
Příloha č. 2 Rozhodnutí 

Přehled výstupů projektu 

hled výstupů projektu 
 

 
 

Cíl projektu: Realizace terénní práce, která přispívá k integraci, resp. sociálnímu začleňování Romů 

Cílová skupina projektu: Zejména příslušníci romské menšiny obývající území obce 

Výstupy projektu 

Dokumentace a další relevantní zdroje pro 
ověření dosažení výstupů projektu (např. 
fotodokumentace, textové zápisy, deníky 
pracovníků, prezenční listiny, pozvánky, 

plakáty na akce apod.) 

Podpora příslušníků romské menšiny při řešení problémů v oblasti vzdělání, zaměstnání, 
zdraví, bydlení, chudoby a diskriminace.  
Vyberte minimálně 1 oblast, na kterou se terénní pracovník soustředí, např. vzdělání a stanovte výstup. 

 

1. Výstup – např. 20 intervencí v oblasti vzdělání 
 
Možné činnosti (intervence) TP: Poskytování informací, případně provedení takových činností, které pomohou k:  
účasti dítěte v předškolním vzdělávání/ účasti dítěte v povinném předškolním vzdělávání/ získání příspěvků na školné, stravné 
nebo pomůcky/ přechodu žáka ze ZŠ s pověstí školy segregované na etnickém principu do školy nesegregované/ dodržování 
povinné školní docházky dítěte/ zlepšení průměru dítěte za ZŠ aspoň v 1 předmětu (zprostředkování doučování)/ účasti dítěte na 
mimoškolních aktivitách/ přechodu žáka ukončující povinnou školní docházku na střední školu/ návratu žáka do sekundárního 
stupně vzdělávání. 

Záznamy terénního pracovníka o práci s 
osobami z cílové skupiny 

2. Výstup – např. 20 intervencí v oblasti zaměstnání 
 
Možné činnosti (intervence) TP: Poskytování informací, případně provedení takových činností, které pomohou k:  
získání zaměstnání mimo nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (VPP, SÚPM) a mimo veřejnou službu/ účasti v rekvalifikačním 
kurzu/ získání zaměstnání v rámci VPP, SÚPM, VS. 



3. Výstup – např. 20 intervencí v oblasti zdraví 
 

Možné činnosti (intervence) TP:: Poskytování informací, případně provedení činností, které pomohou k: 
registraci u pediatra nebo u dalších odborných zdravotných služeb (stomatolog, gynekolog, psycholog apod.)/ řešení problému s 
užíváním návykových látek a gamblerství. 

4. Výstup – např. 20 intervencí v oblasti bydlení 
 

Možné činnosti (intervence) TP: Poskytování informací, případně provedení činností, které pomohou k: 
nalezení nového bydlení/ odstěhování osoby mimo SVL/ odvrácení hrozby ztráty bydlení/ řešení nedostatků bydlení. 

5. Výstup – např. 20 intervencí v oblasti chudoby  
 

Možné činnosti (intervence) TP: Poskytování informací, případně provedení činností, které pomohou k: 
vyřízení pojistných a nepojistných sociálních dávek (dávky SSP, dávky HN, invalidní důchod, starobní důchod, příspěvek na péči 
aj.), řešení dluhů.  

 
6. Výstup – např. 20 intervencí v oblasti diskriminace 

 
Možné činnosti (intervence) TP: Poskytování informací o možnostech obrany nebo zprostředkování pomoci (Veřejný ochránce 
práv, Česká obchodní inspekce, Česká školní inspekce aj.) při podezření na diskriminaci (zejména na základě rasy, etnického 
původu, národnosti) ze strany: 

- zástupců vzdělávacího systému (škola, družina, pedagogicko-psychologická poradna), 
- zástupců zdravotnického zařízení (nemocnice, ambulance, pohotovost), 
- kontaktního pracoviště úřadu práce,  
- zaměstnavatele, 
- realitních kanceláří nebo pronajímatelů bytů a ubytoven,  
- prodejců/obsluhy v zařízeních prodeje zboží a poskytování služeb. 

Osvěta o právech příslušníků romské menšiny (v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb.) a 
podpora aktivního občanství příslušníků romské menšiny. 
Stanovte min. 1 výstup.  

 

1. Výstup – např. 20x poskytnutá informace o možnosti účasti a zapojení se do 
aktivit veřejně prospěšných organizací působících v obci 
 

Podpora v aktivní účasti a zapojení se do aktivit veřejně prospěšných organizací působících v obci (např. aktivity 
romských/proromských organizací, zájmových organizací jako Sokol, včelařské svazy, dobrovolní hasiči). 

Záznamy terénního pracovníka o práci s 
osobami z cílové skupiny, případně další 
dokumenty dokazující poskytnutí podpory 
(letáky apod.) 



2. Výstup – např. 20x poskytnutá informace o možnosti účasti na veřejných 
záležitostech 

 
Podpora v aktivní účasti na veřejných záležitostech (např. prostřednictvím výborů pro národnostní menšiny, účasti na setkání 
představitelů obce s občany, účasti na zasedání zastupitelstva obce aj.). 

 

 

3. Výstup – např. veřejná diskuze ke zlepšení vzájemného soužití a tolerance v místě 
působení terénního pracovníka 

 

pozvánky, programy, prezenční listiny, 
fotodokumentace z pořádané akce apod. 

 

Práce s komunitou vedoucí k zmocňování jejích členů. 

Specifikujte konkrétní výstup/y např. mikulášská besídka pro děti z komunity / klub žen z komunity / úklid lokality. 

Povinný výstup pouze v případě, pokud jsou žádány finanční prostředky na náklady na aktivity s cílovou skupinou. 

 
  
 

 

1. Výstup – např. pečení vánočného cukroví s dětmi z komunity 
 

Organizování kulturních, vzdělávacích, environmentálních a jiných aktivit pro členy komunity/pro členy komunity a veřejnost za 
účelem integrace romské menšiny a zlepšení soužití v obci.  

pozvánky, programy, prezenční listiny, 
fotodokumentace z pořádaných akcí, zápisy z 
jednání se zástupci komunity apod. 

2. Výstup – např. začlenění místní komunity do organizace Dna Romů  
 

Prosazování participace členů komunity na organizaci a realizaci kulturních, vzdělávacích, environmentálních a jiných aktivit 
pořádaných obcí. 

3. Výstup – např. úklid lokality ve spolupráci s komunitou  
 
Podpora v „samo organizování“ kulturních, vzdělávacích, environmentálních a jiných aktivit členů komunity. Mobilizují se zdroje 
(lidské, materiální, finanční či jiné) uvnitř komunity. 

 


