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1. Cíle hodnotícího výzkumu 
  
 Formování agendy vládní politiky zaměřené na romskou populaci v České republice 
v rámci nových společensko-politických poměrů probíhá výrazněji od druhé poloviny 90. let. 
Významným mezníkem jejího utváření bylo zveřejnění �Zprávy o situaci romské komunity 
v ČR� v roce 1997. Tento dokument představuje první uceleněj�í politickou koncepci 
zaměřenou na ře�ení problémů vznikajících převá�ně v komunitě romských občanů �ijících na 
na�em území. Od tohoto období v České republice postupně roste počet vládou 
podporovaných projektů a programů, které si kladou za cíl přispívat k integraci romské 
komunity do majoritní společnosti [pozn. 1]. Zvlá�tní skupinu těchto programů tvoří programy 
zacílené na sni�ování sociálního vyloučení romské populace. Ukazuje se, �e účinné zlep�ení 
sociálních podmínek �ivota Romů vy�aduje odli�ná programová opatření ne� obvyklou 
sociální ochranu zaměřenou na vět�inovou populaci u nás. 
 Současně je v�ak skutečností, �e tento proces je jenom na počátku. Koncepční pro-
romská politika se v podmínkách České republiky stále jen utváří, romská komunita je nadále 
ve společnosti významně marginalizovaná, a to v mnoha ohledech (trh práce, vzdělávání, 
společenská etiketizace atd.). Nadále jsou významné následující otázky: Do jaké míry jsou 
integrační programy úspě�né? V čem se daří začleňovat romskou komunitu do na�í 
společnosti? V čem děláme případné chyby, které sni�ují úspě�nost a efektivitu sledované 
politiky?  
 Odpovídat na tyto otázky musí praktičtí pracovníci, politici, administrátoři programů 
ve své  ka�dodenní práci. Mohou na ně odpovědět také výzkumní pracovníci pomocí 
systematické, nezávislé a opakovaně prováděné hodnotící analýzy politických programů.  
Realizovat opakující se a stabilní evaluace veřejných programů s daným obsahovým 
zaměřením je doposud obtí�né. Je to jednak z toho důvodu, �e mnohé programy mají zatím 
jen krátkodobé trvání a součástí tvorby a realizace vět�iny z nich není hodnověrný monitoring 
klíčových procesů. Dal�ím důvodem je nepřipravenost metodologie vyhodnocení vlivu 
programů na zmírnění sociálního vyloučení skupin romské komunity z na�í společnosti. 
Zejména je nutná práce na tvorbě a ověření praktické pou�itelnosti  hodnotících kritérií a 
ukazatelů jejich vyhodnocení. Konečně třetím důle�itým důvodem je nedostatečný rozvoj 
komunikace a spolupráce mezi akademickými a výzkumnými pracovníky na jedné straně a 
cílovými skupinami či tvůrci politických rozhodnutí na druhé straně. Tato spolupráce mů�e 
zvý�it praktickou  u�itečnost evaluačních studií a v konečném důsledku přispět k vět�í 
poptávce po nich ze strany společnosti. 
 
Od pilotních výzkumů k systematické evaluaci 
 Záměrem předkládané evaluační studie bylo provést pilotní analýzu v roce 2000 
dostupných programů z hlediska jejich přispění k sociální inkluzi romské komunity do 
majoritní společnosti. Chtěli jsme analyzovat jednak integrační mo�nosti jednotlivých typů 
programů a jednak ověřit, do jaké míry je nezávislá analýza těchto programů v současných 
podmínkách vůbec mo�ná.  V průběhu práce jsme se proto zaměřili na (1) evidenci a popis 
programů zaměřených na romskou komunitu realizovaných v příslu�ném období, který by 
stanovil podmínky vyhodnotitelnosti jednotlivých programů; (2) vytvoření typologie 
programů z hlediska jejich obsahu i způsobu tvorby a realizace; (3) vyhodnocení 
�modelových� programů splňujících základní předpoklady pro sni�ování sociální exkluze 
romské komunity. V této fázi bylo na�im cílem vytvořit a ověřit hodnotící kritéria, která by 
v budoucnu umo�nila provádět systematickou evaluaci těchto programů opakovaně a v �ir�ím 
měřítku. 
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Důraz na u�itečnost evaluací 
Praktický u�itek nezávislého hodnocení současných programů spočívá obecně řečeno 

v přispění k vývoji a zdokonalení podobných programů v budoucnosti. Výsledky evaluačních 
analýz mohou přitom ovlivnit tvorbu a realizaci budoucích programů integrační politiky 
různorodým způsobem. Mohou ve své �sumativní� podobě identifikovat zamý�lené i 
nezamý�lené efekty těchto programů a dolo�it tak jejich reálnou úspě�nost. Mohou se 
podrobněji věnovat procesu realizace programů a poukázat přitom na nejefektivněj�í způsoby 
organizace, financování a řízení programů pro romskou integraci. Jiným významným účelem 
evaluace mů�e být vytipování vhodných programových cílů a zji�ťování souladu mezi 
programovými cíli a společenskými potřebami. Pro potřeby na�í studie tedy vzniká klíčová 
otázka: co je předmětem evaluace programů zaměřených na sní�ení sociálního vyloučení 
romské komunity? 

Současná etapa veřejné politiky zaměřené na sociální inkluzi romské komunity se 
vyznačuje postupným utvářením a krystalizací finančních, organizačních a politických 
struktur, které se na realizaci této politiky podílejí. Významnou koncepční úlohu v tomto 
kontextu by měl hrát a hraje stát. Prostřednictvím Rady vlády pro zále�itosti romské komunity 
a jejích orgánů dochází k: 
•  tvorbě státní strategie ře�ení problémů sociální exkluze, 
•  financování veřejných programů,  
•  výběru a posouzení projektů a programových návrhů v průběhu veřejné soutě�e.   
 
 Postup reformy veřejné správy dále vytváří prostor pro uplatnění regionálních a 
lokálních strategií politiky zmírňování sociálního vyloučení. Na úrovni územních samospráv 
se organizují a ustavují komise, jejich� cílem je formovat dotační politiku těchto institucí 
vzhledem k místním programům ře�ení problémů romské komunity. I na této úrovni se 
rozhoduje o: 
•  strategických cílech zástupců regionů a obcí, 
•  financování programů, 
•  výběru a posouzení projektů a programových návrhů. 
 

Na úrovni těchto nově zformovaných státních a samosprávných institucí, které 
regulují tvorbu a realizaci inkluzivních programů, vzniká aktuální potřeba: 
•  informací umo�ňujících posouzení a výběr programových návrhů, 
•  informací zdůvodňujících legitimitu výběru, 
•  informací poskytujících zpětnou vazbu o průběhu realizace programu, 
•  informací o charakteru a rozsahu problému, který je potřebné ře�it. 
 Studie chce přispět k uspokojení těchto informačních potřeb. Zaměřuje se proto na 
evaluaci formativní fáze veřejných programů. Chce vyhodnotit administrativní připravenost, 
obsahovou adekvátnost a zacílenost, nástrojovou přiměřenost  a ekonomickou nákladnost 
posuzovaných programových projektů. V tomto smyslu vychází vstříc tvůrcům politických 
rozhodnutí a nabízí jim kritéria a doporučení, která budou vyu�itelná v �ir�ím měřítku při 
posuzování a výběru zmíněných programových projektů v budoucnosti. 
 Dal�ím významným cílem vět�iny evaluačních pracovníků je dosáhnout stavu, kdy 
jejich výzkumné výsledky nejsou partnery z praxe bezvýhradně přijímány. Jednoznačně 
pozitivní ohlasy reprezentantů cílových skupin nebo politiků a programových pracovníků jsou 
ukazatelem malé praktické u�itečnosti evaluací. Podobně jako jejich souhrnné odmítnutí. 
Autoři studie uplatňují kritický pohled na zkoumané programy a oblast politiky a sociální 
práce. Jejich cílem je identifikovat problematická místa politického procesu a vyslovit 
doporučení k jejich změnám. 
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2. Problém sociálního vyloučení Romů v ČR 
  

Termín sociální vyloučení se poprvé objevil ve francouzské literatuře v 70. letech. Za 
jeho autora je označován Lenoir, který v roce 1974 publikoval knihu Les Exlus: un Francais 
sur Dix (Vyloučení, jeden Francouz z deseti). Ačkoliv Lenoir význam termínu jasně 
nespecifikoval, zdá se, �e původně byl odvozen od představy společnosti, která je tvořena 
lidmi sdílejícími práva a povinnosti, které byly definovány s ohledem na závazný morální řád. 
Lidé, kteří jsou z tohoto morálního řádu vyloučeni, se stávají marginalizovanými [Lee, Murie, 
1999]. Z Francie se termín velmi rychle roz�ířil do celoevropského kontextu a v devadesátých 
letech se boj proti sociálnímu vyloučení stal dokonce jedním z hlavních cílů sociální politiky 
Evropské unie (Maastrichtská smlouva, 1996). Problematickou, av�ak základní 
charakteristikou termínu �sociální vyloučení� je, �e  disponuje mnoha vlastními 
interpretacemi. Jakkoliv mů�e být taková situace intelektuálně plodnou, z hlediska potřeby 
formulovat a realizovat konkrétní kroky (v oblasti sociální politiky a sociální práce), které 
umo�ní sociální vyloučení umen�ovat, je tato pojmová neurčitost blokující. V následujících 
pasá�ích jsme proto provedli stručné shrnutí základních interpretačních variant.  
 
2.1 Významová mnohoznačnost �sociálního vyloučení�   

Termín sociální vyloučení není vykládán jednoznačně a má mnohé interpretace (co� 
je ov�em příznačné pro sociální vědy v�eobecně). Různé významy jsou tomuto konceptu 
přikládány v různých národních kontextech. Zjevný rozdíl je například ve francouzském 
výkladu a v pojetí anglosaském. Francouzská tradice zdůrazňuje aspekt solidarity státu a 
jednotlivce. Sociální vyloučení je chápáno jako naru�ení sociálního pouta mezi státem a 
jednotlivcem. Tato interpretace vychází z ideologie francouzského republikánského 
solidarismu, který se sna�í provázat ideje socialismu, státní odpovědnosti s liberálním a 
humanistickým zájmem o práva jednotlivce a jeho rozvoj. Anglosaská interpretace staví 
na Lockově humanistickém liberalismu a také je spjata s inkluzivním diskurzem, který 
zformuloval v roce 1964 T.H. Marshall. Podle Marshalla progresivní roz�íření občanských, 
politických a konečně sociálních práv vyústí do rovného statusu, přičem� občanství se podle 
něj tedy stává základem sociální integrace ve společnostech kapitalistického typu. Od 
devadesátých let se v evropském kontextu o sociálním vyloučení diskutuje zejména ve smyslu 
odepření nebo nerealizace občanských práv [Room, 1991].  
 
Teoretické přístupy  

Dal�í pohled na různé výklady sociálního vyloučení poskytl významný text Rutha 
Levitase [1998]. V něm se autor zabývá třemi různými interpretacemi sociální exkluze.  
 
RED (REdistributionist Discourse): Jedná se o redistributivní diskurz, který se předev�ím 
zajímá o ty společenské skupiny, které �ijí v chudobě, a o sociální síly, které chudobu 
způsobují. Zastánci tohoto pohledu argumentují, �e jedině prostřednictvím redistribuce statků 
ve společnosti, prostřednictvím zdanění, dávek a slu�eb lze redukovat chudobu a nerovnost. 
V tomto přístupu se také zdůrazňuje, �e příčinou sociálního vyloučení nejsou osobní postoje 
(např. k práci) nebo morální a kulturní charakteristiky. 
 
MUD (Moral Underclass Discourse): Moralizující diskurz se soustředí na individuální 
delikvenci a prohře�ky v postojích a morálce. Představitelé své argumenty zobecňují na celé 
sociální skupiny. Bydlení v deprivované čtvrti je například vnímáno jako �symptom� 
nedostatku pracovní etiky nebo jiného sociálně patologického postoje či charakteristiky. 
Součástí této interpretace je důraz na problémy s naplňováním významných rolí. Kritizují se 
nedostatky např. ve výkonu otcovské nebo mateřské role. Jako zdravé se zdůrazňují tradiční 
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rysy společenského �ivota. Oponenti argumentují, �e vyloučení vlastně vylučují sami sebe 
tím, �e jednají určitým (nesprávným) způsobem. Například tím, �e berou drogy, páchají 
trestnou činnost a mají mimoman�elské děti. Vyloučení jsou tedy ti, kteří si osvojili 
antisociální chování a vlastní takové hodnoty, které potvrzují dané chování.  
 
SID (Social Integrationist Discourse): Sociálně integrační přístup se primárně zaměřuje na 
placenou práci a na přístup na trh práce. Sociální integrace a soudr�nost společnosti obecně je 
dosahována prostřednictvím placené práce. Levitas uvádí, �e tento diskurz se nejvíce projevil 
v politice labouristů, kteří se ve Velké Británii dostali k moci v roce 1997. V tomto roce 
britský premiér zřídil Social Exclusion Unit, jejím� cílem je koordinovat vládní aktivity 
s ohledem na sni�ování sociální exkluze. Ačkoliv se zdá, �e SID má některé podobné 
charakteristiky jako RED, jeho podstatnou charakteristikou je, �e chápe sociální exkluzi 
převá�ně jako sociální vyloučení z trhu práce. 
 
Politické přístupy  
 Atkinson hovoří o dvou důvodech, které mají vysvětlit, proč se sociální vyloučení 
stává tématem společensko-politického diskurzu. Prvním z nich je prosazování my�lenky, �e 
�ve společnosti existuje společný morální  a sociální řád, který překračuje partikulární 
individuální, třídní, etnické a regionální zájmy [�] a stát má povinnost zajistit, aby v�ichni 
občané byli asimilováni do tohoto morálního a sociálního řádu� [Atkinson 2000:56], a 
druhým, více pragmatickým důvodem, je potřeba upevnit evropskou identitu, aby procesy 
sjednocující jednotlivé národní státy dosáhly potřebné míry legitimity a byly maximálně 
soudr�né a konkurenceschopné.  Potřeba integrovat vyloučené jednotlivce a skupiny tak 
vychází jednak z nutnosti posílit předpoklad jakéhosi pro společnost �ádoucího vy��ího 
principu, jednak z nalézání výrazu evropské identity v my�lence evropského občanství [pozn. 
2].  
 Graham Room [1991] upozorňuje, �e koncept sociálního vyloučení není zcela nový a 
�e v mnohém kopíruje koncept chudoby. Podle něj je jeho přínosem zejména to, jakým 
způsobem se starým obsahem pracuje. Uvádí pět klíčových aspektů, které jsou specifické pro 
koncept sociálního vyloučení: 
1. Koncept sociálního vyloučení je multidimenzionální. Netýká se jenom vý�e příjmu,     ale 

také řady dal�ích indikátorů �ivotního standardu.   
2. Koncept sociálního vyloučení je dynamický. Analýza sociálního vyloučení předpokládá 

porozumění procesu a identifikaci faktorů, které mohou sociální vyloučení podněcovat 
nebo naopak podporují jeho odstranění.   

3. Sociální vyloučení má také lokální dimenzi. Deprivace není způsobena jen nedostatkem 
osobních zdrojů, ale také chybějícím nebo nedostatečným vybavením komunity (nízká 
vybavenost  obchody, �koly, �kolky atp.) 

4. Koncept sociálního vyloučení je relativní. Pojem chudoby je primárně orientován na 
otázky distribuce, nedostatek zdrojů jednotlivce nebo domácnosti. Koncept sociálního 
vyloučení se soustředí na poměrové aspekty. V centru zájmu tohoto  konceptu jsou např. 
neadekvátní sociální participace, nedostatek sociální integrace a moci. 

5. Koncept sociálního vyloučení implikuje vět�í diskontinuitu s ostatní společností.   
 
Naru�ení společenské solidarity versus neparticipace na občanských právech 
 Ačkoliv koncept sociálního vyloučení lze interpretovat z principu občanských práv, 
jak to činí například Kotýnková [2000], existují rozmanité národní výklady tohoto pojmu.  
Francouzská tradice například sociální vyloučení chápe jako důsledek naru�ení solidarity 
společnosti s jednotlivcem a dává tak tomuto konceptu socialistický akcent [Silver, 1994]. 
 Anglosaské prostředí přisoudilo konceptu spí�e individualistický rozměr a jeho 
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východiskem je občanský diskurz. V tomto pojetí se za vyloučené pova�ují ti, kteří 
neparticipují na občanských právech (jsou jim odepřena anebo nejsou realizována), která 
garantují určitý �ivotní standard, jako jsou práva sociální, politická a ekonomická. Pokud 
nejsou tato práva naplňována, je to chápáno, jako ohro�ení lidské důstojnosti. V dal�ím textu 
se přidr�íme anglosaského pojetí konceptu sociálního vyloučení, které je často spojováno s 
Marshallovou definicí občanských práv [1964].    
 V současné evropské politice jsou tato práva formalizována a garantována  dvěma  
dokumenty, které přijala Rada Evropy: Konvence na ochranu lidských práv a základních 
svobod a Evropská sociální charta. Termín sociální vyloučení byl Radou Evropy 
v celoevropské zprávě o rozsahu a průběhu sociálního vyloučení definován takto: �sociální 
vyloučení odrá�í nerovnost jednotlivců nebo celých skupin obyvatelstva při jejich participaci 
na �ivotě společnosti, přičem� tato nerovnost je výsledkem nedostatku příle�itosti pro v�echny, 
kteří mají zájem participovat na �ivotě společnosti, a  plodí jejich nemo�nost spolupodílet se 
na tomto �ivotě, jejich izolaci a odtr�ení od společnosti�. [Kotýnková 2000:116] 
 Participací na �ivotě společnosti se v této souvislosti rozumí rovný přístup k pěti 
základním zdrojům společnosti: k zaměstnání, bydlení, sociální ochraně, zdravotní péči a 
vzdělání. Sociálně vyloučení jednotlivci nebo skupiny obyvatelstva jsou pak ti, jen� mají 
přístup k těmto zdrojům ztí�en anebo zamezen. Přístup k uvedeným zdrojům, který 
předurčuje vyvá�enost začlenění do �ivota společnosti, je zaji�těn třemi integračními 
rovinami společnosti, kterými jsou stát, tr�ní hospodářství a občanská společnost, 
prostřednictvím kterých jsou jednotlivci nebo skupiny obyvatelstva integrováni do 
společnosti. Sociálním vyloučením jsou pak ohro�eni ti, jen� mají oslabenu vazbu alespoň 
k jedné z těchto integračních rovin.  
 
2.2 Komplexnost problému sociálního vyloučení 
 Atkinson přistupuje ke konceptu sociálního vyloučení komplexněji a označuje jej 
(vyloučení) za agregát �nejistot� v různých oblastech společenského �ivota, které se navzájem 
posilují a prohlubují. �Sociální vyloučení se objeví, kdy� se jeden nebo více systémů zhroutí, 
co� nám takto dovoluje soustředit se na úplný, vícerozměrný a dynamický proces [�] o 
sociálním vyloučení mů�eme skutečně mluvit jen tehdy, kdy� v případě jednotlivců nebo 
skupin několik těchto systémů zkolabuje jako součást řetězové reakce nebo současně�. 
[Atkinson 2000:58] Lidé, o kterých mů�eme mluvit jako o vyloučených, jsou lidé, u nich� se 
nevýhodné �ivotní okolnosti a podmínky sčítají a nacházejí svůj výraz v postavení mimo trh, 
neadekvátním bydlení, �patném zdravotním stavu a ve vysoké závislosti na vněj�í 
pomoci, nejčastěji ze strany státního sociálního systému.  
 
