Kanceláři Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny jsou nastaveny vysoko tak, že je jen
málo Romů splňuje.

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Gestor

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

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

Spolupráce

Termín

MLP

kraje/obce

každoročně

110 setkání

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

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 2016 nebyl zahájen proces revize Strategie romské integrace do roku 2020. Na podzim toho roku vláda schválila Metodiku
vyhodnocování naplňování Strategie.

Počet setkání národních romských platforem

MLP

kraje

každoročně

Spolugestor

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

Doplnit výčet partnerů, se kterými se
koordinátoři setkávají, o lokální konzultanty.

Od roku května 2016 do dubna 2017 realizuje Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů
prostřednictvím Národní romské platformy“. V rámci tohoto setkání došlo v roce 2016 ke 3 regionálním setkání Národní romské platformy, a to v listiopadu v
Olomouci a Chomutově a v prosinci v Písku. V roce 2016 byl projekt zahájen úvodním setkáním Národní romské platformy v červnu v Praze, a v dubnu roku 2017
se uskutečnilo záverečné setkání v Praze.
Dne 26.07.2016 se v Hrzánském paláci uskutečnilo Setkání ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera s Romy

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

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

MLP

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

MLP

kraje

každoročně

Všech 14 koordinátorů pro záležitosti romské menšiny uskutočnilo v roce 2016 nějaké setkání se stakeholdery na místní úrovni, organizovali a účastnili se akcí, na
kterých prezentovali svou činnost. Pravidelná interakce se stakeholdery je jejich náplní práce, a je po nich vyžadována. Koordinátoři tuto činost Kanceláři rady vlády
pro záležitosti romské menšiny vykazují každoročně v průběžných a závěrečných zprávách.

Tento indikátor výstupu je nadbytečný. Jeho
plnění je totiž podstatou činnosti koordinátora.

každoročně

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny dohlíží na činnost Odboru pro sociální začleňování (Agentura) prostřednictvím Monitorovacího výboru pro činnost
Agentury pro sociální začleňování, který se v roce 2016 sešel třikrát, a to dne 14.03.2016, 29.06.2016 a 21.10.2016. V rámci Monitorovacího výboru jsou zastoupeni
zástupci i NNO.

Indikátor výstupu opomíjí místní neziskové
organizace. Doplnit tento dílčí cíl o indikátor
"počet výjezdů a jednání Rady vlády pro
záležitosti romské menšiny přímo v sociálně
vyloučených lokalitách".

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
a) průběžně sledovat a vyhodnocovat zastoupení Romů a
Romek v zákonodárných, exekutivních a poradních pozicích
b) podporovat vhodnými prostředky vyšší zastoupení Romů a
Romek na všech exekutivních pozicích v rámci veřejné správy

Indikátor výstupu
Každoroční analýza zastoupení Romů v
zákonodárných, exekutivních a poradních
pozicích
Počet informačních a osvětových aktivit, které
seznámí s možností ucházet se o zaměstnání
ve státní službě
Počet výborů pro národnostní menšiny na
všech stupních

Indikátor výsledku
Zvyšující se
zastoupení
příslušníků romské
menšiny
v exekutivních a
zákonodárných
pozicích

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

MLP, členové
vlády

každoročně

Členem Parlamentu ČR v roce 2016 nebyl žádný Rom. Členem vlády ČR nebyl v roce 2016 žádný Rom. V Radě vlády pro záležitosti romské menšiny bylo v roce 2016
13 členů romské národnosti, v Radě vlády pro národnostní menšiny byly v roce 2016 2 členové romské národnosti.

MLP, členové
vlády

každoročně

V roce 2016 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.

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

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

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Dílčí cíl

Indikátor výstupu

Indikátor výsledku

Pravidelně aktualizovaná informace o
a) zpracovat analýzu možností podpory organizací romské
možnostech financování programů neziskových
občanské společnosti
organizací se zaměřením na romskou integraci

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

každoročně

MLP

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016
Ve dnech 03.-04.08.2016 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

Návrhy na zefektivnění dotačních programů

každoročně

MLP
Zapojení Romů do
plánování, vytváření a
monitorování opatření
financovaných
z operačních
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 ústave
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.
V roce 2016 byla připravována a spuštěna webová dotační aplikace. V červnu 2016 byla spuštěna webová aplikace pro příjemce dotace za rok 2015 a v srpnu 2016
pro žadatele na rok 2017, tzn. pro podávání žádostí.
Aplikací odpadla povinnost zasílání žádostí včetně všech příloh skrze poštu, což bylo finančně i časové náročné. Aplikace je pro žadatele intuitivní a pro každý krok
dotačního procesu byly kanceláří vypracovány podrobné návody. Dotační řízení skrze aplikaci je pro poskytovala i žadatele efektivnější, méně časově i finančně
náročné.

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

ŘO OPZ,
OPVVV,
IROP

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

ŘO OPZ,
OPVVV,
IROP

RVZRM

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 2015 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.

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

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

Gestor

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

b) posílit bilaterální a multilaterální spolupráci se
sousedními zeměmi a spolupráci se zeměmi v regionu a
spolupráci v rámci regionálních iniciativ, rovněž s ohledem
na kandidátské země EU

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

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

Spolupráce

Termín

ÚVČR

MLP

každoročně

MLP

MZV

každoročně 13

Spolugestor

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016
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
zahraniční cestou byly s větší míry financované ze strany pořadatele akce.

