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Podrobný přehled o organizačním zajištění činnosti Agentury v rámci Úřadu vlády ČR 
 
 Vláda České republiky se ve svém programovém prohlášení zavázala vytvořit 

agenturu, která by zajišťovala komplexní služby při předcházení sociálního vyloučení a jeho 

odstraňování v sociálně vyloučených romských lokalitách a zefektivnění čerpání finančních 

prostředků z EU v oblasti aktivit zaměřených na integraci sociálně vyloučených Romů do 

společnosti. 

 

Agentura byla zřízena usnesením vlády k vytvoření Agentury pro sociální začleňování 

v romských lokalitách, ze dne 23. ledna 2008 č. 85, v pilotní fázi jako Odbor pro sociální 

začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR.  

Ve fázi pilotního projektu odbor začal působit ve 12 vybraných lokalitách (Brno, Přerov, 

Břeclav, Holešov, Slezská Ostrava, Ústí nad Labem, Most, Cheb, Roudnice nad Labem, 

Broumov a mikroregiony Jesenicko a Šluknovsko).  

 

 Zpracování úkolu pro Odbor sociálního začleňování v romských lokalitách obsahově 

vychází z usnesení vlády k vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských 

lokalitách, ze dne 23. ledna 2008 č. 85. 

 

I. Hlavními úkoly Odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády 

při plnění cílů Agentury jsou: 

 

a) metodicky, organizačně, personálně i finančně podporovat vznik lokálních 

partnerství obcí, nestátních neziskových organizací, škol, firemních a podnikatelských 

subjektů a dalších institucí na místí úrovni. 

b) metodicky, organizačně, personálně finančně ve spolupráci s lokálními 

partnerstvími iniciovat a zabezpečovat realizaci kvalitativních a kvatitativních sociologických 

výzkumů 

c) metodicky, organizačně, personálně finančně v návaznosti na analýzy a v 

spolupráci s lokálními partnery definovat potřeby obyvatel sociálně vyloučených romských 

lokalit v oblasti poskytování služeb vedoucích k sociální integraci a jejich realizaci, 



zaměstnanosti, odpory vzdělání, bydlení, podpory sociální ekonomiky a drobného podnikání, 

zdravotní péči a redukci zdravotních rizik a dalších oblastech podle aktuální potřeby 

d) metodicky, organizačně, personálně finančně napomáhat místním partnerům při 

vzniku komplexních, lokálním podmínkám na míru šitých, strategií zaměřených na eliminaci 

sociálního vyloučení v romských lokalitách. 

e) metodicky, organizačně, personálně i finančně poskytovat lokálním partnerstvím 

poradenství a odborné vedení (i externí) při realizaci komplexních lokálních strategií, při 

předkládání projektů zaměřených na podporu zaměstnanosti, rozvoje sociální ekonomiky, 

vzdělání, výstavbu a rozvoj sociálního bydlení, poskytování sociálních služeb a na další 

aktivity realizované v sociálně vyloučených romských lokalitách a vyplívající z lokální 

strategie a specifických potřeb lokality. Zejména v oblastech posílení kapacity lokálních 

partnerů v oblasti fundraisingu, projektového řízení a odborní práce s klienty. 

f) přenášet výsledky hodnocení a poznatky z práce v terénu na národní úroveň. 

 

II. Mezi další úkoly patří: 

• Pravidelně hodnotit dopad své činnosti na vybrané cílové skupiny 

• Analyzovat potřeby, kapacity a limity celé obce, spolu s dílčí asistencí při vytváření 

strategie rozvoje celé obce. 

• Usilovat o součinnosti asymetrii mezi jednotlivými resorty při realizaci komplexních 

strategií na lokální úrovni, především v oblasti koordinace finančních zdrojů a 

zaměření jednotlivých aktivit. 

• Napomáhat při změně veřejného mínění a vytváření veřejné podpory při naplňování 

strategií eliminace sociálního vyloučení. 

• Přispívat k naplňování úkolů stanovených v Koncepci romské integrace1 na úrovni 

obcí a krajů, koordinovat politiku státu v oblasti programů sociální inkluze romské 

menšiny. 

• Aktivně spolupracovat s klíčovými ministry 

• Zajišťovat poradenskou, koncepční, metodickou, mentorskou a kontrolní činnost 

v oblasti sociálního začleňování obyvatel vyloučených romských lokalit. 