Sociální exkluze a chudoba 
 Sociální vyloučení je stav, který nelze redukovat a nahrazovat teoretickou představou 
chudoby. Kepková a Ví�ek [1999] zdůrazňují nízký příjem jako katalyzátor procesu exkluze, 
kdy� říkají: �V�eobecně známý termín sociální vyloučení charakterizuje situaci a důsledky 
skutečnosti, kdy člověk, rodina či skupina nejsou zejména z důvodů nízkého příjmu schopny 
dostát bě�ným zvyklostem �ivota ve společnosti a účastnit se na v�ech stánkách společenského 
�ivota (ekonomika, vzdělání, politika, kultura, sport apod.) a dochází k jejich vyloučení.� 
[Kepková, Ví�ek, 1999: 11]  Rabu�ic [2000] upozorňuje na úzkou spojitost mezi konceptem 
chudoby a konceptem sociální exkluze. Uvádí Townsendovu definici chudoby, která podle 
Rabu�ice obsahuje mnoho prvků, které jsou charakteristické i pro pojetí sociální exkluze: �O 
jednotlivcích, rodinách a skupinách v populaci mů�eme říci, �e jsou chudí, pokud se jim 
nedostává zdrojů na to, aby získali takovou vý�ivu, aby participovali na aktivitách a měli 
takové �ivotní podmínky a vybavení, které jsou ve společnosti, v ní� �ijí, obvyklé. [�] Jejich 
zdroje jsou tak pová�livě pod průměrem toho, co mají ostatní jedinci či rodiny k dispozici, �e 
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jsou tím pádem vyloučeni  z bě�ných �ivotních vzorců, zvyků a aktivit.� [cit. dle Rabu�ic 
2000:68] Na druhou stranu upozorňuje, �e nelze tyto dva koncepty slučovat, předev�ím proto, 
�e pojem vyloučení �neredukuje chudobu pouze na monetární dimenzi - naopak vede k tomu, 
�e exkluze je chápána jako systematický proces marginalizace a izolace, který ovlivňuje jak 
jedince, tak sociální skupiny. Tento termín také indikuje, �e takový proces má 
multidimenzionální povahu s ekonomickými, sociálními a politickými aspekty a �e dává do 
souvislosti chudobu s nezaměstnaností, sociální integrací a - občanstvím�. [Rabu�ic 2000:70] 
 Kotýnková [2000] toto odli�ení chudoby od sociální exkluze potvrzuje, chudobu 
spojuje s vyloučením jednotlivců či skupin obyvatelstva od materiálních zdrojů společnosti a 
sociální vyloučení spojuje s vyloučením z účasti na �ivotě společnosti, přičem� mezi oběma 
formami vyloučení mů�e, ale nemusí být souvislost.  
 Dle na�eho mínění nelze sociální vyloučení redukovat na chudobu, proto�e chudoba 
nemusí být znakem sociálního vyloučení. Přesto předpokládáme, �e mezi oběma fenomény 
existuje jistá spojitost. Sociální vyloučení chápeme jako komplexněj�í stav, jeho� jedním 
z rysů a podmínek mů�e být také chudoba.  
 
Sociální exkluze a občanská práva 
 Jak u� bylo řečeno, míra dostupnosti občanských práv, tedy práv sociálních, 
politických a ekonomických,  je pro řadu autorů prostředkem k identifikaci sociálního 
vyloučení. Ani v tomto případě v�ak nelze redukovat boj se sociálním vyloučením na boj za 
dodr�ování občanských práv. Sociální vyloučení mů�eme pak hledat v�ude tam, kde tato 
práva buď nejsou pro určité jedince či sociální skupiny garantována anebo nejsou realizována. 
V této souvislosti uvádí Atkinson slova Yépeze Del Castily �Co je skutečným významem 
sociálních práv, kdy� občan není v pozici, aby mohl �ádat jejich vynucování nebo aplikaci? 
[�] k čemu jsou sociální práva [�] bez nutných podmínek pro jejich aplikaci?� [cit. dle 
Atkinson, 2000: 58] a upozorňuje tak na rozdíl mezi formálními a substanciálními právy [pozn. 
2]. Garance a fungování občanských práv je základní podmínkou, která v�ak nestačí, abychom 
se vyhnuli riziku sociálního vyloučení. Dal�ím kritériem je rovnost příle�itosti participovat na 
těchto právech pro ka�dého. Pokud má někdo přístup k těmto zdrojů ztí�en nebo zamezen, 
neparticipuje ani na deklarovaných občanských právech, i kdy� jsou formálně garantována. A 
podobně, pokud  ve společnosti existují skupiny či jednotlivci, u kterých je zjevné, �e  mají  
oslabenu vazbu alespoň k jedné ze tří   integračních rovin společnosti (stát, tr�ní hospodářství 
a občanská společnost), mů�eme předpokládat, �e tito lidé nebudou standardně participovat 
na uvedených základních zdrojích společnosti, nebudou tedy ani plnoprávně participovat na 
�ivotě společnosti, nebudou pro ně tak plnohodnotně platit občanská práva a my budeme moci 
hovořit o jejich sociálním vyloučení. 
  
2.3 Dimenze  a indikátory sociálního vyloučení   
 Z vý�e uvedených charakteristik a definic, které ohraničují pojem sociální exkluze a 
které jsou příli� obecné na to, aby slou�ily k identifikaci jevu sociálního vyloučení v realitě, je 
nicméně mo�né vyvodit základní směry, kterými se ubírat, pokud chceme nějakou skupinu či 
jednotlivce označit jako sociálně vyloučené či pokud chceme ve společnosti a v jejích 
podmínkách určit moment, kdy hrozí sociální vyloučení.  
 V této souvislosti se inspirujeme výzkumy, které byly na téma identifikace sociální 
exkluze v sociální realitě uskutečněny a které nám budou sou�it jako základní referenční 
rámec pro vytyčení orientačních bodů v hledání mo�ností eliminace sociálního vyloučení, 
tedy v hledání mo�ností sociální inkluze. 
 Za prvé jde o výzkum �Social Quality in Europe� z roku 1999.   Přesto�e se jeho  
autoři zmiňují o vágnosti konceptu sociálního vyloučení: "Zatímco mnozí pova�ují koncept za 
pou�itelný jako analytický nástroj pro jeho multidimenzionální charakter a zjevnou 
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nekonečnou flexibilitu, jiní jej kritizují z více či méně stejných příčin jako příli� vágní pro 
praktické pou�ití.� [s. 22], pokou�ejí se koncept  operacionalizovat a vyjádřit v konkrétních 
indikátorech, přičem� se v�ak soustřeďují nejen na samotný koncept sociální exkluze, ale na 
jeho  souvislosti s konceptem sociální kvality a zvolené indikátory jsou této optice 
přizpůsobeny. Velký důraz je polo�en na dimenze, které se týkají pracovního statusu, proto�e 
autoři se shodují na skutečnosti, �e �Zaměstnání či jeho absence je zásadním elementem 
v procesu inkluze či exkluze.� [s. 26] 
 Sociální exkluze nahlí�ená optikou sociální kvality byla rozčleněna do několika 
dimenzí: 
! chudoba a přístup k sociální ochraně 
! vzdělání 
! zaměstnání a rekvalifikace 
! pracovní podmínky a odborné �kolení 
! bydlení 
! zdraví 
! slu�by sociální péče 
! komunitní slu�by 
 
Ke ka�dé z dimenzí pak byly  vytvořeny následující indikátory: 
 
1. Chudoba a přístup k sociální ochraně 
! procentuální podíl  populace pod hranicí chudoby specifickou pro danou zemi 
! míra vyu�ívání příjmově testovaných dávek 
! procentuální podíl populace pod dlouhodobou sociální pomocí/asistencí (nad 12 měsíců) 
 
2. Vzdělání 
! procentuální podíl populace nedosahující základního vzdělání 
! procentuální podíl dětí vy�adujících zvlá�tní pomoc ve �kole 
! procentuální podíl dětí, kteří mají přístup k počítači v rámci základního vzdělání 
 
3. Zaměstnání a rekvalifikace 
! procentuální podíl dlouhodobě nezaměstnaných 
! procentuální podíl nezaměstnané mláde�e (16-25 let) 
! procentuální podíl invalidních lidí bez zaměstnání 
! procentuální podíl nezaměstnaných, kteří se účastní rekvalifikací 
! poměr těch, kteří po absolvování rekvalifikace  získali zaměstnání 
 
4. Pracovní podmínky a odborné �kolení 
! procentuální podíl lidí zaměstnaných na krátkou dobu  
! procentuální podíl lidí s pocitem �nadbytečnosti� 
! procentuální podíl pracujících, kteří  v posledním roce získali nějaké �kolení v rámci svého 

zaměstnání 
 
5. Bydlení 
! procentuální podíl populace klasifikované jako �homeless� 
! procentuální podíl lidí, kterým chybí  alespoň jeden  ze základních standardů bydlení (byly 

pou�ity podobné standardy jako v �European  Household panel Survey�: domovní 
kanalizace, tekoucí voda, elektřina, oddělená kuchyň, WC v bytě) 
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6. Zdraví 
! počet lidí na jednoho doktora v rámci veřejných zdravotních slu�eb 
! procentuální podíl lidí s problémy s drogami/alkoholem, kteří se léčí 
 
7. Slu�by sociální péče  
! procentuální podíl �adatelů, kteří získali před�kolní péči 
! procentuální podíl �adatelů, kteří získali domácí péči 
! procentuální podíl �adatelů, kteří získali ústavní péči  
 
8. Komunitní slu�by  
! procentuální podíl lidí �ijících více ne� 1 hodinu od stanice lékařské první pomoci  
! procentuální podíl lidí �ijících více ne� ½ hodiny od veřejných komunikací 
 
 Ve zprávě kolektivu autorů �Dutch Policies to Combat social exclusion: consolidated 
report, 1990-1991� [1992] se autoři rovně�, ale detailněji,  zaměřují mimo jiné na tvorbu 
indikátorů jednotlivých dimenzí sociální exkluze. Sociální vyloučení definují jako �kumulaci 
znevýhodnění v rámci několika dimenzí� [s 13], jako jsou: 
! příjmové a majetkové vlastnictví 
! spotřeba, výdaje a zadlu�enost 
! vzdělávání 
! zaměstnanost a pracovní podmínky 
! bydlení  
! zdraví 
! sousedská síť a občanská sdru�ení  
! právní poradenství a přístup k právu 
 
1. Příjmové a majetkové vlastnictví  
 Za jakousi první orientaci v míře znevýhodnění v dané populaci v této dimenzi 
sociální exkluze uvádějí autoři měření příjmové nerovnosti prostřednictvím Giniho 
koeficientu (distribuce příjmů v jednotlivých decilech populace).  Dal�ím indikátorem je 
příjmová chudoba, která obsahuje jak politickou, tak (inter)subjektivní linii chudoby. V rámci 
politického stanovení úrovně chudoby se pou�ívá jak pro danou zemi specificky daná 
zákonná hranice chudoby (legal poverty line), tak hranice chudoby stanovená v rámci s 
Zatímco zákonnou hranici chudoby určují politici, subjektivní hranice chudoby je zalo�ena na 
sociálním konsenzu o tom, jaký minimální příjem domácnosti je potřebný k zabezpečení 
�ivobytí. 
 Jako indikátor majetkového vlastnictví je pou�ito vlastnictví předmětů dlouhodobé 
spotřeby (jejich průměrný počet, průměrné procento těch, které byly nakoupeny �z druhé 
ruky�, průměrné procento těch, které nejsou vlastněny, ale plánují se  koupit a průměrné stáří 
těchto předmětů dlouhodobé spotřeby v letech). 
 
2. Spotřeba, výdaje a zadlu�enost 
  Počet předmětů dlouhodobé spotřeby je mo�né pou�ít také jako  indikátor spotřeby a 
výdajů. Indikátorem zadlu�enosti mů�e být podíl lidí, kteří mají problémy s placením účtů za 
plyn a elektřinu, problémy s úhradou nájemného, podíl lidí, kteří kupují zbo�í na úvěr a kteří 
si berou půjčky.  
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3. Vzdělávání 
 Znevýhodnění ve vzdělání je zji�ťováno stupněm dosa�eného vzdělání, podílem 
vyloučených ze �koly, podílem dětí na základních �kolách s nepravidelnou �kolní docházkou 
či absencí �kolní docházky a podílem negramotných. 
 
4. Zaměstnanost a pracovní podmínky   
 Základním indikátorem zaměstnanosti je počet nezaměstnaných. Problémem je jeho 
zji�ťování, které je nejčastěji zalo�eno na počtu registrovaných na úřadu práce, který 
nevyjadřuje  počet těch, kteří jsou nezaměstnaní, zaměstnání hledají, ale nejsou oficiálně 
zaregistrováni anebo hledají zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek (tzv. skrytá 
nezaměstnanost). Situaci také problematizují ti, kteří, i kdy� jsou na úřadu práce 
zaregistrováni, ve skutečnosti práci nehledají.  
 Co se týče pracovních podmínek, je indikátorem podíl zaměstnaných, kteří 
vykonávají fyzicky náročnou práci, práci v nečistých podmínkách a práci v rychlých 
provozech. 
 
5. Bydlení 
 Při sledování exkluze v dimenzi bydlení je sledován jednak počet tzv. bezdomovců. 
Nemusí v�ak v�dy jít o lidi, kteří opravdu fyzicky bydlí venku, ale také o lidí závislé na 
drogách či alkoholu a mladé lidí, kteří ode�li z domu, ani� by fyzicky neměli střechu nad 
hlavou (tzv. nové bezdomovectví).  
 Důle�itým indikátorem úrovně bydlení je také to, zda lidé bydlí ve svém vlastním 
domě  či bytě anebo si jej pronajímají. S tím souvisí i výdaje spojené s bydlením a jejich podíl 
na celkových výdajích domácností. Kvalitativní charakteristiky bydlení představují jednak 
stáří domu, počet obytných místností, typ obydlí (dům/byt), zavedení ústředního topení a 
sprcha či koupelna. 
 
6. Zdraví 
 Dimenze zdraví je sledována prostřednictvím naděje na do�ití při narození,  
kojenecké úmrtnosti, dále prostřednictvím zdravotního stavu populace, podílu populace s 
psychosomatickými  potí�emi, podíl populace se zdraví ohro�ujícími návyky, vyu�ívání 
zdravotnických zařízení, u�ívání léků a subjektivního  hodnocení  zdravotního stavu. 
 
2.4 Definice rizikové  populace a cílové skupiny   
 V případě analýz veřejných programů zaměřených na pomoc a podporu sociálně 
vyloučeným skupinám občanů je důle�ité rozli�ovat mezi rizikovou populací, která je 
ohro�ena sociálním vyloučením, a cílovými skupinami, na ně� jsou zaměřeny programové 
intervence. Na jedné straně etnické men�iny a v na�ich podmínkách zejména romská 
komunita jistě tvoří vysoce rizikovou populaci z hlediska sociálního vyloučení. Sociálním 
vyloučením jsou v�ak ohro�eny i jiné části na�í společnosti. Na druhé straně ale ne v�ichni 
členové a skupiny tvořící romskou komunitu mohou být cílovou skupinou programů 
zaměřených na sni�ování míry sociálního vyloučení. Důkladná a konkrétní definice je 
potřebná i proto, �e v na�í politické a společenské praxi zůstává poměrně vágní určení, kdo 
patří k romské men�ině nebo romské komunitě. 
 O Romech,  později romské men�ině a následně romské komunitě, se po roce 1989 
začalo mluvit nejprve v souvislosti se snahou ČR začlenit se do evropských politických 
struktur. Evropská unie vyslovila po�adavek státní  garance lidských práv, mimo jiné také 
po�adavek garance práva občana svobodně se přihlásit k národnosti. V tomto kontextu byla 
romská men�ina uznána národnostní men�inou, ke které se ka�dý občan mů�e (anebo nemusí) 
přihlásit na základě vlastního rozhodnutí.  Ustavení práva na svobodnou deklaraci národnosti 
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je jedna věc, jeho uskutečňování je věc druhá. Ačkoliv kvalifikované odhady počtu 
příslu�níků romské komunity v ČR hovoří a� o 300 000, ve sčítání lidu, bytu a domů v roce 
2001 se k romské národnosti přihlásilo pouze 11 716 občanů.  Svobodná deklarace národnosti 
je podmíněna řadou dal�ích legislativních i praktických opatření a nutno říci, �e i jistou 
demokratickou tradici společnosti, v ní� jednotlivé skupiny obyvatel �ijí ve vzájemné 
toleranci. Zdá se, �e být Romem není v České republice  stále je�tě příli� �ádoucí, na druhé 
straně pova�ujeme za podstatné, �e otázka men�in, respektive men�iny romské, byla ve 
společenském, vědeckém i politickém diskurzu ustálena. 
 
Romská komunita jako men�ina  
 V na�em výzkumu vycházíme z předpokladu, �e romská komunita v České republice 
je etnickou a zároveň sociální men�inou. Její minoritní postavení má dva aspekty. Jedním 
z nich je vlastní označení se jako skupiny, její� členové vědomě sdílí společný jazyk, tradice, 
víru, historii a zku�enosti. Tomuto vymezení odpovídá i legislativní definice národnostní 
men�iny, která jako takovou označuje �společenství osob, které tradičně �ijí na území českých 
zemí, jsou občany České republiky a které sdílí etnické, kulturní a jazykové znaky odli�né od 
vět�iny obyvatel státu, projevují společné přání být pova�ování za národnostní men�inu 
v zájmu uchování a rozvíjení vlastní identity, kulturních tradic a svého men�inového jazyka�.  
 Druhý aspekt men�inového postavení romské komunity je výsledkem zdůrazňování 
odli�nosti men�iny majoritou, které je podstatou rasistického diskurzu. [Castles, Davidson:  
2000] Obsahuje ideologický proces stereotypizace a vytváří struktury diskriminace v oblasti 
právní, ekonomické, sociální a politické. Dominantní skupina konstruuje znaky, které mají 
men�inu odli�ovat. Obvykle mezi ně patří  fenotypické znaky  (např. barva pleti), kultura 
(oblečení, jazyk, nábo�enství, zvyky) a původ. Negativní definice etnické minority majoritou 
vede k tomu, �e rozdílné sociální pozice a vztahy mezi nimi jsou připisovány 
(konstruovaným) rasovým a etnickým charakteristikám men�iny a zpětně je legitimizují.  
 Etnické men�iny jsou na základě tohoto procesu  marginalizovány a ohro�eny 
sociálním vyloučením.   Men�inové skupiny obecně jsou označovány vůbec jako jedna 
z nejrizikověj�ích sociálních kategorií, která je sociálním vyloučením ohro�ena. Na základě 
druhé z uvedených definic patří bezesporu také romská men�ina mezi skupiny ohro�ené 
sociálním vyloučením.  
 
