Zápis z jednání Výboru pro spolupráci se samosprávami dne 20.5.2010

Přítomni: Cyril Koky, Jiří Nový, Olga Dacková, Josef Holek, Daniel Vrána, Roman Slivka,
Josef Kaňka, Renáta Köttnerová, Marta Válková, Lucie Janoušková, Lenka
Balogová, Věra Koupilová
Hosté: Jakub Švec, Štefan Tomáš, Lubomír Kuznik, Robert Sutorý, Drahomíra Miklošová
Kancelář RVZRM: Gabriela Hrabaňová, Zdenka Kohoutová, Eva Košatková
Omluveni: Jiřina Bradová, Božena Fílová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Představení nových členů Výboru pro spolupráci se samosprávami (dále Výbor)
Změny v novém Statutu Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
Změny v novém Statutu Výboru
Návrh předsedy Výboru
Aktuální témata z kanceláře Rady a z krajů
Centrum podpory inkluzivního vzdělávání - prezentace
Různé
- Zpráva o stavu romských komunit 2009
- realizace integrace Romů do společnosti, včetně novelizace právních předpisů,
zejména zákona o obcích
- info o prezentaci koncepce – Ústecký kraj, Královehradecký, Pardubický

1. Představení nových členů Výboru pro spolupráci se samosprávami
Mgr. Gabriela Hrabaňová, vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti
romské menšiny přivítala přítomné členy výboru i hosty a všechny požádala o stručné
představení se navzájem.
2. Změny v novém Statutu Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
Seznámila přítomné ze změnami v novém Statutu Rady vlády ČR pro záležitosti romské
menšiny (dále jen „Rada“), za hlavní změnu označila nový název ve kterém byl výraz
komunita nahrazen slovem menšina. Upozornila i na již schválenou změnu členů Rady a
připomněla, že Statut i přehled nových členů je vyvěšen na internetových stránkách Úřadu
vlády ČR.
3. Změny v novém Statutu Výboru
Seznámila přítomné se změnami ve Statutu Výboru pro spolupráci se samosprávami (dále
jen „Výbor“) s tím, že nová verze Statutu bude předložena na jednání Rady k jejímu
odsouhlasení.
4. Návrh předsedy Výboru

Přítomní sdělili své návrhy na předsedu Výboru a shodli se na tom, že na předsedu bude
výkonnému místopředsedovi Rady, Michaelu Kocábovi, doporučen Ing. Josef Holek,
krajský koordinátor Libereckého kraje. Předsedu Výboru navrhne na nejbližším zasedání
Radě ke jmenování výkonný místopředseda Rady.
5. Aktuální témata z Kanceláře Rady a z krajů
G. Hrabaňová se v rámci aktuálních témat vyjádřila k:
- změnám v rámci Úřadu vlády ČR. Na pozici zmocněnce pro lidská práva je
místo pana Litomiského Michael Kocáb. Czeslaw Walek je ředitelem Sekce
pro lidská práva. Nově byl zřízen Odbor pro Romy a národnostní menšiny pod
kterým je naše oddělení (odd. Kanceláře Rady) a Oddělení sekretariátu Rady
vlády ČR pro národnostní menšiny.
- Dekádě romské inkluze, seznámila přítomné s jejími prioritami, kterými jsou:
a) inkluzivní vzdělávání – vytváření vhodných inkluzivních politik založených
na sběru etnicky de-segregovaných dat,
b) životní situace a práva dětí,
c) romské ženy – nahlížející na politiku integrace ve všech jejích oblastech,
d) implementace integračních politik na lokální úrovni se zaměřením na
samosprávy,
e) média a obraz Romů
Oficiální zahájení v ČR proběhne 28.6.2010, předsednictví v rámci naší
republiky potrvá od 1.7.2010 do 31.6.2011. Tváří Dekády byl zvolen pan
Karel Holomek.
- dotačním řízením a k vyhlašovaným programům. Sdělila, že pro rok 2011 bude
upraven název programu „Podpora koordinátorů romských poradců“ na
„Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“. Lenka Balogová vyjádřila
potřebnost zorganizování semináře pro žadatele o dotaci (především pro
prvožadatele) z řad NNO zaměřený na přehled chyb ke kterým dochází při
podávání žádostí o dotaci. G. Hrabaňová přislíbila, že návrh projedná
s dotačními administrativními pracovnicemi a před vyhlášením dotací na rok
2011, pravděpodobně v srpnu, popř. září, by se mohl seminář uskutečnit. R.
Köttnerová poukázala na to, že na internetových stránkách Úřadu vlády nejsou
v letošním roce vyvěšeny výsledky dotačních řízení s uvedenými poskytnutými
částkami příjemcům. U projektů je pouze uvedeno „podpořeno“,
„nepodpořeno“. G. Hrabaňová předá tento požadavek administrativním
pracovnicím.
- E. Košatková se vyjádřila k vypracovaným podkladům od koordinátorům ke
Zprávě o stavu romských komunit za rok 2009. Některé podklady byly zaslány
v neúplné podobě s nevyplněnými tabulkami, vlivem čeho pak nelze použít
relevantní data do přehledu za všechny kraje. Pro příští rok bylo domluveno, že
osnova zprávy bude předem s krajskými koordinátory konzultována.
Koordinátorům také sdělila, že údaje do Zprávy mohou ještě doplňovat,
v současné době je materiál dán k připomínkovému řízení v EKLEPu, a to
bude ukončeno 21.5. Doplněné údaje mohou také zasílat elektronicky na její
jméno.
V rámci aktuálních témat z krajů se vyjádřil:
- J. Holek k potřebě sjednocení strategických dokumentů, které by měl mít kraj
vypracovány k danému romskému tématu.