• Podporovat a zároveň se podílet na vzniku místních partnerství při tvorbě lokálních 

strategií. 

                                                 
1 Přijata usnesení vlády ze dne 4. května 2005, č. 532 



• Poskytuje know-how a finanční prostředky pro realizaci projektů ramš na sociílní 

inkluzi Romů. 

• Pozitivně motivovat samosprávu k hledání systémových a dlouhodobých řeší. 

• Iniciovat a zprostředkovávat sociální intervenci ve vyloučených romských lokalitách. 

• Pro samosprávy, ostatní lokální partnery a jejich cílové skupiny vypracovávat nabídky 

služeb, které navazují na stávající integrační programy a vyrovnávací postupy, a podle 

lokálních potřeb je doplňovat. 

• Poskytovat poradenství a pomoc lokálním partnerům při tvorbě projektů a jejich 

předkládání v rámci strukturálních fondů EU, národních dotačních programů a dalších 

zdrojů. 

• Spolupracovat s univerzitami, vyššími odbornými školami a dalšími vzdělávacími 

institucemi při síťování lokálních partnerů, zapojuje studenty magisterského a 

postgraduálního studia (formou praxe) a absolventy vysokých a vyšších odborných 

škol do činnosti Agentury a jí podporovaných subjektů. Zejména půjde o posilování 

personálních, profesionálních, řídících a fundraisingových kapacit lokálního 

partnerských subjektů. Odbor přitom přispívá  na jejich stáže a osobní náklady.  

• Spolupracovat se středními školami sociálního a ekonomického směru a snažit se 

zapojit jejich studenty do činnosti v lokalitách. 

• Spolupracovat s rozvojovými a poradenskými agenturami a podle potřeb využívat 

jejich služeb. 

• Poskytovat zpětnou vazbu a informace z terénu Radě vlády pro ČR pro záležitosti 

romské komunity a ministerstvům. 

• Provádět analýzy dopadu své činnosti v konkrétních lokalitách, jednak na primární 

cílovou skupinu, reprezentovanou lokálními partnery, jednak na obyvatele sociálně 

vyloučených romských lokalit a ostatní obyvatele obce, v níž působí. 

• Zajišťovat zpracování nákladoví analýzy ekonomické efektivity realizovaných 

opatření na lokální úrovni. 

• Vytvářet vzdělávací programy pro lokální politiky, úředníky samospráv, zástupce škol 

aj. v nabídce programů zaměřených na integraci sociálně vyloučených lokalit. 

• Na základě poptávky poskytovat základní informačně poradenský servis pro obce a 

města, v nichž primárně nepůsobí. 

• Působit na veřejné mínění prostřednictvím místních medií a celostátních sdělovacích 

prostředků. 



III. Díl čími cíli odboru jsou: 

• Podporovat vznik lokálních partnerství obcí, nestátních neziskových organizací, 

škol, firemních a podnikatelských subjektů a dalších institucí na místí úrovni. 

• Mapovat sociálně ekonomickou situaci Romů 

• Definovat potřeby obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit v oblasti 

poskytování sociálních služeb, služeb zaměstnanosti, bydlení, podpory vzdělání, 

podpory sociální ekonomiky drobného podnikání, redukce zdravotních rizik a 

dalších oblastech 

• Napomáhat prostřednictvím (know-how a finančních prostředků) místím 

partnerům při vzniku komplexních, lokálním podmínkám na míru šitých, strategií 

zaměřených na eliminaci sociálního vyloučení v romských lokalitách. 

• Poskytovat poradenství a odborné vedení tvorbou monitoringu lokálním 

partnerstvím při realizaci komplexních strategií zejména posilovat kapacity 

v oblasti fundraisingu, projektového řízení a odborné práce s klienty 

• Pravidelně hodnotit dopad své činnosti na: 

a)   primární cílovou skupinu (instituce lokálního partnerství) 

b) sekundární cílovou skupinu (obyvatele sociálně vyloučených lokalit a 

obyvatele města/obce) 

c)    veřejné rozpočty 

• Přenášet výsledky hodnocení a poznatky z práce v terénu na národní úroveň 

• Napomáhat při změně veřejného mínění a vytváření veřejné podpory při 

naplňování  strategií eliminace sociálního vyloučení. 

 

 

 

 