Specifické faktory sociálního vyloučení romské komunity   
 Po přechodu české společnosti na tr�ní ekonomický systém dochází k vět�í 
diferenciaci na základě socioekonomických charakteristik. �Při konfrontaci 
s transformačními riziky dochází v této společnosti k výrazné ekonomické a sociální 
marginalizaci mnoha men�in a handicapovaných skupin a k jejich diskriminaci například na 
pracovním trhu či v přístupu k institucím a sociálním  a politickým právům.� [LOT 3 
Research on Inter-ethic Relations, FSS MU] 
  Hovoří se o tom, �e Romové byli v České republice během dvacátého století 
vystaveni �trojímu �oku�: (1) vyvra�dění vět�iny usedlé komunity v koncentračních 
táborech za druhé světové války, (2) socialistickému experimentu násilné asimilace 
kombinované s paternalistickými praktikami a (3) tr�ní transformaci. �Tr�ní ekonomika 
a demokracie dává svobodu předev�ím těm, kteří ji �ádají a jsou schopni ji vyu�ít ve svůj 
prospěch či ve prospěch své vlastní zájmové skupiny. Marginalizovaní lidé se po 
�propuknutí� svobody dostávají je�tě více na okraj společnosti, přesto�e i jim byla dána 
svoboda jednat.� [�iklová 1999:274] Na úskalí nerovného �sociálního vybavení� určitých 
jednotlivců či skupin, kteří se řadí do souhrnné kategorie lidí ohro�ených (vyloučením) 
upozorňuje také Kotýnková: �Jestli�e pro �průměrného� občana platí, �e mo�nost vět�ích 
příle�itostí (zvlá�tě na trhu práce) u něho převý�í mo�nost vět�ího rizika, pak toté� nemusí 
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platit u v�ech, kteří patří do ohro�ených skupin obyvatelstva. Zvlá�tě s růstem 
nezaměstnanosti se bude riziko sociálního vyloučení vztahovat na stále �ir�í skupiny 
obyvatelstva a do ohro�ených skupin bude vtahováno stále více lidí s nízkou kvalifikací  a 
s nízkým vzděláním, lidí starých, mladých, posti�ených tělesně, mentálně, lidí z etnických a 
kulturních men�in.� [Kotýnková 2000:124] 
 S vý�e uvedeným souvisí diskuze, která byla částečně vyvolána zákonem, který 
uznává romskou men�inu jako národnostní men�inu a  garantuje tak jejím členům rovnocenné 
postavení   s ostatními občany státu. Hana Fri�tenská z úřadu Předsednictva vlády ČSFR se 
k tomuto aktu vyjadřuje v článku �Východiska trpělivého přístupu� uveřejněného v časopise 
Sociální politika [18/8, 1992]: �Přijetím Listiny základních práv a svobod v podobě ústavního 
zákona ČSFR stát deklaroval jako nový princip právo ka�dého občana přihlásit se k té 
národnosti, s ní� se identifikuje. [�] Tím se otevřela cesta i pro část romského obyvatelstva 
prohlásit se příslu�níky národnostní men�iny a uplatňovat svůj nárok na v�echna práva, která 
jsou platným čs. právním řádem pro příslu�níky národnostních men�in zaručena v ČSFR. [�] 
Výsledkem stejného procesu je pak postupné ukončování speciální sociální péče o romské 
obyvatelstvo jako o zvlá�tní sociální skupinu. [�] Přijetím Listiny základních práv a svobod 
se ře�ení problému Romů v ČSFR posunulo z roviny sociální do roviny společenské a 
politické.� [s. 11]   
 Ov�em autoři souhrnných závěrů knihy �Romové v ČR� upozorňují na úskalí   
související s postavením uznaných národnostních men�in: �Při zaji�tění práv národnostní 
men�iny, [�] nabývá mimořádnou důle�itost zralost men�iny, stav jejího národnostního 
vědomí a v souvislosti s tím schopnost formulování jejich po�adavků.� [Romové v ČR, 1999: 
492]. Av�ak jak pí�e Jiřina �iklová [1999: 273] �Romové neměli a nemají za sebou stejnou 
zku�enost, jakou získalo vět�inové obyvatelstvo, ji� při formování svého národa v minulém 
století. Nikdy v minulosti sami sebe profesionálně neorganizovali, nepokou�eli se vytvořit 
národní nebo státní útvar, jejich společenství tvořila v�dy rodina, případně kmen, ale nikdy to 
nebyla organizace pro hájení společných romských zájmů. [�] Romové, jak ji� bylo vý�e 
uvedeno, neměli s organizováním sebe sama na podkladě svých etnických zájmů skoro �ádnou 
zku�enost a �ádnou tradici. Romové na území ČR nikdy nevytvořili svoji romskou celostátní či 
celonárodní komunitu, vlastně ani nehledali (třeba proto, �e to nepotřebovali) svoji romskou 
identitu.� [s. 274]  
 I kdy� tedy, jak se pí�e ve �Zprávě o situaci  romské komunity v České republice� 
z roku 1997,  vedení státu po r. 1989 mělo obecnou snahu deklarovat demokratický systém 
zalo�ený na rovnoprávnosti v�ech občanů, uplatňované přístupy podcenily skutečnost, �e 
velká část romské komunity nedisponuje v důsledku svého postavení v minulosti předpoklady 
přizpůsobit se transformovaným ekonomickým a společenským podmínkám.  Argumentem 
bylo, �e jakýkoli specifický přístup k etnicky a národnostně vymezené skupině odporuje 
občanskému principu, co� se v�ak ji� od roku 1997 (viz �Zpráva o situaci romské komunity 
v České republice�) pova�uje za alibistickou obranu před po�adavky na ře�ení reálných 
problémů a přijímá se názor, �e problémy, které jsou odli�né od problémů jiných skupin 
obyvatelstva, vy�adují odpovídající přístup. 
 V uvedené Zprávě o situaci romské komunity v České republice, kterou vládě 
předlo�il tehdej�í ministr vlády a předseda Rady pro národnosti vlády ČR a která 
představovala rámcový popis romské komunity, shrnutí dosavadních kroků  vlády vůči 
romské komunitě, jejich kritiku namířenou zejména na nesystematičnost, nedostatečnost, 
absenci institucionálního a  finančního za�títění, byla formulována souhrnná doporučení 
opatření ke změně stavu. Tato doporučení ji� vycházela  z následujícího předpokladu: 
prosazování občanského principu, který je nástrojem k uplatňování rovnosti v�ech 
občanů, nebrání tomu, aby stát, právě v zájmu nastolení této rovnosti i pro 
znevýhodněné skupiny obyvatel realizoval taková opatření, která by pomohla těmto 
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skupinám se zapojovat do společenských procesů, vyu�ívat vymo�enosti občanské 
společnosti a splňovat výchozí předpoklady, které jsou ostatním skupinám  do značné 
míry dány jejich historickým, sociálním a kulturním zázemím. Tento přístup je tedy 
chápán jako kompenzace jejich původního znevýhodnění, ne zvýhodňování.    
 
Intenzita rizika sociální exkluze romské komunity 
 Realita potvrzuje, �e právě romská komunita je riziku sociálního vyloučení 
vystavena vysokou měrou. Tato skutečnost má řadu příčin, v�echny v�ak vycházejí ze dvou 
základních: první je etnická a kulturní odli�nost dané komunity a druhá vychází 
z mechanizmů fungování majoritní společnosti a jejího vztahu k odli�nosti a zacházení s ní.  
 Kulturní odli�nost romské komunity (která nemusí být dána etnicky, ale mů�e být 
důsledkem konstrukce této odli�nosti majoritou a reakcí na �ivot v marginalizované pozici) 
spou�tí mechanizmus latentní či strukturální diskriminace a xenofobní tendence majority 
mohou vést a� k institucionální a otevřené diskriminaci ústící v rasizmus. Zejména v důsledku 
působení vněj�ího tlaku, dílem působení vnitřních charakteristik a mechanizmů fungování 
komunity samé, lze prakticky celou komunitu v současnosti charakterizovat vysokou 
nezaměstnaností a v důsledku nízké vzdělanostní a kvalifikační úrovně  v současných 
podmínkách také nezaměstnatelností vedoucí k nízkému sociálně-ekonomickému statusu, 
tedy nemo�ností nejen rovnocenně, ale ani přiměřeně participovat jak na standardech �ivotní 
úrovně společnosti, tak se ani adekvátně účastnit občanského �ivota  jak v jeho výhodách, tak 
v povinnostech, které s sebou nese. 
 Dnes  je  ji� evidentní, �e ře�ení základních problémů, se kterými se marginalizovaní 
příslu�níci romské komunity potýkají, je vhodné ře�it mimo jiné nástroji, které poskytuje 
systém sociální ochrany. Problém začíná být problémem spí�e sociálním, minimálně pokud na 
něj nahlí�íme z hlediska sociální exkluze. Zároveň v�ak nelze odhlédnout od jeho původních 
příčin, které mají svůj základ v diskriminaci této komunity na základě její etnické odli�nosti.  
 Právě fakt, �e Romové byli objektem státní intervence a politiky v�dy jako 
homogenní skupina (i kdy� samozřejmě nelze předpokládat, �e se v�dy dařilo zasáhnout 
v�echny potencionální členy této komunity) a jednotlivci k ní byli přiřazováni zejména na 
základě antropologického typu, tento odkaz k etnickému základu problému potvrzuje: �Právě 
toto (antropologické - p. a.) vymezení určuje Romy jako objekt sociální distance, xenofobie, 
rasizmu a diskriminace a činí z nich �viditelnou� skupinu, a co je v zásadě důle�ité - bez 
ohledu na skutečnou úroveň jejich individuální integrace do společnosti a bez ohledu na 
individuálně deklarovanou národnost. K antropologické odli�nosti se nikdo nemusí 
přihla�ovat, proto�e je zjevná. Je to vymezení barvou pleti.� [Romové v ČR, 1999: 494] 
 Av�ak  důsledky vzniku problému jako problému etnického [pozn. 3], ke kterým 
připojme je�tě různé formy rasizmu, diskriminace a sociální distance ze strany majoritní 
společnosti a pocity anomie, odcizení a nesounále�itosti s českou společností jako celkem a 
sní�ené aspirace na účast na �ivotě společnosti vymezené politickými hranicemi českého státu 
ze strany romské komunity, vedou k tomu, �e v rámci romské komunity dochází ke kumulaci 
mnoha znevýhodnění, kterým jsou její jednotliví členové vystaveni. Romská komunita je  pak 
jako celek i na úrovni jednotlivců vylučována ze společnosti takřka ve v�ech jejích oblastech 
a tzv. romský problém se stává problémem sociálním. A právě k jeho ře�ení jako problému 
sociálního vyzývá fenomén sociálního vyloučení.  
  
2.5 Charakteristika dimenzí sociálního vyloučení romské komunity v ČR 
 Na úvod je třeba poznamenat, �e obě  studie, které jsme uvedli jako ilustraci 
konstrukce indikátorů sociálního vyloučení, se zabývaly konstrukcí dimenzí sociálního 
vyloučení a jejich indikátorů s ohledem na danou populaci jako celek. Pomocí takto 
navr�ených indikátorů má být mo�no definovat ohro�ené skupiny uvnitř celé populace  nebo 
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různé skupiny komparovat atp.  Ná� přístup k problému sociálního vyloučení se v�ak v tomto 
směru li�í. Na�ím východiskem je, �e v na�í populaci existuje skupina, která je sociálním 
vyloučením významně ohro�ena. Touto skupinou máme na mysli romskou komunitu.  
 Mo�nost charakterizovat situaci romské komunity v ČR z hlediska pou�ívaných 
dimenzí a indikátorů sociálního vyloučení je v�ak omezena. Za vět�inu indikátorů jsou 
dosazována �tvrdá� statistická data, která v kontextu odborného výzkumu této komunity 
zjevně chybí. Tato skutečnost jenom ilustruje slova autorů uvedené studie o boji proti 
sociálnímu vyloučení v Nizozemsku: �Individua či skupiny v různém smyslu vyloučené ze 
společnosti (např. bezdomovci, ilegální imigranti, lidé v ústavech) jsou podobně  vyloučeni 
z národních statistik. U� ze samotného konceptu sociálního vyloučení plyne, �e sociálně 
vyloučení jedinci či skupiny jsou velmi podobně vyloučeni ze statistik zalo�ených na 
sledovaných datech a administrativních údajích.� [s. 6]  
 V případě romské komunity je sporný  ji� samotný počet jejích členů, který se pro 
potřeby adekvátního obrazu situace z cenzů nedá vyvozovat. Spolehnout se proto v počátku 
musíme na informace zprostředkované nekvantitativně orientovanými výzkumy,  na názory a 
zku�enosti odborníků, sociálních a komunitních pracovníků. Přes uvedená úskalí je v�ak 
konstrukce  obrazu sociálního vyloučení romské komunity  nezbytná proto, abychom byli 
schopni alespoň rámcově definovat mo�nosti, směry a prostředky inkluze členů této komunity 
do majoritní společnosti. Proto�e v�ak inkluze, mimo jiné pro svou multidimenzionální 
povahu, je v rámci odborného diskurzu je�tě méně jasně definována a odvozuje se od norem a  
�ivotních standardů v dané společnosti, mů�eme ji pracovně odvodit jako zmírnění či absenci 
vylučujících  tendencí  ve společnosti.  
 Pokud se budeme chtít zabývat  hrozbou/existencí (latentní či zjevnou) sociálního 
vyloučení v případě romské komunity a vyu�ít uvedených dimenzí a indikátorů, musíme je 
přizpůsobit datům a informacím, které máme v této souvislosti k dispozici. Jsme si zároveň 
vědomi skutečnosti, �e  tak opomeneme dal�í dimenze sociálního vyloučení specifické pro 
romskou populaci, kterými bude nutné se v budoucnosti zabývat.  
 Sledované dimenze uvedené ve zmíněných studiích, pojmově i obsahově slučujeme 
do následujících dimenzí, které bude mo�né v souvislosti s romskou populací sledovat a 
vytvořit si představu o podobě a míře  jejího sociálního vyloučení a zároveň o hlavních 
oblastech, v rámci kterých je třeba působit směrem k sociální inkluzi této populace:   
! chudoba (příjmy, majetek, spotřeba, výdaje, zadlu�enost), 
! vzdělanost (dosa�ené vzdělání, negramotnost), 
! zaměstnanost (pracovní příle�itosti, rekvalifikace, pracovní podmínky), 
! bydlení, 
! zdraví, 
! vazby na lokalitu (komunitní hledisko), 
! dostupnost práva a participace v demokratických a občanských systémech společnosti.  
 Jedním z  nejaktuálněj�ích souhrnných obrazů o situaci romské komunity je  �Zpráva 
zmocněnce vlády pro lidská práva o současné situaci romských komunit� (dále jen �Zpráva�) 
ze 14. června 2000, která byla předlo�ena jako doplněk vládního dokumentu �Koncepce 
politiky vlády vůči příslu�níkům romské komunity napomáhající jejich integraci do 
společnosti�. Tato �Zpráva� představuje rámcový popis jednotlivých oblastí �ivota  romské 
komunity a jejího místa ve vět�inové společnosti. 
 Tyto oblasti víceméně korespondují s jednotlivými dimenzemi sociálního vyloučení, 
které byly vyvozeny ze dvou vý�e uvedených studií: jde o dimenze vzdělanost, zaměstnanost, 
sociální ochrana, bydlení, zdraví, komunitní �ivot a právo. I kdy� ani v této �Zprávě� nejsou 
k dispozici statistické údaje, které by umo�ňovaly vyu�ít indikátorů jednotlivých dimenzí 
sociální exkluze a �objektivně� vyjádřit její míru, z informací ve �Zprávě� uvedených 
vyplývá, �e romská komunita je v důle�itých oblastech �ivota ve společnosti znevýhodněna a 
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z rovnoprávné participace na �ivotě ve společnosti v konečném důsledku  zatím stále 
vyloučena.  
 Nyní se soustředíme na jednotlivé dimenze sociální exkluze a upozorníme na 
specifické podmínky, které souvisí s příčinami sociálního vyloučení členů romské komunity. 
Budeme uvádět objektivní a srovnatelná data v případě, �e jsou dostupná [pozn. 4], anebo 
informace, které sice zatím nejsme schopni vyjádřit v číslech, ale mohou mít na sociálním 
vyloučení velký podíl: 
 
Dimenze chudoba (příjmy, majetek, spotřeba, výdaje, zadlu�enost): 
 V rámci veřejné debaty se často spekuluje o zneu�ívání sociálních dávek v prostředí 
romské komunity. Bylo by jistě u�itečné a zajímavé provést analýzu charakteru příjmů 
romských domácností a analýzu podílu příjmově (ne)testovaných sociálních dávek na těchto 
příjmech a určit podíl romské komunity spadající pod úroveň chudoby. Z výpovědí romských 
respondentů výzkumu interetnických vztahů realizovaném v roce 2002 [Výzkum, 2002] 
vyplývá, �e za chudé se pova�uje 50% z nich a riziko chudoby je dvojnásobně vět�í ne� u 
majoritních respondentů. Z míry specifické nezaměstnanosti a z podílu  dlouhodobé 
nezaměstnanosti, které se pohybují kolem 50%, respektive 75% [Kaplan, 1999, Výzkum, 
2002]vyplývá, �e také velká část romských domácností bude závislá na dávkách sociální 
pomoci (z Výzkumu [2002] vyplývá 3krát vy��í závislost na sociálních dávkách ve s rovnání 
s majoritní populací) a tudí�  se jejich příjmy budou pohybovat těsně kolem �ivotního minima 
a spadat tak pod úroveň chudoby.   
 Měření spotřeby a výdajů  prostřednictvím vlastnictví předmětů dlouhodobé spotřeby 
pokládáme za jeden z případů indikátoru, který je přizpůsoben standardu �ivota vět�inové 
společnosti a v podmínkách romské komunity by nemusel být validní. Právě specifická 
podoba spotřeby a výdajů  by byla zajímavá  pro ilustraci �ivotního stylu romské komunity.  
 V souvislosti se specifickým �ivotním stylem a �ivotními strategiemi, které nemusejí 
být podmíněny etnicky (kulturně), ale spí�e sociálně a mohou být výrazem formování kultury 
chudoby, představuje zadlu�enost v prostředí romské komunity velmi důle�itý a 
charakteristický jev. Zdá se, �e mnoho romských domácností funguje právě na základě 
půjčování si peněz, nejčastěji formou zástavy nějakého předmětu (�perky, spotřebiče apod.). 
Výzkum [2002] uvádí, �e 2/3 romských respondentů si peníze půjčuje občas, 13% pak 
pravidelně.  V některých komunitách je také velmi roz�ířeno lichvářství, které někteří terénní 
odborníci pova�ují za podstatný a zhoubný problém. 
  
Dimenze vzdělanost (dosa�ené vzdělání, negramotnost): 
! 5% komunity bez vzdělání, 
! 80 - 85% romské komunity má základní vzdělání, 
! učební obory úspě�ně absolvuje 8,4% Romů - údaj z roku 1990 (ze 62% nastupujících - údaj 

z r.1987), 
! 1,2% romské komunity absolvuje střední �kolu a 0,3% vysokou �kolu [Kaplan, 1999], 
! romské děti jsou 28krát častěji ne� děti majoritní přeřazovány do zvlá�tních �kol a ty, které 

,zůstávají na základních �kolách, vůči ostatním dětem 14krát častěji propadají [Balabánová,  
1999]. 