-

-

C. Koky poukázal na nutnost projednání postavení krajského koordinátora
v rámci organizační struktury krajského úřadu. Dále se domnívá, že by měl být
zrušen dotační program prostřednictvím kterého získávají kraje finanční
prostředky na pozici krajského koordinátora, místo by mělo být hrazeno přímo
z rozpočtu kraje. Na tento požadavek reagovala L. Balogová s poznámkou, že
ke zrušení dotačního programu může dojít až při stanovení postavení krajského
koordinátora v rámci organizační struktury krajského úřadu a stanovení jeho
odborných činností. R. Köttnerová poznamenala, že při zařazení do platové
třídy se vychází v rámci katalogu prací z činností zařazených ve třídě 10, ale
skutečná agenda koordinátora odpovídá činnostem uvedeným ve třídě 11.
Na tyto příspěvky reagovala G. Hrabaňová s tím, že postavení koordinátora
v rámci organizační struktury krajských úřadů bude řešit a v příštím roce by
měla být jeho pozice vyjasněna.
J. Holek poznamenal, že ředitelem Sekce pro lidská práva by v budoucnu mohl
být Rom.

Následně byli přítomní vyzváni, aby každý za svůj kraj informoval ostatní o aktuálních
činnostech, které probíhají v rámci projednávaného tématu. Většina informací, které zazněly
budou k nalezení ve Zprávě o stavu romských komunit v roce 2009.
Výběr některých informací nebo požadavků:
- D.Vrána, koordinátor Moravskoslezského kraje požádal zástupce Kanceláře
Rady, aby v případě jednání na krajské úrovni, např. s primátorem, apod., byla
podána informace o plánované schůzce i koordinátorovi. Přítomné rovněž
informoval o incidentu, který se v minulých měsících odehrál v Opavě, v domě
v Rybářské ulici.
- místostarostka obce Obrnice, D. Miklošová, obce s cca 2000 obyvateli,
z kterých je téměř polovina Romů, seznámila přítomné s životem v obci,
s programy, které vytvářejí pro lepší soužití mezi majoritou a minoritou.
Z řady aktivit, které se v rámci obce konají je zřejmé, že existují formy
činností, které lze využívat při začleňování Romů do společnosti.
- R.Slivka, krajský koordinátor za Jihočeský kraj poukázal na problémy
související s návratem Romů z Kanady, během letních měsíců se očekává
jejich vzrůstající návrat. Připomněl také záležitosti týkající se odškodnění
Romů v rámci holocaustu.
- J.Holek, koordinátor Libereckého kraje poukázal na krácení rozvojového
programu MŠMT podporujícího pedagogické asistenty na školách, na možnost
dofinancování programu z finančních prostředků kraje v případě, že kraje
mohou tyto prostředky poskytnout. Upozornil na neustálou přítomnost
extremistických projevů a na potřebnou aktivitu Ministerstva vnitra při
sledování a především potírání těchto projevů. Doporučil přehodnocení
dotačního programu „Podpora terénní práce“. Za nutné považuje větší
zastoupení Romů v dotačních komisí v resortech, které dotace na romské
záležitosti poskytují.
- R.Köttnerová poukázala na možnost využití pomoci o.s. Dženo při
vypracování Strategie pro romskou integraci na úrovni krajů a také při
podávání projektů v rámci ESF. Občanské sdružení tuto aktivitu nabízí, ale
nejsou známy konkrétní podmínky. G. Hrabaňová sdružení osloví a podmínky
zjistí.
- zástupce Agentury, J. Švec, především odkázal na internetové stránky

a)
b)
c)
d)
e)
f)

www.socialni-zaclenovani.cz, kde jsou uvedeny veškeré aktivity i dokumenty
vztahující se činnosti Agentury, jako např.:
Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
v roce 2009
Zákon o Agentuře je plánován od roku 2013
od března 2010 působí Agentura v dalších 10 lokalitách, celkově v roce 2010
tedy ve 23 (největší zastoupení je v Ústeckém kraji)
vyhlášení výběrových řízení na asistence a na analýzy
nově se vytváří pozice styčného důstojníka Policie
v Holešově je záměr vystěhování některých Romů do hůře dostupné
lokality za městem, do unimobuněk, konají se jednání se starostou města

6. Centrum podpory inkluzivního vzdělávání
Proběhla prezentace projektu zástupci CPIV Mgr. Karlem Peškou, hlavním manažerem
projektu a Mgr. Olgou Kusou (prezentace je součástí zápisu).
7. Různé
- realizace integrace Romů do společnosti, včetně novelizace právních předpisů, zejména
zákona o obcích a národnostních menšinách
- přítomní byli informováni o prezentacích Koncepce romské integrace v krajích Ústeckém,
Královéhradeckém, Pardubickém. Krajští koordinátoři byli vyzváni, že v případě dalších
plánovaných seminářů v kraji mohou domluvit termín prezentace Koncepce se Z.
Kohoutovou.
Z. Kohoutová požádala přítomné, aby svou účast/neúčast na jednáních Výboru elektronicky
potvrzovali.

Zapsala: Zdenka Kohoutová
Schválila: Gabriela Hrabaňová