V roce 2016 se pracovníci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny účastnili 13
zahraničních pracovních cest.
Šest zahraničních pracovních cest bylo spojeno s činností Národního kontaktního místa pro integraci Romů. Jednalo se o 3 zasedání národních kontaktních míst
pro integraci Romů, účast na konferenci pořádané v rámci předsednictví Slovenské republiky v EU, setkání Evropské romské platformy a jednání k závěrečné
konferenci projektu Evropské komise: „Pro Romy s Romy“. Náklady na tyto cesty byly hrazeny Evropskou komisí. Podobně tomu bylo u 3 zahraničních cest v
rámci činností výborů Rady Evropy, na které byli vysláni zaměstnanci Úřadu vlády, z pozice člena Ad hoc výboru pro záležitosti romské menšiny a odborníka pro
otázky národnostních menšin. Náklady na tyto zahraniční cesty hradila účastníkům Rada Evropy. Zahraniční cesta, která byla uskutečněna v rámci spolupráce
evropských států v oblasti sběru dat za přispěním Světové banky, byla hrazena z prostředků hostitelské země a Světové banky.
Další cesty byly hrazeny z prostředků Úřadu vlády. Jednalo se o účast na zasedání Mezinárodní aliance pro připomínku Holocaustu, které bylo věnované otázkám
romského holocaustu v Rumunsku. Dále účast na jednání mezinárodní konference OBSE na téma: Konfrontování Aniticikanismu – role politických představitelů v
boji s diskriminací, rasismem, násilí z nenávisti a násilí proti Romům a Sintům. Závěrem bylo také potřeba zajistit účast zástupce ČR na Implementačním setkání
lidské dimenze OBSE, na kterém byla prezentování pozici vlády k romské integraci.
MLP

MZV

každoročně

28.-29.01.2016 - Zasedání národních kontaktních míst romské integrace (Brusel, Belgie)
13.-14.04.2016 - Workshop Světové banky k měření sociální inkluze (Budapešť, Maďarsko)
27.-29.04.2016 - Zasedání Ad-hoc výboru Rady Evropy pro záležitosti Romů (CAHROM - Sofie, Bulharsko)
24.–25.05.2016 - Zasedání Mezinárodní aliance pro připomínku Holocaustu (Bukurešť, Rumunsko)
25.–27.05.2016 - Zasedání národních kontaktních míst pro integraci Romů (Brusel, Belgie)
06.09.2016 - Jednání mezinárodní konference OBSE na téma: Konfrontování Aniticikanismu – role politických představitelů v boji s diskriminací, rasismem, násilí z
nenávisti a násilí proti Romům a Sintům (Německo, Berlín)
25.-27.09.2016 - Zasedání národních kontaktních míst romské integrace (Belgie, Brusel)
28.-29.09.2016 - Implementačním setkání lidské dimenze OBSE (Polsko, Varšava)
10.–12.10.2016 - Konference o čtvrtém tematickém komentáři Poradního výboru Rámcová úmluva - klíčový nástroj k zvládání rozdílnosti v oblasti menšinových
práv (Francie, Štrasburk)
09.-12.10.2016 - Konference Prosazování klíčové role romské mládeže jako klíčové síly v procesu romské integrace (Slovensko, Bratislava)
26.-27.10.2016 - Konference Pro Romy s Romy (Belgie, Brusel)
14.-18.11.2016 - Zasedání Ad-hoc výboru Rady Evropy pro záležitosti Romů (CAHROM - Francie, Štrasburk)
29.-30.11.2016 - Zasedání Evropské platformy pro inkluzi Romů (Belgie, Brusel)

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

a) posílit národní kontaktní místo pro integraci Romů o tři Posílení kontaktního místa pro integraci Romů
funkční pracovní místa
o tři funkční pracovní místa - splněno

Gestor
MLP

Spolugestor

Spolupráce
VÚV

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016
Splněno v roce 2015. Národní kontaktní místo bylo posíleno o 3 služební místa.

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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

Indikátor výstupu

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

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

MLP

ČSÚ

MPSV,
MŠMT, TAČR

Z prostředků Technologické agentury ČR, program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA je realizován
každoročně výzkum TD03000321 - Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny, který realizuje
Výzkumný ústave práce a sociálních věcí. Z celkového rozpočtu 2 922 tis. Kč bylo v roce 2016 využito 1.472 tis. Kč.

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

MLP

ČSÚ

MPSV,
MŠMT, TAČR

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

Gestor

Spolugestor

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

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

a) podporovat výzkum interetnických vztahů

Indikátor výstupu

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

Gestor

MLP

Spolugestor

MVVI, GAČR,
TAČR

Spolupráce

Termín

Plnění indikátoru výstupu za rok 2016

Z Grantové agentury ČR byly v roce 2016 podpořeny 3 projekty:
GA15-10625S "Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost" realizovaný v období
2015-2017 Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, v roce 2016 bylo vyčerpáno 1.023 tis. Kč z celkových 3.144 tis. Kč.
GP14-10884P "Interpretační rámce romských a pro-romských aktivistů v kontextu struktury politických a finančních příležitostí v ČR" realizovaný v období 20142016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, v roce 2016 bylo vyčerpáno 370 tis. Kč z celkových 1 175 tis. Kč,
každoročně
GPP404/12/P024 "Reakce na exkluzi: chudé romské rodiny v post-socialismu" realizovaný v období 2012-2016 Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v
Plzni, v roce 2016 nebyly čerpány žádné finanční prostředky z celkových 1.252 tis. Kč.
Na základě projektu Paměť romských dělníků realizovaného Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v odobdobí 2012 - 2015 vznikla v roce 2016
certifikovaná metodika "Zlepšování česko-romských vztahů mezi žáky českých základních a středních škol".

Vyjádření občanské společnosti k plnění
indikátoru výstupu

Připomínky k indikátoru výstupu