 
Dimenze zaměstnanost (pracovní příle�itosti, kvalifikace, pracovní podmínky, 
rekvalifikace): 
! zhor�ený zdravotní stav, invalidita, 
! vzhledem k vysoké nekvalifikovanosti komunity (75% bez kvalifikace [Výzkum, 2002]) se 

pracovní příle�itosti  omezují  na pomocné nekvalifikované, fyzicky náročné práce a 
sezónní a příle�itostné práce, 
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! diskriminační praktiky zaměstnavatelů, 
! 4krát vy��í míra nezaměstnanosti Romů oproti majoritní populaci (Výzkum [2002] uvádí 

specifickou míru nezaměstnanosti Romů 50%, v Bratinkově zprávě z roku 1997 se v�ak 
uvádí a� 70%, v některých regionech dokonce 90% nezaměstnanost romské komunity), 

! 75% nezaměstnaných Romů je nezaměstnáno dlouhodobě (déle ne� rok), 30% déle ne� 4 
roky [Výzkum, 2002], 

! 20-30% ekonomicky aktivní romské komunity získává prostředky k ob�ivě nelegálně 
(prostitucí, překupnictvím a jinou majetkovou trestnou činností - údaj Ministerstva pro 
místní rozvoj). 

 
Dimenze sociální ochrany: 
! institucionální diskriminace, 
! latentní diskriminace, 
! pracovní příle�itosti v rámci �edé ekonomiky s negativními důsledky v oblasti zdravotního, 

sociálního poji�tění, problematizace získání důchodového zabezpečení v budoucnosti. 
 
Dimenze bydlení: 
! na jeden byt připadalo v roce 1980 u Romů o 75% více osob, na jednu místnost 

dvojnásobný počet obyvatel a pouze poloviční plocha na jednoho obyvatele; 53,3% bytů 
bylo přelidněno, oproti 8,1% u průměrných obyvatel [Ví�ek, 1999], 

! 50% Romů oproti 9% majoritní populace  �ije v bytech III a IV kategorie [sčítání, 1992], 
! koncentrace romských obyvatel v nevyhovujícím starém bytovém fondu v majetku státu, 
! segregace, nemo�nost si byt pronajmout v jiné lokalitě z důvodů častých rasových 

předsudků nájemců, 
! nelegální obsazování bytů, bydlení v bytech bez nájemní smlouvy - nemo�nost získat 

příspěvek  na bydlení, promítnutí do dávky �ivotního minima, na kterou má obyvatel nárok, 
v příspěvku na bydlení se nepočítá s doplatky na zálohách při ročním zúčtování (- dluhy na 
nájemném, vystěhovávání, holobyty - izolace), 

! zneu�ívání  majitelů domů a bytů neschopnosti části romské komunity orientovat se 
v úředních postupech a tendenci přistoupit na nabídku, která se jim zdá situačně přínosná, 
nicméně z dlouhodoběj�í perspektivy zcela nevýhodná a navíc někdy dokonce na pomezí 
nelegálního postupu. 

 
Dimenze zdraví: 
! romská komunita má odli�nou incidenci (výskyt) a prevalenci (predispozice) řady nemocí, 

danou specifickým �ivotním stylem (nevhodné stravovací zvyklosti, zdraví po�kozující 
návyky, apod.), 

! porodnost  je ve srovnání s neromskou populací vy��í, stejně jako kojenecká a dětská 
nemocnost, 

! kojenecká úmrtnost dvakrát vy��í oproti majoritní populaci (údaj z roku 1985) [Kalibová, 
1999], 

! oproti majoritní populaci je střední délka �ivota krat�í (údaj z roku 1980: rom�tí mu�i 55,3 
X majoritní mu�i 66,8, romské �eny 59,6 X majoritní �eny 74) [Kalibová, 1999]. 

 
Dimenze komunitního �ivota:  
! neschopnost zájmově se organizovat, občansky se anga�ovat, podílet se na správě 

společných (veřejných) věcí, daná zčásti absencí této tradice v kultuře komunity (romská 
komunita funguje stále do jisté míry na hierarchizovaném, kastovním principu), zčásti 
vysokou mírou nevzdělanosti členů komunity, absencí sociálních, komunikačních 
dovedností. 
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Dimenze práva (přístup k němu, participace na něm): 
 Tato dimenze má v prostředí romské komunity nejméně dva významy. Jedním je 
otázka plnění povinností, která je v občanské společnosti odvozována od dodr�ování zákonů, 
ze kterého následně plyne přístup a participace na právech. O romské komunitě se v�ak často 
hovoří právě v souvislosti s nedodr�ováním zákonů a obecných norem společnosti jako o 
komunitě charakterizovatelné jako ilegální a sociálně patologické (ilegální způsob ob�ivy, 
získávání bydlení, trávení volného času apod.). V této souvislosti se vyhýbáme 
zpochybňování či zjemňování pravdivosti a významu tohoto faktu, i kdy� v některých 
souvislostech je i ono na místě [srovnej �mausová 2000].  
 Berme často uváděná alarmující čísla o kriminalitě, zneu�ívání drog apod. v romské 
komunitě jako skutečnost a podívejme se raději důkladně na mo�né příčiny této skutečnosti 
hledané právě v zorném úhlu sociálního vyloučení. Na vykreslení situace si mů�eme vzít na 
pomoc Mertonův  koncept anomie [Merton, 2000], pomocí kterého mů�eme  charakterizovat 
situaci  romské komunity. Velmi stručně řečeno, v okam�iku, kdy lidé nemohou dosáhnout 
společensky �ádoucích objektů či dokonce prostředků na holé pře�ití legálními prostředky, 
mohou se uchýlit  k nelegálnímu způsobu jejich dosahování.  
 A právě v tomto bodě jsme u druhého významu dimenze práva v romské komunitě, 
kterým je absence určitých práv či jejich nerealizace či nemo�nost jejich dosa�ení. Právě tato 
dimenze, pro kterou se v�ak tě�ce konstruují indikátory, představuje pro odkrytí podoby a 
míry sociální exkluze v romské komunitě klíčovou dimenzi, od které se mohou odvíjet 
v�echny ostatní.  Logika procesu, během něj� dochází k sociálnímu vylučovaní, funguje 
v jiném směru, obráceně ne� v rámci vět�inové společnosti. Nejde od chudoby a 
nezaměstnanosti k sociální izolaci a nenaplňování občanských práv, ale odvíjí se právě od 
primární nemo�nosti dosáhnout z důvodů etnicky, kulturně determinovaných znevýhodnění a 
diskriminace základních občanských práv, která pak vede k nevzdělanosti, nezaměstnanosti, 
chudobě, které uvedený proces dále prohlubují [pozn. 5]. 
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3. Metoda evaluačního výzkumu  
  

Výzkumné záměry studie, stav rozpracování posuzovaných veřejných programů a 
praktické podmínky sběru dat určily metody, které jsme ve výzkumu pou�ili. Na�im cílem 
bylo analyzovat a vyhodnotit proces tvorby sledovaných programů, a to od fáze tvorby 
programových cílů přes fázi výběru intervenčních nástrojů a� po etapu zaji�tění financování 
programu prostřednictvím státní i nestátní grantové dotace. Součástí analýzy formování 
veřejných programů se tak stala také charakteristika vládní strategie podpory a koordinace 
programů zaměřených na zmen�ení rizika sociálního vyloučení členů romské komunity. 
 Dal�ím cílem studie bylo vyhodnocení stavu administrativní rozpracovanosti a 
dostupnosti indikátorů procesu realizace studovaných programů vzhledem k mo�nostem jeho 
systematického a opakovaného vyhodnocování pro potřeby supervize státních i nestátních 
grantových agentur. Tyto důvody vedly k dodatečnému zařazení výzkumných otázek 
vztahujících se k podmínkám úspě�né implementace programů v čase. 
 Dále bylo na�im záměrem na základě analýzy vět�ího počtu programů zformulovat 
kritéria pro předbě�né vyhodnocení úspě�nosti vlivu programů na zmen�ování rizika 
sociálního vyloučení. Toto předbě�né hodnocení by potom mohlo probíhat v etapě formování 
programu, respektive po ukončení jeho projektové fáze. V této části výzkumu se tedy ptáme, 
jak byly projektovány programy, které se dnes úspě�ně realizují. Programová úspě�nost je 
značně komplexní stav, který lze jen obtí�ně generalizovat a jednodu�e popsat. Z tohoto 
důvodu jsou v závěrečné zprávě zařazeny konkrétní případové studie v současnosti 
realizovaných programů, které mají podle názoru expertů �anci na úspěch. 
 Důle�itým předpokladem dosa�ení plánovaných výsledků studie byl metodicky 
správný výběr posuzovaných programů a výzkumné metody a techniky, které by umo�nily 
získat validní data a informace. Na jejich základě bylo mo�né srovnávat analyzované 
programy mezi sebou a zobecňovat získané informace o nich prostřednictvím empirické 
typologizace programů podle jejich obsahového zaměření, způsobu organizování a charakteru 
financování. 
  
3.1  �Formativní� evaluační procedura 
 Cílem na�í analýzy je vyhodnocení etapy formování programů zaměřených na 
sni�ování rizika sociálního vyloučení členů romské komunity v České republice. Ve studii 
uplatňujeme tedy tzv. formativní evaluační proceduru, která přiná�í závěry a doporučení 
vztahující se k formování podobných programů a tvorbě jejich projektů v budoucnosti. V této 
fázi programu jsou formovány  jeho základní charakteristiky. Určují jeho proveditelnost 
v etapě realizace a spolurozhodují o celkovém přínosu budoucích efektů programu pro ře�ení 
sociálních problémů romské komunity u nás. Mezi tyto základní charakteristiky formování 
programu jsme zařadili předev�ím: 
 
1. definice sociálního problému, který program pomáhá ře�it 
2. vymezení cílů programu 
3. definice cílové skupiny 
4. výběr metod, intervencí, slu�eb, které vedou k plánovaným cílům 
5. plán organizačního zabezpečení programu 
6. ověření projektu programu v praxi (pilotá�, praktické zku�enosti) 
 
Ad 1 

Realizace programů s ambicí sni�ovat sociální vyloučení  by měla vést k odstranění 
určitého sociálního problému (případně ke zmírnění jeho důsledků).  Evaluace tvorby 
programu je validní jen s ohledem na kontext definice sociálního problému, která slou�í jako 



 

 21

východisko programu. Jestli�e se například za příčinu vzniku bezdomovectví pova�uje 
nezaměstnanost, budou sociální slu�by poskytované v rámci programu vypadat jinak, ne� 
kdy� bude bezdomovectví chápáno jako důsledek morálního selhání. Studované veřejné 
programy nará�ejí při svém formování na skutečnost, �e problematika sociálního vyloučení 
romské komunity je velmi komplexní a mnohodimenzionální povahy. Určení konkrétních 
příčin a důsledků sociálního vyloučení a  vymezení kritických faktorů konečného úspěchu 
působení programu je v takovém případě  velmi obtí�ný proces. Proto i studií s těmito 
ambicemi je jako �afránu.   
 
Ad 2 

V rámci programu by měly být definovány také jeho strategické cíle odvozené právě 
z definice ře�eného sociálního problému. Strategický cíl by měl mít povahu cíle 
dlouhodobého, který má být v rámci realizace programu naplňován a jeho� dosa�ení se 
pokládá za alespoň partikulární ře�ení definovaného sociálního problému. Z tohoto 
strategického cíle by měly být odvozeny cíle dílčí, tzv. instrumentální, jejich� postupným 
naplňováním se dosahuje cíle strategického.  

Oblast romských a proromských programů je charakteristická výskytem aktivit, které 
mnohdy naplňují jen některá formální kritéria. Jedná se sice o nezanedbatelné úsilí, které 
ov�em nedospělo k potřebné míře formalizace. Lze předpokládat, �e ne v�echny programové 
cíle budou explicitně vyjádřeny. Přesto mohou být v programech jasně identifikovány 
z povahy jednotlivých aktivit.  
 
Ad 3 

Přesněj�í vymezení adresátů programových aktivit je potřebné z několika důvodů. 
Jednak umo�ňuje realizátorům programu uplatňovat individuální a diferencovaný přístup ke 
klientům. Vytváří prostor pro plánovanou intervenci v různorodých podmínkách. Dále je 
nutným předpokladem k zacílení programu na konkrétní skupinu občanů ohro�ených 
sociálním vyloučením. A konečně charakter definice cílové skupiny má významný vliv na 
účinnost programu a uspokojivé naplnění plánovaných cílů. Je-li cílová skupina definována 
příli� �iroce, efektivita vynalo�ených prostředků programů a relativní přínosy pro ře�ení 
problému jsou zpravidla ni��í. Je-li naopak definována příli� úzce, význam programu obvykle 
klesá, proto�e je necitlivý ke skutečným problémům romské komunity. Program se míjí 
účinkem s reálnými potřebami komunity. 
 
Ad 4 

Instrumentální cíle programu by měly být převedeny na soubor dílčích aktivit, 
s předem vymezenými prostředky (metodami, nástroji, zdroji atd.). Pokud  program nemá tuto 
strukturu, nelze ani určit, čeho chce dosáhnout, jaký má cíl. Výběr metod a prostředků 
intervence závisí na povaze sociálního vyloučení a způsobu jeho diagnózy. Rozhodnutí o 
výběru má v�ak také hodnotový základ. Se způsoby intervence musí souhlasit pracovníci 
organizací, kteří budou program zaji�ťovat. Stejně tak musí být přijatelné a legitimní i pro 
cílové skupiny programu a �ir�í veřejnost. Tyto otázky mají velkou důle�itost zejména při 
formování programů orientovaných na národnostní men�iny. Odli�né kulturní zvyklosti a 
způsoby �ivota men�inové a vět�inové populace mohou při necitlivém projektování metod 
sociální práce vést k zablokování jejich účinků. 
 
Ad 5  

Plán organizačního zabezpečení realizace cílů spolurozhoduje o administrativní 
úspě�nosti programu. Vytváří předpoklady úspě�né programové implementace. Měl by 
zahrnovat rozhodnutí o počtu a kvalitě personálu a určení způsobů, jak překonat rozdíl mezi 
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jeho po�adovaným a stávajícím stavem. Měl by zahrnovat časový harmonogram činností 
vedoucích k cílům. Měl by obsahovat plán alokace finančních zdrojů programu a jejich 
celkové vyčíslení. Důvodem plánování organizačního zabezpečení programu je na jedné 
straně minimalizace implementačního deficitu a na druhé straně uvědomění reálných kapacit a 
organizačních mo�ností, které má program k dispozici. Na základě uvědomění těchto 
mo�ností dochází obvykle při přípravě projektu ke konečným modifikacím programových 
cílů, k omezování rozsahu činností a slu�eb. Úvahy o organizačním zabezpečení slou�í jako  
důle�itá autokorekce plánování cílů programu. 
 
Ad 6 

Dal�ím důle�itým korektivem projektu programu jsou praktické zku�enosti 
s podobnou činností, které mají tvůrci a realizátoři programu. Praktické zku�enosti je mo�né 
získat buď v minulých programech sociální práce se sociálně vyloučenými skupinami Romů 
nebo v experimentálním ověření projektu v průběhu pilotá�e. V takovém případě by měli 
tvůrci programu vy�adovat vyhodnocení pilotá�e a reagovat na získané poznatky úpravou 
programu.  
 
3.1.1  Kritéria hodnocení 
 Kritéria hodnocení a indikátory, které popisují fázi formování programu, 
korespondují s vý�e uvedenými charakteristickými vlastnostmi. Při hodnocení jsme 
posuzovali programy předev�ím podle následujících znaků a vlastností:   
! jasné vymezení problémů a jejich příčin, které programová intervence pomáhá ře�it: 

zda je mo�né určit dimenzi či oblast sociálního vyloučení, v rámci které program 
intervenuje, zda program pracuje se zdůvodněním sociálního vyloučení; 

! orientace strategických cílů do vybraných dimenzí sociálního vyloučení: zda jde o 
oblasti korespondující s dimenzemi sociálního vyloučení, které byly definovány v úvodní 
části na�í studie:  
∼  chudoba (příjmy, majetek, spotřeba, výdaje, zadlu�enost), 
∼  vzdělanost (dosa�ené vzdělání, negramotnost), 
∼  zaměstnanost (pracovní příle�itosti, rekvalifikace, pracovní podmínky), 
∼  bydlení, 
∼  zdraví, 
∼  vazby v lokalitě (komunitní hledisko), 
∼  dostupnost práva a participace v demokratických a občanských systémech společnosti, 

na sociální ochraně a slu�bách; 
! adekvátnost cílů vzhledem k povaze potřeb a problémů cílové skupiny: zda program 

pomáhá ře�it skutečné potřeby a problémy svých adresátů, klientů; 
! komplexnost programového působení: zda intervence programu působí provázaně na více 

dimenzí sociálního vyloučení;  
! způsob vymezení cílové skupiny: zda cílovou skupinu programu představuje explicitně 

nebo alespoň implicitně sociálně vyloučená romská komunita;  
! cílenost programu: zda je program zacílen na určitou skupinu (skupiny) klientů nebo zda 

jeho zacílení je relativně malé; 
! citlivost programu k ře�ení sociální exkluze: zda program definuje cílovou skupinu příli� 

�iroce (velká citlivost) nebo příli� úzce (malá citlivost) vzhledem k povaze ře�ených 
problémů a k mo�nostem institucionálních zdrojů; 

! způsob volby intervenčních opatření: zda jsou adekvátně zvoleny činnosti, slu�by a 
podpory, které mají vést k vytyčenému cíli, tedy ke sní�ení sociálního vyloučení v dané 
oblasti, a dále posouzení, na základě čeho k volbě prostředků do�lo; 
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! způsob financování programu: zda jsou finanční zdroje dostatečné vzhledem k povaze a 
rozsahu předpokládaných intervencí, zda je program spolufinancován z vlastních zdrojů;  

! dostatečné personální zabezpečení programu: zda personál má pracovní zku�enosti 
s podobnými projekty, zda má odpovídající kvalifikaci, zda je plánován dostatek pracovníků 
na zaji�tění objemu činností;  

! společenská přijatelnost vytyčených cílů a pou�itých prostředků: zda-li program 
nevyvolává v odborné veřejnosti diskuse hodnotového charakteru; 

! inovativnost, jedinečnost programu: zda program přiná�í nové postupy a orientuje se na 
nové cíle při zmen�ování sociálního vyloučení romské komunity. 

 
Za doplňující jsme pova�ovali při posuzování projektů a programů jejich schopnosti 

realizační, umo�ňující účelnou implementaci cílů. V tomto smyslu jsme posuzovali a 
vzájemně zva�ovali následující kritéria: 
! finanční a materiální náročnost programu: zda program není vzhledem k očekávaným 

výstupům příli� nákladný; 
! po�adavky na kvalifikaci a loajalitu pracovníků: zda intervenci mohou vykonávat 

sociální pracovníci s dostupnou kvalifikací; 
! institucionální stabilitu organizací program provádějících: zda organizace mají 

zku�enost z podobným typem programů, zda program tvoří dominantní náplň činnosti 
organizace, délka působení a velikost organizace; 

! mo�nost multiplikace programu: zda programem ře�ený problém je typický nebo 
jedinečný, zda nevy�aduje specifické a jedinečné prostředky a zdroje vázané na určité 
sociální nebo kulturní prostředí. 

 
3. 2 Přístupy k analýze �id temporis� a �tempore posteā� 
 Procedura formativní evaluace, kterou ve studii pou�íváme, zahrnuje dva základní 
přístupy k analýze formování programů. Odli�ují se od sebe rozdílnou časovou perspektivou 
hodnocení vý�e uvedených charakteristických vlastností etapy tvorby programu. Mů�eme je 
označit jako analýzu �id temporis� (v té době) a �analýzu �tempore posteā� (v čase poté). 
 První z nich analyzuje a hodnotí informace o programu vzniklé bezprostředně v době 
formování programu (např. návrh projektu, výsledky pilotní studie, rozhovory s navrhovateli 
programu v době podání návrhu). Tento přístup přiná�í přesněj�í informace o etapě formování 
programu. Je vhodný zejména tehdy, kdy� program je jasně rozdělen na etapu tvorby 
klíčových rozhodnutí a na etapu realizační. V některých situacích se stává uvedený přístup 
nutným a jedině mo�ným. Je to v situaci, kdy se posuzují dosud nerealizované projekty, 
například při rozhodování o přidělení grantových prostředků.  Při této perspektivě se často 
pou�ívá studium dokumentů. 
 Druhý přístup analyzuje a hodnotí formování programu na základě informací 
vzniklých v době jeho realizace. Informace o programu jsou v tomto případě zprostředkovány 
experty nebo pamětníky, kteří byly přítomni procesu tvorby programu. Výhodou uvedeného 
přístupu je skutečnost, �e vyu�ívá ucelené informace o historii tvorby programu. Nevýhodou 
je fakt, �e výpovědi �expertů� mohou v sobě obsahovat �racionalizace� implementačních 
modifikací, s nimi� programoví tvůrci vědomě nepočítali. Přístup je vhodný zejména 
v případech, kdy nelze od sebe jednoznačně oddělit formativní a implementační fázi 
programu. Typickou technikou sběru dat jsou v tomto přístupu kvalitativně orientované 
rozhovory.   
 Oba popsané přístupy  se při získávání informací vhodně doplňují. Pro analýzu 
programů zaměřených na zmen�ování sociálního rizika romské komunity jsme pou�ili 
kombinaci těchto přístupů. Tím byla do značné míry předurčena také určitá kombinace metod 
sběru dat. 
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 3. 3  Metody a techniky sběru dat 
 Pro analýzu �id temporis� jsme pou�ili obsahovou analýzu dokumentů. Objektem 
analýzy se staly přihlá�ky a návrhy projektů s daným zaměřením k výběrovému řízení pro 
přidělování státní grantové podpory prostřednictvím Meziresortní komise pro zále�itosti 
romské komunity. Tyto dokumenty se vyznačovaly poměrně značnou neúplností a 
nesystematičností informací. Na druhé straně jsme tímto způsobem získali dokumentaci 
k podstatné části programů zaměřených na zmírnění sociálního vyloučení romské komunity. 
Jejich společným znakem byla skutečnost, �e �ádaly o státní finanční podporu, a to jednak na 
úrovni centrální a jednak regionální (okresní). Část těchto programů se poté stala předmětem 
na�í analýzy �tempore posteā� . 
 Pro analýzu �tempore posteā� jsme vyu�ili polostrukturované rozhovory s experty. 
Na jejich základě byl proveden (1) výběr úspě�ných programů a (2) později jejich analýza a 
identifikace faktorů  úspěchu. Soustředili jsme se nejen na programy řízené bezprostředně 
z vládní úrovně, ale na takové programy, které jsou experty pova�ovány za významné a 
přínosné a které si (explicitně nebo implicitně) kladou za cíl sni�ování sociálního vyloučení 
příslu�níků romské komunity v alespoň v některé z jeho dimenzí. Za experty byly v této 
souvislosti pova�ováni zaměstnanci státní správy (Úřad vlády), místní samosprávy (rom�tí 
poradci, sociální pracovníci) a  představitelé nevládních neziskových organizací, jejich� 
činnost se zaměřuje na romskou komunitu. Hodnocení vyslovuje expert a jeho názor je 
pova�ován za signifikantní. O rozhovorech byly pořízeny záznamy do formulářů, které jsou 
uvedeny v příloze 1. 

 
3. 4  Výběr programů a databází 
 Jedním z apriorních předpokladů evaluace programů zaměřených na sni�ování rizika 
sociálního vyloučení romské komunity je skutečnost, �e existuje jejich evidence a přístup 
k ní. V době zahájení na�eho výzkumu (na začátku roku 2000) v�ak byla (a svým způsobem 
je�tě stále je) situace v tomto smyslu nepřehledná. Na jedné straně probíhala řada men�ích 
programů realizovaných převá�ně nevládními neziskovými organizacemi financovanými ze 
zahraničních zdrojů (zejména Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadací Open Society 
Fund Praha), na druhé straně byly realizovány programy financované a řízené přímo z vládní 
úrovně. Podařilo se nám získat ucelený přístup pouze ke státním databázím.  
 V části výzkumu věnované obsahové analýze dokumentace zkoumaných programů 
jsme pracovali se dvěma soubory dokumentů, pro ně� byly vytvořeny dvě samostatné 
databáze. Tyto databáze byly analyzovány odděleně. Jedním souborem byly dokumenty k 
programům, jejich� dotaci schvalovala přímo Meziresortní komise pro zále�itosti romské 
komunity (dále jen MrK) a které spadaly do specifického grantového programu (program 
sociálně-výchovný). V případě těchto programů jsme měli k dispozici formuláře, které 
slou�ily jako přihlá�ky do konkurzu, jen� vyhlásila MrK, a na základě kterých výběrová 
komise rozhodovala o finanční podpoře. K těmto programům (dále jen �programy MrK�) 
bylo k dispozici více informací. Proto i soubor dat vztahující se k těmto programům obsahuje 
relativně vět�í mno�ství proměnných. Těchto programů je v�ak poměrně málo. MrK nám 
poskytla formuláře  k 37 projektům ze 40 schválených.  
  Druhý soubor tvořily programy dotované také v rámci vládního programu  podpory 
projektů integrace romské komunity. O jejich podpoře v�ak nerozhodovala MrK přímo, ale 
prostřednictvím okresních úřadů a magistrátů měst Prahy, Brna a Ostravy. (dále jen 
�programy OkÚ�). Finanční prostředky rozdělovala jednotlivým OkÚ  pracovní skupina 
MrK na základě početnosti občanů romské komunity a integračních aktivit. Jak je uvedeno 
v ji� zmíněné �zprávě o vyhodnocení efektivnosti programu� Podpora projektů integrace 
romské komunity�, specifikem tohoto programu, který byl označen jako  program socio-
integrační, byl jeho decentralizační charakter a přístupnost malým občanským sdru�ením 
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působícím na místní úrovni. Samy okresní úřady měly mo�nost vytvářet místní koncepci 
integrace romské komunity. MrK v�ak v případě těchto programů nemá k dispozici formuláře, 
na základě kterých se jednotlivé programy ucházely na OkÚ o finanční podporu. Nebyl tedy 
k dispozici více či méně standardizovaný zdroj informací. Primárním zdrojem informací byly 
zprávy o hodnocení efektivnosti programů, které zpracovávaly jednotlivé okresní úřady. I 
kdy� podle těchto zpráv bylo celkem podpořeno a realizováno  361 programů, ve studii jsme 
analyzovali pouze 261, neboť pouze k tomuto počtu se nám podařilo ze získaných materiálů 
zpracovat adekvátní informace. Druhý datový soubor byl relativně chud�í na počet znaků, 
které jsme mohli sledovat, ale zahrnoval vět�í počet případů. 
  Pro jednotlivé případy (programy) byly vytvořeny jednotné  záznamové archy, do 
kterých byly různé údaje o programech přepisovány z primárních zdrojů. Tyto záznamové 
archy pak slou�ily jako podklady pro zapisování do datových souborů na PC, které byly 
vytvořeny zvlá�ť pro oba typy programů. V obou takto tvořených datových souborech 
představoval tedy jeden případ jeden specifický program kódovaný v případě programů MrK 
čísly od 1 do 37, v případě programů OkÚ od 38 do 118 [pozn. 6], název programu se pak dá 
dohledat pomocí tohoto čísla v námi vytvořeném archívu záznamových archů.  
 V části studie zabývající se analýzou tvorby programů �tempore posteā� byl na 
základě expertních rozhovorů proveden výběr 13 �úspě�ných� programů, které měly být 
dále analyzovány (viz příloha 4). Do dal�í fáze hodnotícího výzkumu nakonec nevstoupily 
v�echny z experty vytypovaných programů. Na�í snahou bylo v této fázi získat 
prostřednictvím rozhovorů s vedoucími pracovníky uvedených programů (scénář rozhovoru 
viz příloha 2) a rozborem příslu�ných programových dokumentů (viz příloha 3) potřebné 
relevantní informace o programech. To se, bohu�el, u v�ech z vytypovaných programů 
nepodařilo. Rozhovory s pracovníky programů se podařilo uskutečnit v případě následujících 
programů: 
•  terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách,  
•  step by step romská iniciativa - speciální program pro reintegraci �áků na zvlá�tních a 

speciálních �kolách, 
•  dálkové experimentální studium, 
•  komunitní bydlení, 
•  dům na půli cesty, 
•  romská práva a přístup ke spravedlnosti, 
•  program na podporu politické anga�ovanosti mladých Romů, 
•  Romové v na�em městě. 
 
 Přesto�e se k vý�e uvedeným programům podařilo uskutečnit rozhovory 
s pracovníky, získání programové dokumentace bylo spí�e výjimkou ne� samozřejmostí. Do 
konečné fáze evaluace tedy vstoupily pouze následující programy: 
•  terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách (dimenze chudoba), 
•  program Reintegrace romských �áků do základního proudu (dimenze vzdělanost). 
•  rozvojový program komunitního bydlení občanů romské národnosti v městě Brně (dimenze 

bydlení), 
•  Romská práva a přístup ke spravedlnosti (dimenze vztahy v lokalitě). 
 
Jako kritérium tohoto u��ího výběru slou�ila jednoznačná identifikace, �e:  
1) beneficienty programu jsou příslu�níci romské komunity, 
2) program je explicitně (formulací cílů) a (nebo) implicitně (obsahem činnosti) zaměřen na 

sní�ení sociálního vyloučení romské komunity, 
3) je mo�né určit dimenzi sociálního vyloučení, do které program zasahuje. 
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3.5  Limity pou�ité metody 
 Metoda evaluační empirické studie vychází ze dvou praktických předpokladů. Za 
prvé předpokládá nezbytnou administrativní kulturu a odpovědnost účastníků výběrového 
řízení v rámci státního dotačního programu. Jen za této podmínky mů�e dokumentace 
projektů pro grantové řízení představovat hodnotný a úplný zdroj informací pro vyhodnocení. 
Za druhé vychází z očekávání, �e se podaří s experty na zkoumané programy navázat 
důvěryhodnou komunikaci a spolupráci. Ukázalo se, �e obě podmínky nejsou v průběhu 
výzkumu v�dy naplněny. Naopak výzkumná praxe odkryla, �e způsob naplnění obou 
podmínek mů�e být při zkoumání proromské politiky zaměřené na zmen�ování sociálního 
vyloučení největ�ím omezením pou�ité metody. Omezoval předev�ím pou�itelnost vý�e 
formulovaných hodnotících kritérií. V tomto smyslu byl výzkum vlastně pilotní studií a měl 
významný metodologický aspekt. 
 Poskytnutá dokumentace programů MrK a zejména programů OkÚ vykazovala podle 
očekávání znaky malé profesionality tvorby programů. Neočekávali jsme v�ak v takové míře  
podíl neúplných informací, někdy chybějící mandatorní informace o projektu. Nezřídka se 
projevovala nedůslednost tvůrců dokumentace, která někdy hraničila a� s formalismem.  
 Za výrazně problematičtěj�í - a� na hranici únosnosti validní metody - pova�ujeme 
způsob vyhodnocení dokumentačního souboru programů OkÚ. Potřebné informace jsme 
v tomto případě čerpali ze zpráv o vyhodnocené efektivnosti programu �Podpora projektů 
integrace romské komunity�, které MrK zasílaly jednotlivé OkÚ. I kdy� byly pro sjednocení 
takového vyhodnocení vypracována kritéria, v mnoha případech nebyla dodr�ena a nám se tak 
dostalo nekonzistentních, neúplných informací. Při analýze těchto programů jsme se 
soustředili na sledování takových znaků, které se daly identifikovat alespoň  ve vět�ině 
případů.  
 Dal�í limitující okolností byla skutečnost, �e některé údaje nebyly v primárních 
zdrojích uvedeny explicitně. Bylo nutné je odvodit z kontextu zástupných znaků, indikátorů a  
informací (týkalo se to zvlá�tě informací o obsahovém zaměření programu,  zařazení do 
průbě�ně vytvářené typologie programů, informací o cílové skupině programu, o  dosahu 
programu apod.) a poté je kategorizovat. I kdy� jsme se sna�ili ná� postup standardizovat a 
popsat (viz kap. 4.2), mohlo dojít jak k úniku, tak zkreslení těchto informací. 
 Navázat důvěryhodnou komunikaci a výzkumnou spolupráci se rovně� nepodařilo 
s vět�ím počtem �expertů�, ne� jsme očekávali. V některých případech se vůbec nezdařilo 
kontaktovat údajného tvůrce a realizátora programu (např. v případě programu úklidových, 
stavebních a hlídacích čet v Chánově), v některých případech se nepodařilo sladit časové 
mo�nosti realizátorů programu s časovými nároky rozhovoru (např. v případě programu 
Článek 29, programu Vesnička sou�ití a programu Kulturního centra Li�čina o.s. Vzájemné 
sou�ití Ostrava a Komunitního programu o.s. RAMI,  Ústí nad Labem).  
 Uvedené potí�e výrazně podmínily relativně malý výběrový vzorek �úspě�ných� 
programů hodnocených v průběhu výzkumu a prezentovaných v této závěrečné zprávě (kap. 
4.3). Rozhovory s experty byly společně s dokumentací projektů základním zdrojem 
informací pro výběr hodnocených programů. Abychom vyhověli základním hodnotícím 
kritériím výzkumu, museli jsme vybrat pouze ty programy, ke kterým získané informace 
dovolovaly jednoznačně určit, zda splňují klíčová kritéria pro programy, které mají 
předpoklady uspět ve sni�ování sociální  exkluze romské komunity: beneficienty programu 
jsou příslu�níci romské komunity, program je explicitně (formulací cílů) či implicitně 
(obsahem intervenujících činností) zaměřen na sní�ení sociálního vyloučení romské komunity 
a konečně je mo�né určit dimenzi sociálního vyloučení, do které program zasahuje. 
 Dospěli jsme k závěru, �e uvedené metodické potí�e mají ve zkoumané oblasti 
sociální a veřejné politiky institucionální důvody.  
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1. Neziskové organizace, které jsou nejvýznamněj�ím producentem zkoumaných programů, 
nemají důvěru ke státním orgánům a komisím. Nemají v této souvislosti důvěru ani 
v nezávislost výzkumného posouzení jejich projektů. V některých případech experti 
z těchto zařízení upozorňovali na negativní zku�enosti spolupráce se státní správou.  

 
2. Dal�ím faktorem posilujícím nedůvěru ke spolupráci zejména s nezávislými odborníky jsou   

podle na�eho názoru nově se formující konkurenční vztahy mezi jednotlivými občanskými 
organizacemi. Nechuť poskytovat informace byla v této souvislosti často deklarována a 
motivována ochranou know how organizace. 

 
3. Producenti programů si jsou v mnoha případech vědomi nedostatků v koncepční a řídící 

práci v rámci programů. Jsou přesvědčeni, �e zveřejnění jejich slabých míst by 
v současných podmínkách mohlo jejich organizace a programy po�kodit. Spolupráci 
s výzkumnými pracovníky obvykle nechápou jako soukromě prospě�nou činnost. 

 
4. Meziresortní komise vlády pro zále�itosti romské komunity i konkrétně jednotlivé výběrové 

komise zapojené do vládní dotační politiky v této oblasti v roce 2000 nevytvořily jasné a 
náročné podmínky pro udělování grantových prostředků a nedokázaly je tudí� ani 
implementovat na centrální či regionální úrovni. Vzhledem ke krátkosti působení těchto 
orgánů v na�em politickém a správním systému (2 roky) je tento stav pochopitelný, 
nicméně jeho ře�ení pokládáme za první krok profesionalizace a zvý�ení presti�e procesu  
přidělování státních prostředků na programy zmen�ující sociální vyloučení romské 
komunity u nás. 

 
  Jeví se nám, �e na�e metodické tě�kosti poukázaly na významněj�í institucionální 
problémy v této oblasti politiky: Jak dosáhnout zvý�ení reálného vlivu státu na výsledky a 
efektivitu veřejné  a sociální politiky v dané oblasti?  
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4. Výsledky výzkumu 
  

Výsledky analýz tvorby programů zaměřených na zmen�ování sociálního vyloučení 
členů romské komunity jsme rozdělili do tří relativně samostatných oddílů. V prvé části se 
budeme zabývat strategií státní regulace těchto programů. Budeme přitom vycházet 
z dokumentů vztahujících se ke zkoumanému období roku 2000 a� 2001. Ve druhé části 
budeme popisovat a hodnotit dva soubory programů (programy MrK a programy OkÚ), které 
získaly v roce 2000 státní dotaci na svou realizaci. Ve třetí části budeme hodnotit proces 
programové tvorby  v rámci souboru programů, které skupina expertů v první polovině roku 
2002 vyhodnotila jako příklady �úspě�né� praxe programů zaměřených na zmen�ení 
sociálního vyloučení romské komunity. 
 
4.1 Vládní politika sni�ování sociální exkluze romské komunity v ČR  
 Vládní strategii orientovanou na romskou komunitu představíme prostřednictvím 
popisu tří klíčových vládních dokumentů pro tuto oblast politiky. Patří k nim (1) Koncepce 
politiky vlády vůči příslu�níkům romské komunity napomáhající jejich integraci do 
společnosti z roku 2000 (dále jen �Koncepce 2000�), dále (2)  Zpráva zmocněnce vlády pro 
lidská práva o současné situaci romských komunit (dále jen �Zpráva zmocněnce�) a konečně 
�Zpráva o vyhodnocení efektivnosti programu Podpora projektů integrace romské komunity� 
(dále jen �Zpráva o vyhodnocení efektivnosti�). Zpráva zmocněnce byla popisem stavu, 
situace a jejich příčin, Koncepce 2000 byla návrhem ře�ení, které mají definované problémy 
pomoci odstranit a Zpráva o vyhodnocení efektivnosti představuje vládní záměry spojené 
s alokací finanční podpory na programy realizované v této oblasti politiky po roce 2000. 

Ani ve �Zprávě zmocněnce�ani v �Koncepci 2000� se nesetkáváme explicitně 
s pojmy exkluze či vyloučení, případně inkluze či začlenění. Setkáváme se v�ak s pojmem 
integrace, který se objevuje ji� v samotném názvu �Koncepce 2000�. Pojem integrace a s ním 
v opozici stojící pojem asimilace jsou uváděny v souvislosti se dvěma pohledy na Romy, o 
kterých ob�írněji pojednává �Zpráva zmocněnce� v kapitole nazvané �Integrace, asimilace, 
emancipace�. Ka�dý z těchto pohledů pak podle  této zprávy předznamenává určitý způsob 
ře�ení problematiky společenského sou�ití romské men�iny a majority.  

Prvním z těchto pohledů se rozumí nazírání Romů jako etnické skupiny, která je 
men�inou nikoliv předev�ím sociální, ale men�inou národnostní. Tento pohled, který klade 
důraz na etnicitu, národní identitu, národnost či příslu�nost k men�ině, klade zároveň důraz na 
emancipaci romské men�iny. Emancipace je pak pova�ována za východisko pro integraci 
Romů do vět�inové společnosti a pro tvorbu multikulturní společnosti. Druhým pohledem je 
zdůrazňování příkrého sociálního rozdílu mezi vět�inou Romů a vět�inou české společnosti 
a kladení důrazu  na sociální dimenzi. Ře�ení se pak hledá  ve sní�ení nezaměstnanosti, 
zvý�ení kvalifikace a úrovně vzdělání a zlep�ení bydlení a zdravotního stavu romské 
komunity. Tento pohled je v kontextu �Zprávy zmocněnce� pova�ován za redukcionistický, 
zanedbávající etnický rozměr problému a je zatí�en obavou z asimilace jako ne�ádoucího a 
v rozporu s integračními snahami působícího procesu.  

Nicméně sociální vyloučení romské komunity je v textu významně tematizováno. 
Přesto, �e se v záměru vlády nepracuje explicitně s konceptem sociální exkluze/inkluze, 
formulace velké části příčin ne�ádoucí situace romské komunity uvedených ve �Zprávě 
zmocněnce�,  je analogická indikátorům sociálního vyloučení, které uvádíme v kapitole 2.3. 
Situace je zde charakterizována mimo jiné problémy spojenými s vysokou nezaměstnaností, 
s vět�inovým standardům nevyhovujícím bydlení, ve srovnání s průměrem vět�inové 
populace zhor�eným zdravotním stavem, nízkou úrovní vzdělání a znevýhodněným 
přístupem ke vzdělání.  
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Obdobně  také návrhy ře�ení problémů uvedené v �Koncepci�  jsou vedeny v duchu 
pohledu na romskou komunitu jako na zejména sociálně znevýhodněnou skupinu. V této 
souvislosti se ve �Zprávě� hovoří o tzv. europeizaci sou�ití s Romy [pozn. 7], jejím� cílem je  
zlep�ení sociálního statusu vět�iny romské komunity v úrovni vzdělání a profesní 
kvalifikace, zaměstnávání, radikální sní�ení nezaměstnanosti, zkvalitnění úrovně bydlení a 
zlep�ení zdravotního stavu. Explicitně jde tedy o dimenze, které jsou zároveň pova�ovány  za 
základní dimenze sociálního vyloučení (viz kapitola 2.3 průbě�né zprávy [Navrátil, �imíková: 
2001]).  

Dále je ve �Zprávě� zmocněnce uvedeno, �e státní orgány mají být zmíněnou 
�Koncepcí� a vládou paralelně  vedeny  k zaji�ťování etnické (národnostní) dimenze rozvoje 
romské men�iny, kterou se rozumí péče o romský jazyk a jeho výuku, obecně jeho ochrana 
jako tzv. neteritoriálního jazyka ve smyslu jeho standardizace, podpora rozvoje romské 
kultury a �kolství, péče o zachování romských tradic, podpora sebeorganizování se Romů a 
zaji�ťování účasti Romů na správě veřejných věcí. Tyto snahy, které jsou souhrnně označeny 
jako snahy o emancipaci,  by pak měly zabránit asimilaci, kterou by mohly způsobit opatření 
vedoucí k sociálnímu povznesení romské komunity.  

Integrace příslu�níků romské komunity je pak v kontextu celé �Koncepce 2000� 
vylo�ena jednak jako proces kulturní integrace spojený s emancipací romské komunity jako 
národnostní men�iny prolínající se s procesem zvy�ování sociální úrovně dosud 
marginalizovaných romských komunit. Přesto�e se deklaruje kladení důrazu na kulturní 
integraci, velká část navrhovaných obecných opatření, která mají vést ke zlep�ení situace 
romské komunity, má, přes předpokládaný asimilační efekt, sociální charakter. Jednotlivá 
opatření, která mají vést ke zlep�ení sociálního statusu romské komunity, se dají zařadit do 
jednotlivých dimenzí konceptu sociálního začlenění, jak ji� o něm byla vý�e řeč a my je proto 
pova�ujeme za snahu o sociální inkluzi romské komunity, i kdy� ve �Zprávě zmocněnce� ani 
v �Koncepci 2000� není přímo artikulována.  

V dokumentu �Zpráva o vyhodnocení efektivnosti�, který vypracoval předseda 
tehdej�í Meziresortní komise pro zále�itosti romské komunity [pozn. 8] v návaznosti na 
usnesení vlády ze dne 19. dubna 2000 č. 386 [pozn. 9], jsou blí�e objasněny záměry 
Meziresortní komise pro zále�itosti romské komunity v souvislosti s alokací finanční 
podpory na programy. Tyto záměry vycházejí ze �Zásad poskytování účelových dotací� 
z polo�ky podpora programů integrace romské komunity, které �Komise� schválila na svém 
zasedání dne 23. března 2000. Na základě těchto �Zásad� byly vý�e uvedeným vládním 
usnesením finanční prostředky rámcově rozděleny následujícím způsobem: 

 
1) 8 000 000 Kč na grantový program socio-integračního sou�ití, který byl, jak je ve 

�Zprávě� explicitně uvedeno, určen na podporu programů zaměřených na: 
a. kulturní, vzdělávací a výchovné aktivity, 
b. podporu �kolských a jiných zařízení, 
c. podporu uměleckých aktivit, 
d. ochranu tradic, kultury a postavení romské národnostní men�iny, 
e. publikační činnost, 
f. sociální poradenství. 

 
2) 4 000 000 Kč na grantový program sociálně-výchovný pro romské děti a mláde�, který 

byl podle �Zprávy� zaměřen na podporu kulturních, výchovných a vzdělávacích aktivit, 
 
3) 1 500 000 Kč na grantový program zaměřený na průzkum forem sou�ití romské men�iny 

s vět�inovou společností, 
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4) 2 800 000 Kč na program podpory terénních sociálních pracovníků, 
5) 2 925 000 Kč na program podpory romských �áků, 
6) 499 000 Kč na úpravu hrobů pro oběti tábora v Letech u Písku, 
7) 250 000 Kč na světový romský festival Khamoro 2000. 
 

Při posouzení obsahu programů z hlediska přispění k sociálnímu začlenění romské 
komunity odpovídaly tomuto hledisku nejvíce program podpory terénních sociálních 
pracovníků, grantový program socio-integrační, sociálně výchovný a částečně program 
podpory romských �áků. Vzhledem k tomu, �e na začátku roku 2001 jsme byli na přímý dotaz 
směřovaný na Meziresortní komisi pro zále�itosti romské komunity týkající se právě 
probíhajících programů zaměřených na romskou komunitu, informováni právě o programu 
socio-integračního sou�ití a programu sociálně-výchovném pro romské děti a mláde�, 
zaměřili jsme se v  na�em výzkumu právě na tyto dvě skupiny programů.            
  
4.1.1  Závěry a doporučení 

1. Vládní Koncepce 2000 se vyznačuje viditelnou pojmoslovnou nevyjasněností. Samotný fakt 
neujasněnosti či prolínání pojmů by nemusel být záva�nou překá�kou, problematickým se 
v�ak ukázalo, �e vládní �politika� vyjádřená v konkrétních realizovaných opatřeních byla 
v té době orientována spí�e směrem integračním (ve smyslu úsilí o zachování a rozvoj 
svébytnosti, jazyka a kultury romské komunity) ne� inkluzívním (ve smyslu ře�ení 
sociálních zále�itostí v oblasti zaměstnanosti, sociální péče, bydlení apod.) [pozn. 10]. 

2. Nevyjasněné zaměření na integrační a inkluzivní strategické cíle politiky se projevují také 
v absenci koordinace obecných sociálních programů a specifických sociálních programů 
orientovaných na sociálně vyloučenou romskou populaci. V některých pasá�ích textu 
�Koncepce 2000� se ukazuje, jakoby autoři programy romské integrace oddělovali od 
ře�ení sociálních problémů Romů, jako je nezaměstnanost, �patné hygienické a bytové 
podmínky otázky integrace a emancipace romské komunity, a předpokládali přitom, �e tyto 
problémy budou ře�it obecné programy působící na trhu práce a v oblasti sociální ochrany.  

3. Chybějící koncepční spolupráce MrK s OkU při tvorbě podmínek udělování podpor na 
jednotlivé programy. MrK v první fázi rozdělila finanční prostředky do dvou vět�ích 
grantových programů. Tyto programy měly sledovat dva různé obecné cíle. Program socio-
integrační měl tím, �e prostředky na něj vyčleněné byly podle počtu příslu�níků romské 
komunity zde �ijící proporcionálně rozděleny jednotlivým okresům, umo�nit, aby samy 
okresní úřady vytvářely místní koncepci integrace romské komunity. Snahu o 
decentralizaci alokace prostředků je jistě třeba ocenit, ale zároveň je třeba v této souvislosti 
vzít v úvahu, �e v době, kdy koncepce integrace romské komunity na vládní úrovni 
nepředstavuje systémový, detailně propracovaný a ucelený přístup k dané problematice, 
tě�ko lze očekávat podobný přístup od místních samospráv. V podstatě 
nekontrolovatelnému odtoku peněz lze předejít alespoň jasným vyprofilováním prioritních 
oblastí, které mají být v rámci tohoto programu podpořeny. 

4. Nedostatečná formalizace grantového výběrového řízení, která se negativně projevuje 
zejména při vyu�ívání formuláře �ádosti o program. Tento formulář by měl být z hlediska 
�adatele o podporu programu vodítkem při celkové koncepci programu a pro zadavatele 
grantového programu zároveň vodítkem při posuzování kvality programu a rozhodování o 
jeho podpoře či zamítnutí. V případě grantových programů MrK bylo vyplnění jednotného 
formuláře podmínkou pouze v rámci programu sociálně-výchovného, v rámci programu 
socio-integračního nebyl ze strany MrK �ádný formulář vy�adován. To muselo na jednu 
stranu ztí�it úlohu okresních úřadů při rozhodování o podpoře či odmítnutí jednotlivých 
programů a na druhou stranu značně zkomplikovat kontrolu, vyhodnocování a v konečném 
důsledku i vyúčtování daných programů samotnou MrK.  Co se týče formuláře pou�itého 
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v grantovém řízení v rámci programu sociálně-výchovného, jeví se jako velmi jednoduchý, 
postrádající základní informace, které pova�ujeme za nezbytné minimálně z hlediska 
adekvátního posouzení jednotlivých programů. 

5. Zaměření programů bylo definováno velmi �iroce a různorodě.  Jak vyplývá ze záměru 
MrK, prioritní oblasti, které mohly být v rámci programů OkÚ podpořeny,  jsou velmi 
diferencované, od výchovných a vzdělávacích aktivit přes umělecké,  a obecně kulturní 
aktivity k publikační činnosti a poradenství. Zejména v případě programu socio-
integračního bylo vymezeno mnoho značně diferencovaných  cílových oblastí.Tyto oblasti 
se nepodařilo při výběrovém řízení rovnoměrně obsadit programy.  

6. Prioritní oblasti nejsou jasně vyprofilovány a logicky koncepčně propojeny. Například 
prioritní oblasti programu sociálně-výchovného pro romské děti a mláde� zčásti splývají, 
ale zároveň nenaplňují v�echny prioritní oblasti, které jsou vytyčeny pro program socio-
integrační. Tento fakt se dá vysvětlit jako záměr, který má umo�nit získat finanční 
prostředky organizacím, které nemají jasné strategické cíle, anebo proto�e si to neutě�ená 
situace v terénu �ádá, sna�í se zasáhnout alespoň zčásti do v�ech problémových oblastí. 
Zároveň v�ak tento stav mů�e odkazovat k obecné bezradnosti  v přístupu k ře�ení dané 
problematiky.   

7. Nedodr�ování podmínek dotačního programu. Je třeba poznamenat, �e ač byly prioritní 
oblasti nějakým způsobem vytyčeny, nakonec byly podpořeny i takové programy, které 
svým zaměřením do �ádné z těchto oblastí nezapadaly. Tato skutečnost se dá vyvodit 
jednak ze zmíněného �irokého vydefinování těchto oblastí, ale zároveň odkazuje k jejich 
pojetí jako pouhé formality, co� je úrovni grantových řízení na �kodu.   

8. Finanční prostředky vynalo�ené na dotační podporu jsou relativně (v orientačním 
srovnání s prostředky z jiných, zejména zahraničních zdrojů) nízké, MrK k jejich alokaci 
přistoupila s tím, �e podpoří raději vět�í mno�ství méně nákladných programů. Tento 
faktor značně omezil mo�nost přistupovat v rámci programů k problémovým oblastem 
komplexněji a tak zpochybnil smysluplnost dílčích opatření. I kdy� je zřejmé, �e vý�i 
finančních prostředků, které mohly být rozděleny, nemohla MRK ovlivnit, mohla stanovit 
dolní a horní limit nákladů na jeden program tak, aby byly omezené  prostředky 
investovány maximálně smysluplně. Tyto limity by měly být součástí samotného zadání 
grantových programů. 

 
4.2  Tvorba programů zaměřených na zmen�ení sociální exluze romské komunity 
 V následující části je proveden rozbor programů, které získaly státní podporu v rámci 
sociálně výchovných a socio-integračních dotačních programů.  Na základě kategorizace 
validních dat jak v případě programů MrK, tak programů OkÚ, byly vytvořeny typologie 
podle různých vlastností procesu tvorby programů. Analyzovali jsme tento proces podle 
obsahového zaměření programových cílů, podle typu intervenčních činností a slu�eb, podle 
subjektů �adatele o státní dotaci, podle cílové skupiny programu a konečně podle charakteru 
financování. 
    
4.2.1 Obsahové zaměření  
 Účelem vytvoření typologie podle zaměření bylo analyzovat a roztřídit programy 
z hlediska toho, s jakým záměrem byly programy realizovány a jakou dimenzi sociálního 
vyloučení v realitě sledovaly. Typologie měla podat stručnou odpověď na otázky, které 
oblasti intervencí jsou nejčastěj�í a které chybí? Jaké problémy jsou v rámci jednotlivých typů 
programů ře�eny? Jakých intervenčních prostředků programy obvykle vyu�ívají? Zjistili jsme, 
�e programy lze roztřídit do následujících dimenzí a oblastí: 
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1. Vzdělávání 
Nejčastěji ře�ené problémy: 
! nedostatečné přípravy romských dětí před�kolního věku na vstup do Z�,  
! znevýhodněné postavení romských dětí na základních �kolách,  
! nízká úroveň různých dovedností nutných pro rovnocenné postavení ve společnosti,  
! nedostatečná motivace pro uplatnění se na trhu práce, 
! nízká informovanost majority o specifikách romské kultury a historie, 
! nízká úroveň multikulturního vzdělávání, 
! nedostatečné vzdělávání romských pedagogických asistentů a romských poradců.  
Prostředky ře�ení: 
! zakládání, vybavování a financování přípravných tříd, 
! doučování, 
! kurzy praktických dovedností, 
! motivační kurzy, �kolení romských podnikatelů, 
! pořádání předná�ek o romské kultuře a historii,  
! tvorba příruček pro multikulturní výchovu, 
 
2. Volný čas 
Nejčastěji ře�ené problémy: 
! nevyu�ívání volného času romských dětí a mláde�e,  
! jeho vyu�ívání nevhodným způsobem.  

Zejména vedení dětí ke smysluplnému vyu�ívání volného času a vytváření 
pozitivního obrazu romských dětí a mláde�e je obecně pova�ováno za jednu z podmínek 
integrace romské komunity do majoritní společnosti. Prostřednictvím volnočasových aktivit, 
jejich� obsahem je činnost tanečních a hudebních krou�ků zaměřených na romský folklór a 
taneční a hudební kulturu, má také dojít k o�ivení, povznesení a uchovávání  romské kultury 
jako jednoho ze základů romské identity. 
Hlavní cíle: 
! smysluplné trávení volného času, 
! prevence sociálně-patologických jevů, 
! setkávání romské komunity s majoritou, 
! vytváření pozitivního obrazu romské komunity, 
! integrace romské komunity do vět�inové společnosti, 
! povznesení romské kultury, 
! upevnění romské identity. 
Prostředky ře�ení: 
! zakládání, vybavování a financování činnosti a provozu center volného času, 
! pokrývání nákladů spojených s činností zájmových krou�ků (tanečních, hudebních, 

pěveckých a sportovních), 
! pořádání přehlídek volnočasových aktivit a sportovních soutě�í. 
 
3. Kultura 
Nejčastěji ře�ené problémy: 
! úpadek romské kultury a tradic, 
! malá informovanost samotné romské komunity o vlastní kultuře, 
! malá informovanost majoritní společnosti o této kultuře a o historii romského národa. 
Hlavní cíle:  
! uchování a rozvoj romské kultury a tradic 
! otevření romské kultury majoritní společnosti 
! vytvoření pozitivního obrazu Romů 
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! posílení integrace romské komunity do společnosti. 
Prostředky ře�ení: 
! zakládání, vybavování a financování kulturně výchovných center, 
! zalo�ení galerie romských umělců, 
! podpora romských umělců, 
! pořádání folklórních přehlídek a soutě�í, festivalů. 
 
4. Komunikace mezi majoritou a romskou komunitou  
Hlavní cíle: 
! prezentace romské kultury na veřejnosti, 
! zintenzivnění komunikace.  
Prostředky ře�ení: 
! organizace  smí�ených sportovních utkání, diskuze a besedy), 
! pořádání kulturně zábavných akcí, během kterých dochází k bezprostřednímu kontaktu 

mezi těmito komunitami. 
 
5. Informace majoritě  

Tento typ se velmi blí�il typu přede�lému, ale spí�e ne� o neformální setkání a 
oboustrannou komunikaci se jednalo nejčastěji o předávání informací o �ivotě, kultuře a 
historii romské komunity příslu�níkům majority, tedy komunikaci jednostrannou. Hlavním 
cílem bylo přiblí�ení specifik romské kultury, historie a tradic. Prostředkem byly předná�ky 
a besedy. 
 
6. Komunitní práce a komunitní �ivot  

Hlavním cílem, který byl v programech explicitně uveden, je probudit a posílit 
komunitní �ivot v dané lokalitě a zkvalitnit sociální práci s romskou komunitou při ře�ení 
sociálních problémů. Prostředky k těmto cílům vedoucí spočívaly v zakládání komunitních 
center a v podpoře sociálních pracovníků v těchto centrech působících. 
 
7. Zdravotní prevence, sociální ochrana a poradenství 

Programy zaměřené na poradenství se svými cíli do jisté míry překrývaly s programy 
zaměřenými na zdravotní prevenci, poradenská  činnost v�ak byla obvykle zacílena �ířeji a 
komplexněji. Věnovala se poradenství a předná�kám z oblasti: 
a) rodinné výchovy, 
b) sexuální výchovy, 
c) zdravé vý�ivy, 
d) sociálnímu poradenství, 
e) právnímu poradenství, 
f) praktickým kurzům vedení domácnosti, výchovy dítěte a zdravé vý�ivy.  

Programy zaměřené na sociální péči  vět�inou doplňovaly či zkvalitňovaly činnost ji� 
fungujících zařízení sociální péče, jako byl domov pro nezletilé matky, stacionář pro děti 
vy�adující zvlá�tní péči a dětský domov 

Programy zaměřené na zdraví ře�ily problém vysokého výskytu  zneu�ívání 
návykových a zdraví �kodlivých látek v romské komunitě. Hlavním cílem těchto programů 
bylo zejména posílení prevence v této oblasti formou předná�ek o �kodlivosti zneu�ívání 
těchto látek. 
8. Zaměstnanost 
9. Slu�by 

Tyto dvě dimenze byly v rámci v�ech programů značně podhodnoceny, v rámci 
v�ech vyhodnocovaných programů se vyskytly pouze ve dvou případech, respektive jednou. 
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Přitom právě situace romské komunity volá po opatřeních zaměřených na oblast 
zaměstnanosti, na zvý�ení �ancí přístupu příslu�níků této komunity k trhu práce. Absence 
těchto opatření je zřejmě způsobena obecně slo�itou situací na trhu práce a finanční 
náročností prosazení těchto opatření.   
 
Četnost výskytu typů programů 
Nejčastěji se v analyzovaném souboru  vyskytovaly následující typy programů: 
! programy zaměřené na volnočasové aktivity (u programů MrK tvořily 40,5% ze v�ech 

programů, u programů OkÚ pak 67%), 
! programy cílené na oblast vzdělávání (u programů MrK tvořily 21,6% ze v�ech programů, 

u programů OkÚ pak 10%), 
! programy soustřeďující se na prezentaci a rozvoj romské kultury (u programů MrK 

tvořily 21,6% ze v�ech programů, u programů OkÚ pak 6,9%). 
Zbývající typy programů - informace a komunikace, komunitní �ivot a komunitní 

práce, zaměstnanost, poradenství a sociální ochrana,  slu�by, zdraví byly u obou souborů 
zastoupeny v mnohem men�í míře (od 0,5% do 3%). Oblast bydlení nebyla ře�ena vůbec. Zdá 
se, �e jde o symptomatický jev, který ukazuje na trend realizovat předev�ím relativně méně 
náročné programy zaměřené na volnočasové aktivity a aktivity na podporu romské kultury na 
úkor realizačně a finančně náročněj�ích intervencí do oblasti zaměstnanosti, bydlení, sociální 
ochrany apod. 
 
T a b u l k a 1  Typologie programů MrK podle zaměření 

typ  programu četnost procenta 
vzdělávání 8 21,6
volný čas 15 40,5
kultura 8 21,6
komunikace 5 13,51
informace 1 2,7
celkem 37 100

 
G r a f  1  Výskyt jednotlivých typů v rámci projektů MrK 
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T a b u l k a 2 Typologie programů OkÚ podle zaměření 
typologie programu četnost relativní procenta validní procenta 

vzdělávání 24 9,2 10,4
volný čas 155 59,4 67,1
zaměstnanost 2 0,8 0,9
poradenství 6 2,3 2,6
slu�by 1 0,4 0,4
kultura 18 6,9 7,8
komunikace 3 1,1 1,3
informace 4 1,5 1,7
komunitní práce 6 2,3 2,6
komunitní �ivot 3 1,1 1,3
sociální ochrana 5 1,9 2,2
zdraví 4 1,5 1,7
chybějící údaje 30 11,5 
celkem 26 100 100
 
G r a f  2  Výskyt jednotlivých typů projektů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Intervenční činnosti  
 Vzhledem k tomu, �e se charakteristika programů prostřednictvím zařazení do 
uvedené typologie podle explicitního zaměření zdála příli� obecná a v některých případech i 
zavádějící, vytvořili jsme proměnnou s označením �intervenční činnosti�, která blí�e 
specifikovala obsah činnosti v rámci programu s daným typem zaměření. Toto sledování 
reálného obsahu jednotlivých programů  nám pak pomáhá odli�it, zda například program, 
který spadá do typu vzdělávání, opravdu realizuje nějakou vzdělávací aktivitu či se teprve 
sna�í zajistit prostory a vybavení pro to, aby potencionální vzdělávací aktivity měly být kde 
realizovány. 
Proměnná �intervenční činnost� programu byla kategorizována následujícím způsobem: 
! volnočasová aktivita (představuje konkrétní aktivitu, která slou�í k aktivnímu trávení 

volného času), 
! vzdělávací aktivita (představuje konkrétní akci zaměřenou na vzdělávání, jako je například 

uspořádání semináře pro romské asistenty, semináře pro pracovníky státní správy o romské 
kultuře a historii, kurz práce s počítačem pro romské �eny apod.), 

! náklady na vybavení a provoz (charakterizuje  takové programy, které měly za cíl získat 
prostředky na vybavení, materiál, pomůcky apod. či zajistit provoz, uhradit materiální 
(nájem prostor, telefon, energii) a osobní  náklady (např. odměny lektorům) center pro 
trávení volného času, přípravných tříd, �kolek apod.), 

p o r a d e n s t v
í

2 %

k u l t u r a
8 %

k o m u n i t n í  
p r á c e

3 %

o s t a t n í
6 %

v o l n ý  č a s
7 0 %

v z d ě l á v á n í
1 1 %



 

 36

! kultura (jde o akce či počiny, nejčastěji zaměřené na prezentaci romské kultury nej�ir�í 
veřejnosti),  

! komunikace (představuje poměrně různorodou �kálu činností, nejčastěji různé kulturní a 
společenské akce, které si kladou jako primární cíl kontakt mezi členy romské komunity a 
majoritou a vzájemné předávání informací), 

! informace (nejčastěji �lo o tvorbu a �íření informačních materiálů o romské kultuře a 
historii nebo o přímé předávaní těchto informací prostřednictvím různých besed apod.). 

 Vý�e uvedené kategorie obsahu intervenční činnosti nám jednak dovolují detailněji 
popsat obsah programů, které jsou prezentovány jako programy určitého typu, a zároveň 
zohlednit ji� vý�e zmíněnou skutečnost, �e v zaměření programů se nezřídka prolíná více 
dimenzí. Tabulka 3,  která u programů MrK vyjadřuje  vztah kategorie �obsahové zaměření 
programu� (tedy základní oblast, do které program vstupuje) a proměnné �intervenční 
činnost�, například dokládá, �e 3 z 5 programů, které  jsou zaměřeny na komunikaci, 
odpovídají spí�e kulturně zájmovým činnostem. To znamená, �e jejich obsahem byla nějaká 
kulturní akce, která v�ak spí�e ne� jako prostředek  kulturního uvědomění romské komunity 
měla slou�it jako prostředek vzájemného setkání romské komunity a majority. Tímto 
způsobem bylo mo�né rozli�ovat mezi programy, které by sice na základě hrubého zařazení 
do typologie bylo mo�né označit jako programy zaměřené na kulturu, ale při pohledu na 
jejich konkrétní obsah byly rozděleny jednak na programy, jejich� bezprostředním cílem byla 
prezentace či podpora romské kultury (ty pak byly zařazeny do typologie jako programy 
zaměřené na  kulturu) jednak na programy, součástí jejich� obsahu byla sice nějaká kulturní či 
společenská událost, ale jejich� přímým cílem bylo zprostředkování komunikace mezi 
romskou komunitou a majoritou. Takové programy pak byly zařazeny do typologie jako 
programy  zaměřené na komunikaci. Podobně  zji�ťujeme, �e u programů typu volný čas (N = 
15) se vyskytují pouze 4 programy zaměřené bezprostředně na zaji�tění nějaké konkrétní 
volnočasové aktivity, ale 9 programů slou�ilo k zaji�tění provozu a  k pořízení vybavení 
center a kluboven volného času. Z tabulky 3 dále plyne, �e 10 z 37 podpořených programů, 
tedy 27% ze v�ech podpořených programů MrK, slou�ilo k pořízení vybavení nebo k zaji�tění 
provozu, nejčastěji komunitních center a kluboven volného času. Tato skutečnost je výrazem 
situace, �e zdaleka ne ve v�ech lokalitách, kde je reálná potřeba vybudování komunitních 
center a kluboven volného času, tato zařízení vybudována jsou a fungují. Pokud v�ak chceme 
situaci romské komunity opravdu systematicky a dlouhodobě ře�it, neměla by mo�nost jejich 
vybudování a provozu  být závislá na takových nestandardních ře�eních, jako jsou jednou 
ročně vyhla�ované programy. Jako efektivněj�í a komplexněj�í shledáváme vyčlenit ze 
státního rozpočtu, respektive z rozpočtu MPSV či M�MT  prostředky na vybudovaní a 
zaji�tění těchto komunitních center, kde je jejich potřeba reálná. Programy, které pak 
podporuje Meziresortní komise pro zále�itosti romské komunity, by pak slou�ily jako určité 
nadstandardní příle�itosti, jak činnost těchto center roz�ířit či zkvalitnit. 

T a b u l k a 3 Třídění druhého stupně proměnných obsah programu a zaměření 
programu 

typ programu  
obsah programu vzdělávání volný čas kultura komunikace informace 

celkem 

vzdělávcí aktivita 6  1   7
volnočasová aktivita  4 1   5
náklady na vybavení a provoz  9  1  10
komunikace   1   1
informace 2   1 1 4
kultura  2 5 3  10
celkem 8 15 8 5 1 37 

Pozn.: Bylo mo�no zjistit pouze u programů MrK 
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4.2.3  Producent programu 
 Z vět�iny přihlá�ek byla patrná metodická nedostatečnost a nezpůsobilost 
předkladatelských subjektů vytvořit adekvátní projektovou dokumentaci programu. 
Plyne pravděpodobně z faktu, �e vět�ina �adatelů o finanční podporu svých programů jsou 
nestátní neziskové organizace na lokální úrovni, jak ukazuje tabulka 4. Jejich členové jsou 
v této oblasti velmi často nezku�ení. Mnohé z �ádostí tak  působí nedůvěryhodně. Tento 
vá�ný handicap tak mnohé z obsahově přínosných programů apriori odsuzuje k neúspěchu.  
 
T a b u l k a  4  Třídění druhého stupně proměnných statut subjektu a dosah programu 

dosah programu  
statut subjektu lokální regionální celostátní mezinárodní 

celkem 

nestátní organizace 17 3 6 1 27
státní organizace   2  2
fyzická osoba 2 1 1  4
církevní organizace 3 1   4
celkem 22 5 9 1 37
 

 Tato situace vede ke zvá�ení potřeby opatření, které by směřovalo k vy�kolení 
subjektů předkládajících programy, jak �ádosti o finanční podporu programů formulovat, 
zvlá�tě těch, jejich� činnost je na podpoře prostřednictvím programů přímo závislá. Co se týče 
subjektů, které programy realizovaly, objevují se v�echny ty, které chtěly být v souladu se 
záměrem MrK podpořeny: kromě nestátních organizací, které tvoří 46%, fyzické osoby 
(14%), církevní organizace (11%) a �koly (13%). Jejich rozlo�ení spolu s ostatními názorně 
ilustruje graf 3:  
 
G r a f  3  Rozlo�ení subjektů realizujících projekty OkÚ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.4  Cílové skupiny  
 Bli��í popis cílových skupin programů (viz tabulky 5 a 6) ukazuje, �e cílovou 
skupinou jsou převá�ně romské děti a mláde�, co� se velmi výrazně projevilo zejména 
v programech zaměřených na vzdělávání. Na dimenzi vzdělávání je v kontextu romské 
komunity kladen velký důraz a je pova�ována ze jeden ze zásadních faktorů jejího sociálního 
začlenění. Vzdělávání dospělých Romů je v�ak zastoupeno v programech jen marginálně.  
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T a b u l k a  5  Cílové skupiny programů MrK 

cílová skupina četnost relativní procenta validní procenta 
romské děti a mláde� 15 40,5 40,5
rom�tí dospělí 2 5,4 5,4
v�echny děti 1 2,7 2,7
v�ichni dospělí 1 2,7 2,7
Romové 7 18,9 18,9
majorita 2 5,4 5,4
v�ichni 9 24,3 24,3
celkem 37 100 100
 
 

T a b u l k a  6  Cílové skupiny programů OkÚ 

cílová skupina četnost relativní procenta validní procenta 
romské děti a mláde� 78 29,9 41,01
rom�tí dospělí 5 1,9 2,6
v�echny děti 36 13,8 18,9
v�ichni dospělí 1 0,4 0,5
Romové 40 15,3 21,1
majorita 1 0,4 0,5
v�ichni 29 11,1 15,3
chybějící údaje 71 27,2  
celkem 261 100  
 
4.2.5  Finanční zdroje  
 Programy Mrk byly podpořeny celkovou částkou 2 510 400 Kč. Celkové po�adované 
náklady na podpořené programy v�ak tuto částku mnohonásobně převy�ovaly, představovaly 
22 306 994 Kč. MrK  tedy programy podpořila pouze částkou, která představovala 11,3% 
skutečných nákladů programů. U 86,1 % programů MrK nepodpořila program v plné vý�i, 
která byla předkladateli od MrK po�adována. Rozdíl mezi finanční podporou po�adovanou od 
MrK a částkou,  kterou MrK programy skutečně podpořila, představoval celkem  3 554 770 
Kč. Pouze 5 programů bylo podpořeno v  plné vý�i a u �ádného z programů se nestalo, �e by 
konečná finanční podpora MrK převy�ovala částku, o kterou bylo od předkladatele programu 
za�ádáno.   
 V 51,4% programů se na jejich  finanční podpoře podílely také jiné subjekty ne� 
MrK. Celková vý�e jejich podpory činí  4 682 182 Kč, co� představuje 21% z celkových 
nákladů na programy, tedy dvojnásobný podíl na celkových nákladech ne� činila podpora 
v případě MrK. 40,5% programů bylo zároveň podpořeno z vlastních zdrojů předkládajících 
subjektů, celkově částkou 2 215 719 Kč, co� z celkových nákladů představuje 10% a takřka 
se kryje s podporou MrK.  
 Finanční nákladnost programů MrK ilustruje tabulka 7. Nejpočetněji byly 
zastoupeny programy, jejich� celkové náklady převy�ovaly částku 100 000 Kč. Podíl těchto 
programů představoval 64 % a jednalo se celkem o 23 programů. Nejnákladněj�í program měl 
náklady ve vý�i 11 350 000 Kč a nejméně nákladný měl náklady ve vý�i 6 400 Kč. 
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T a b u l k a 7  Celkové náklady programů MrK 
celkové náklady v Kč četnost relativní procenta validní procenta 

5001 a� 10 000 1 2,7 2,8
10 001 a� 50 000 3 8,1 8,3
50 001 a� 100 000 9 24,3 25
100 001 a více 23 62,2 63,9
chybějící údaje 1 2,7
celkem 37 100 100

Jak je v�ak zároveň patrné z tabulky 8, částky, kterými podpořila programy MrK, se 
nejčastěji, v 54% případů, pohybovaly od 10 000 Kč do 50 000 Kč. 24% programů bylo 
dotováno částkou od 50 000 Kč do 100 000 Kč a 16% programů částkou nad 100 000 Kč. 

 

T a b u l k a 8 Finanční podpora Meziresortní komise pro zále�itosti romské komunity 
programům MrK 

finanční podpora MrK 
v Kč 

četnost relativní procenta validní procenta 

5001 a� 10 000 2 5,4 5,4
10 001 a� 50 000 20 54,0 54,0
50 001 a� 100 000 9 24,3 24,3
100 001 a více 6 16,2 16,2
celkem 37 100 100
 

Tyto dvě skutečnosti potvrzují i údaje v tabulce 9, které vyjadřují vý�i rozdílů mezi 
částkou, která byla od MrK na program �ádána a kterou nakonec MrK program podpořila. Ze 
33,3% tento rozdíl představoval více ne� 100 000 Kč.  
 

T a b u l k a 9 Rozdíl mezi po�adovanou částkou a skutečnou dotací Meziresortní komise 
pro zále�itosti romské komunity u programů MrK 
rozdíl nákladů a dotace v 

Kč 
četnost relativní procenta validní procenta 

do -1000 6 16,2 16,7
-1001 a� -5000 2 5,4 5,6
-5001 a� -10000 4 10,8 11,1
-10001 a� -50000 6 16,2 16,7
-50000 a� -100000 6 16,2 16,7
méně ne� -100000 12 32,4 33,3
chybějící údaje 1 2,7
celkem 37 100 100
 

V případě programů OkÚ nám povaha informací, které máme k těmto programům 
k dispozici, nedovoluje provést detailněj�í analýzu jejich finanční podpory. Mů�eme se v této 
souvislosti opřít pouze o údaje, které vyjadřují skutečnou vý�i dotace MrK prostřednictvím 
příslu�ných okresních úřadů. Tabulka 10, podobně jako v případě programů MrK tabulka 7, 
vyjadřuje, v jakém finančním rozpětí se pohybovaly nejčastěji podpořené programy. 

U programů OkÚ dospíváme k závěru o poněkud odli�né dotační politice ne� tomu 
bylo u programů Mrk. Vý�e dotací jednotlivým programům  jsou tu jednak obecně více 
rozlo�eny  a zároveň jsou rozlo�eny do men�ích částek. I kdy� nejvy��í podíl, 55,7 %, opět 
zaujímají programy dotované ve vý�i od 10 000 Kč do 50 000 Kč, jako druhé nejčastěji 
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dotované jsou programy, které byly dotovány ve vý�i od 5 000 Kč do 10 000 Kč, a třetí pozici 
pak zaujímají programy dotované částkami do 5 000 Kč.  

Charakter této dotační politiky souvisí pravděpodobně se skutečností, �e částky 
přidělené jednotlivým okresním úřadům byly pak rozdělovány samotnými okresními úřady 
organizacím a jiným subjektům v okrese působícím, které si o podporu za�ádaly. Vý�e těchto 
příspěvků, které měly okresní úřady k dispozici, pak byla, jak se pí�e ve zmíněné �Zprávě o 
vyhodnocení efektivnosti programu podpora programů integrace romské komunity�, 
odvozena od početnosti občanů romské komunity a integračních aktivit, pravděpodobně tedy 
počtu a úrovně příslu�ných organizací v daném okrese. Vyčleněné finance tak mohly být více 
diverzifikovány. 
 
T a b u l k a 10 Finanční podpora Meziresortní komise pro zále�itosti romské komunity 
programům OkÚ 

finanční podpora Mrk v 
Kč 

četnost relativní procenta validní procenta 

méně ne� 5 000 33 12,6 14,3
5 001 a� 10 000 47 18 20,4
10 001 a� 50 000 128 49 55,7
50 001 a� 100 000 11 4,2 4,8
více ne� 100 000 11 4,2 4,8
chybějící údaje 31 11,9
celkem 261 100 100
 

Celkově byly programy OkÚ podpořeny částkou 6 386 867 Kč, přičem� průměrně 
připadlo na jeden program 28 000 Kč. Program podpořený nejvy��í částkou představoval 
program podpořený sumou 289 500 Kč.   
 
4.2.6 Závěry a doporučení 
 
1. Nejasná formulace obsahového zaměření programů. Na základě uvedených rozborů 

jsme sestavili pracovní typologie programů. Zařazování programů do jednotlivých typů 
bylo velmi problematické, proto�e u programů bylo jen výjimečně explicitně uvedeno, na 
co jsou svým obsahem zaměřeny a u vět�iny z nich docházelo k prolínání dimenzí, ke 
kterým se vztahovaly. Bylo velmi tě�ké rozli�it například programy vzdělávací od 
volnočasových  a volnočasové od kulturních, co� bylo pro potřeby na�eho záměru 
nezbytné.  

2. Neadekvátní výběr intervenujících činností. Autoři programů se v popisech programů 
velmi často dopou�těli nepřesností. Často docházelo k jakémusi přeceňování dopadu 
programů, k vytyčování si náročných cílů, které měly být realizovány neodpovídajícími 
prostředky. Konkretizace intervenujících činností v dokumentaci velmi často chyběla. 

3. Slabé zastoupení programů bezprostředně zacílených do oblastí sociálního vyloučení. 
Za záva�ný nedostatek programů pova�ujeme velmi slabé zacílení programů do oblastí 
sociálního vyloučení. Programy zaměřené na nezaměstnanost, otázky spojené s bydlením, 
sociálním poradenstvím a slu�bami jsou zastoupeny buď velmi málo anebo zcela 
absentují. Toto zji�tění pova�ujeme, vzhledem k usnesení vlády a závazkům plynoucím 
z příslu�ných dokumentů, za informaci nosnou pro budoucí zaměření programů zacílených 
na sociálně vyloučenou romskou komunitu.  

4. Nedostatečná definice sociálních problémů. Příčiny, které realizátoři programů přisuzují 
jednotlivým problémům, nebyly u vět�iny programů jasně formulovány a odvodili jsme je 
z cílů programů či z obsahu konkrétních intervenujících činností. Přes uvedené výhrady 
mů�eme konstatovat, �e u těch programů, kde bylo zaměření programu na danou 
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problémovou oblast explicitněji uvedeno, se  programy dotýkaly relevantních problémů, 
které jsou v souvislosti s romskou komunitou diskutovány. Tyto velmi diferencované 
problémy by se daly rozdělit do několika oblastí: sociálně-patologické a kriminální 
chování romských dětí a mláde�e, jeho� příčinou je nevhodné trávení volného času, 
sociálně-patologické chování a vysoký výskyt zneu�ívání návykových a zdraví 
�kodlivých látek v romské komunitě, jeho� příčinou je nedostatečná prevence v oblasti 
zneu�ívání návykových a zdraví �kodlivých látek zacílená na romskou komunitu a 
nedostatečná informovanost romské komunity v sociálně-právní oblasti a oblasti zdraví a 
�ivotního stylu; znevýhodněné postavení romské komunity v majoritní společnosti v 
oblasti vzdělání, jeho� příčinou je  nedostatečná příprava romských dětí na vstup do 
základní �koly a znevýhodněné postavení romských dětí na základních �kolách; v oblasti 
společenské a obecně občanské participace, - příčinou je nedostatek dovedností a 
informací nezbytných pro rovnocenné postavení příslu�níků romské komunity  ve 
společnosti; v oblasti zaměstnání - příčinou je  nedostatečná motivace příslu�níků romské 
komunity pro uplatnění se na trhu práce. Dále negativní obraz romské komunity 
v majoritní části společnosti, jeho� příčinou je izolace romské komunity a majoritní 
společnosti, nedostatečná informovanost majority o romské historii, kultuře a jejích 
specifikách, nedostatek materiálů pro multikulturní vzdělávání. Úpadek romské kultury 
a oslabení romské identity, jeho� příčinou je nedostatečná informovanost samotných 
příslu�níků romské komunity o vlastní historii a kultuře, nedostatečná snaha o její 
uchování a rozvoj prostřednictvím folklórních aktivit. Mezi dal�í významné problémy  

5.  patří nedostatečná úroveň vzdělání romských pedagogických asistentů a romských 
poradců, nedostatečná komunitní a sociální práce v romských komunitách a nedostatečná 
sociální péče zacílená na příslu�níky romské komunity. 

6. Malá citlivost programů k problémům souvisejícím se vzděláváním a pracovní 
kvalifikací Romů. Vzdělávací programy představují významnou část celého 
analyzovaného souboru (22% programů MrK a 10% programů OkÚ). Téměř výlučně v�ak 
jde o vzdělávací a výchovné programy pro romské děti a mláde�. Vzdělávání dospělých 
Romů je zastoupeno v programech jen marginálně. Doporučujeme proto adekvátně 
obsáhnout i tuto cílovou skupinu. 

7. Nekomplexnost a dílčí charakter intervenujících opatření. Problémy nikdy nebyly 
v rámci programů ře�eny komplexně, soustředily se v�dy jen na některé z příčin, kvůli 
kterým k problémům dochází. Tato skutečnost je vzhledem k charakteru programů 
(jednalo se o jednorázové dotace ve vět�ině případů jednorázových aktivit s relativně 
nízkým rozpočtem) pochopitelná, ov�em bezprostřední rozli�ení obecných cílů od cílů 
instrumentálních v rámci konceptualizace programu pova�ujeme za jednu z podmínek 
toho, �e je program adekvátně nastaven na zvolený problém. Jinak není mo�né předcházet 
nahodilým výdajům finančních prostředků, zaml�ení reálného efektu a mo�nosti program 
evaluovat.  

7. Finanční spoluúčast �adatele a třetích subjektů. Jako v zásadě příznivou je mo�né 
hodnotit poměrně vysokou finanční účast samotných �adatelů na programech vzhledem 
k vý�i státní dotace. Představuje přibli�ně poměr 1 : 1. Tato skutečnost zvy�uje 
odpovědnost producenta a organizátora programu k výsledkům. Na druhé straně podíl 
státní dotace na celkových plánovaných nákladech programů tvoří jen přibli�ně 11 
procent. Vysoký podíl po�adovaných nákladů je hrazen ostatními subjekty (21%). Vzniká 
otázka, jak za uvedených podmínek financování mů�e státní dotační program obhajovat a 
realizovat zájmy vládní politiky zmen�ující sociální vyloučení a posilující integraci 
romské komunity v na�í společnosti.    

8. Statusová nevyrovnanost subjektů �ádajících o grant. Finanční podpora programů 
mohla být poskytována jak institucím, tak fyzickým osobám. Podporovat v rámci 
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programů s celostátní působností fyzické osoby pova�ujeme v tomto smyslu za 
nestandardní a nevhodné. Podpora poskytovaná institucím zaji�ťuje vět�í míru veřejné 
kontroly nad svěřenými prostředky. 

Vzhledem k uvedeným zji�těním doporučujeme: 
a) Konceptualizovat opatření ke sní�ení sociální exkluze romské komunity v rámci 
vládní strategie 

V rámci vládních koncepčních materiálů vztahujících se k integraci romské 
komunity věnovat adekvátní pozornost opatřením zacíleným na sociálně vyloučenou romskou 
komunitu a zaměřeným na oblasti relevantní oblastem jejího sociálního vyloučení. Tato 
opatření pak doporučujeme přednostně sledovat prostřednictvím příslu�ných vládních 
programů. 
b) Diferencovat programy v závislosti na statutu subjektů odpovědných za realizaci 
programů 

Vymezit opatření, u kterých je nezbytné, případně �ádoucí, aby byla organizována, 
realizována a monitorována prostřednictvím institucionálního aparátu v rámci státní správy či 
místních samospráv od opatření, jejich� celková realizace mů�e být zcela přenesena na 
nestátní organizace. Opatření na úrovní státní či místní správy dostatečně organizačně 
(koncepčně, odborně, personálně) a finančně zabezpečit a opatření, která jsou financována ze 
státního rozpočtu, ale jejich� realizaci mohou  zabezpečovat nestátní organizace, kontrolovat 
prostřednictvím jasně daných (formálních i obsahových) pravidel poskytování podpory 
programů.  
c) Ú�eji a homogenněji vymezit zaměření programů 

Pro lep�í zacílení a efektivitu programů v této souvislosti doporučujeme oblasti, do 
kterých mají programy vstupovat, vymezit ú�eji a homogénněji, analogicky oblastem 
sociálního vyloučení a koncepčně propojit tak, aby problémy mohly být ře�eny komplexně.  
d) Podporovat programy s komplexněj�ím zaměřením 

Z podstaty komplexní povahy sociálního vyloučení, které by také mělo být ře�eno 
jako komplex vnitřně provázaných jednotlivých problémů, doporučujeme také zvá�it dotační 
politiku podpory těchto programů. Doporučujeme spí�e financovat programy komplexněj�í 
povahy i za cenu vy��ích finančních nákladů a omezení celkového počtu podpořených 
programů.   
e) Více formalizovat grantová výběrová řízení 

Doporučujeme předem identifikovat důle�ité orientační charakteristiky programů, 
které budou povinně standardně  sledovány v precizně zkonstruovaném formuláři. Tento 
předpoklad klade vysoké nároky jak na organizátory grantových řízení, tak na předkladatele  
programů. Od organizátorů grantových řízení se očekává artikulace jasného záměru politiky a 
od něho se odvíjející jasná formulace po�adavků směřovaných  na předkladatele programů 
včetně  povinně vyplněného formuláře týkajícího se důle�itých informací o programu. Od 
předkladatelů programů se zároveň očekává schopnost těmto po�adavkům dostát.  
f) Zaměřit se na průbě�né vzdělávání subjektů předkládající programy programů 

Doporučujeme statutově vyrovnat subjekty, které se mohou v rámci daných 
grantových řízení ucházet o finanční podporu. V této souvislosti také doporučujeme subjekty 
předkládající programy průbě�ně v  kultuře a metodologii tvorby programů vzdělávat, zvlá�tě 
těch, jejich� činnost je na podpoře prostřednictvím programů přímo závislá.  
 
4.3 Programy splňující předpoklady zmen�ování sociální exkluze romské komunity  

Účelem následující části studie bylo  identifikovat programy, které mají předpoklady 
uspět ve snaze o sni�ování sociální exkluze romské komunity. A dále provést jejich popis a 
hodnocení v krátké případové studii. Výsledky jsme rozdělili do dvou částí. V první se 
zaměříme na popis rozhodujících faktorů úspě�nosti zkoumaných programů, ve druhé části 
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provedeme popis jejich silných a slabých stránek z hlediska realizovatelnosti projektů a jejich 
roz�iřování v sociálním prostoru a čase. 
V následujícím textu jsou představeny a posouzeny následující programy: 
•  terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách (dimenze chudoba), 
•  program reintegrace romských �áků do základního proudu (dimenze vzdělanost), 
•  rozvojový program komunitního bydlení občanů romské národnosti v městě Brně (dimenze 

bydlení), 
•  romská práva a přístup ke spravedlnosti (dimenze vztahy v lokalitě). 
  
4.3.1 Identifikace kritických faktorů úspě�nosti tvorby programů  
  
Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách  
 
Realizátor programu: Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s. 
Doba trvání programu: od roku 1999 do současnosti 
1. Jaký sociální problém program ře�í. 

Program ře�í situaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit, kteří se rekrutují 
předev�ím z příslu�níků romských komunit. V rámci těchto lokalit dochází k sociálně-etnické 
homogenizaci přecházející v etnickou prostorovou segregaci, která dále prohlubuje chudobu a 
sociální vyloučení jejích obyvatel. 
2. O jaké předpoklady se opírá definice sociálního problému v programu. 

Předpokladem programu je, �e vznikají tzv. sociálně vyloučené lokality. Jde o 
lokality, v nich� jsou koncentrováni chudí lidé rekrutující se nejčastěji z romské komunity. 
Koncentrace chudoby, prostorová segregace a tím se prohlubující sociální nekompetence 
značně omezuje přístup ke v�em formám státní i nestátní institucionální pomoci a dochází 
k mnohačetné deprivaci jednotlivců, rodin a celé komunity. V takovém prostředí  lidé volí 
krátkodobé �ivotní strategie cílené jen na uspokojení základních potřeb a vzniká subkultura 
s patologickými pravidly a hodnotami. V takovém prostředí se stávající sociální vyloučení 
dále prohlubuje. Změna situace vy�aduje poskytování nadstandardní sociální pomoci 
zakládající se na vysoce individualizované sociální práci s klientem, kterou stávající sociálně 
systém neposkytuje.  
3.  Charakteristiky programu  
Strategické cíle programu 

Program se sna�í zaplnit existující mezeru v poskytování sociální pomoci sociálně 
vyloučeným jednotlivcům, rodinám a komunitám. V rámci programu je pozornost věnována 
zejména sociálnímu fungování a �ivotní situaci klienta. Cílem programu je rozvinout osobní 
dispozice klienta ke zvládání �ivotních situací a přístupu k odpovídajícím informacím a 
slu�bám. Sociální práce je vykonávána jednak s cílem docílit změny na individuální úrovni, 
zároveň se v�ak jejím prostřednictvím usiluje o zlep�ování systému nabízených slu�eb. 
1. zvý�ení sociální mobility konkrétního klienta a jeho schopnosti řídit si svůj �ivot 

samostatně, 
2. zprostředkování (klientům) slu�eb a aktivit, které jsou lokálně dostupné, ale 

poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o slu�bě, 
3. iniciování strukturálních změn a ozdravných procesů v lokalitě, 
4. minimalizování rizik spojených se �ivotem v sociálně znevýhodňujícím prostředí, 
5. na místní úrovni změna přístupu samospráv k sociálně vyloučeným lokalitám, podílení se 

spolu s klienty na komunitním plánování a rozhodování, 
6. spolupráce se subjekty, které by mohly v lokalitě realizovat rozvojové programy, iniciace 

takových programů: komunitní programy (ve smyslu komunitního organizování), 



 

 44

vzdělávací programy, zaměstnanostní programy, zdravotní programy, programy rozvoje 
bydlení, preventivní programy záchrany stávajícího bydlení. 

Instrumentální cíl 
 Dílčím cílem programu je poskytnout těmto společenstvím pomáhajícího 

pracovníka, který by flexibilně naplňoval roli  poradce, průvodce, mediátora, organizátora, 
komunitního plánovače a autoritu. Nejobecněj�ím úkolem tohoto pracovníka je podporovat u 
klientů schopnost řídit svůj �ivot samostatně a vyhnout se propadu, kterým �ivot ve 
znevýhodňujícím prostředí hrozí.  
Cílová skupina 

Primární cílovou skupinou jsou lidé �ijící ve vyloučených lokalitách. Proto�e se tito 
lidé rekrutují předev�ím z romské komunity, představují cílovou skupinu programu sociálně 
vyloučení příslu�níci romských komunit �ijící ve 20 lokalitách 20 měst čítající dohromady 
kolem 3 500 přímých beneficientů programu.   
Poskytované slu�by: 
•  mediační, facilitační činnost mezi komunitou a orgány státní správy a samosprávy, příp. 

dal�ími subjekty, 
•  individuální analýza sociální situace rodin, stanovení strategie ře�ení jednotlivých 

problematických situací, vedení případů případně aktualizace zvolených ře�ení, 
- kontakt s klientem a jeho rodinou ve vybrané lokalitě, 
- stanovení základních problémů vybraných rodin, případně společenství, 
- stanovení příčin problémů a návrh ře�ení, 
- vyjednání způsobu ře�ení s klientem, 
- vlastní ře�ení problému, 
- přizpůsobení povahy a intenzity pomoci měnící se situaci jednotlivých klientů, 
- vyhledávání spolupracovníků v cílové komunitě nebo okolí, 
- roz�iřování činnosti na dal�í klienty uvnitř cílové komunity, 
- vedení a koordinace dobrovolníků a spolupracovníků, zprostředkování kontaktu a 
komunikace mezi komunitou a vněj�ími subjekty. 
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Reintegrace romských �áků do základního proudu vzdělávání  
 
Realizátor programu: Step by step ČR, o.s. 
Doba trvání programu: od roku 1999 do současnosti  
1. Jaký sociální problém program ře�í 

Program ře�í problém etnické segregace základního vzdělávacího systému v ČR, 
vylučování dětí pocházejících z multikulturního rodinného prostředí ze základního systému 
vzdělávání. 
2. O jaké předpoklady se opírá definice sociálního problému v programu 

Předpokladem programu je, �e za stávajícího systému vzdělávání v rámci základního 
�kolství dochází ke znevýhodňování dětí z multikulturního rodinného prostředí. Základní 
�koly nejsou připraveny na multikulturní přístup k diagnostikování a vzdělávání dětí. Dochází 
k neopodstatněnému zařazování dětí z multikulturního výchovného prostředí do zvlá�tních a 
speciálních �kol, které determinují budoucí mo�nost těchto dětí úspě�ně pokračovat v dal�ích 
stupních vzdělávání.  
3. Charakteristiky programu  
Strategický cíl 

Dosáhnout změny základního vzdělávacího systému směrem k obohacení 
vyučovacích osnov o multikulturní prvky a přizpůsobení výchovných a vzdělávacích postupů 
specifikám jiných kultur. Výhledovým cílem je dosa�ení institucionální reformy �kolství a 
jeho změny na otevřený a inkluzívní vzdělávací systém. 
Instrumentální cíle 
1. Změnit metodologii práce s romskými dětmi ve zvlá�tních �kolách na metodologii 

vzdělávacího programu �Začít spolu� jako pedagogiky orientované na dítě s vyu�itím 
multikulturní předsudkové výchovy pro učitele tak, aby v průběhu prvních tří let byly 
romské děti umístěné ve zvlá�tních �kolách vzdělávány na maximální mo�né úrovni jejich 
potenciálu, na úrovni vy��í ne� to po�aduje systém. 

2.   Zabezpečit úspě�nost dětí, které pře�ly ze zvlá�tní �koly do základní. 
 
Cílová skupina 

Děti z multikulturního rodinného prostředí, v současnosti předev�ím romské děti 
zařazené do zvlá�tních a speciálních �kol, celkem 4 �koly a 33 �áků v pilotních třídách. 
 
Poskytované slu�by: 
•  vzdělávání učitelů v oblasti metodologie pedagogiky orientované na dítě (vzdělávacího 

programu �Začít spolu� pro první stupeň Z�) obohacené o metodologii multikulturního a 
protipředsudkového vzdělávání, 

•  zřizování experimentálních tříd na zvlá�tních a speciálních �kolách, v rámci kterých jsou 
romské děti vzdělávány podle standardů základního vzdělávání, 

•  zřizování tranzitních tříd na základních �kolách, do kterých jsou umísťovány romské děti, 
které uspějí v rámci experimentálních tříd, 

•  zprostředkování přechodu dětí, které uspějí v rámci experimentálních tříd, ze zvlá�tních a 
speciálních �kol do tranzitních tříd základních �kol, 

•  odborná konzultace, 
•  supervize. 
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Rozvojový program komunitního bydlení občanů romské národnosti v městě Brně  
 
Realizátor programu: Drom, romské středisko Brno, Spolu-CZ Brno, o.s., IQ Roma Servis, 
o.s., ÚMČ Brno-střed, FASTER reality s.r.o., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Doba trvání programu: od roku 1999 do současnosti 
1. Jaký sociální problém program ře�í 

Program ře�í problém etnické prostorové segregace a vyloučení příslu�níků romské 
komunity ze standardního bydlení.  
2. O jaké předpoklady se opírá definice sociálního problému 

Program vychází z předpokladu, �e na základě minulé bytové politiky města do�lo ke 
koncentraci příslu�níků romské komunity v určitých lokalitách a domech, které patří 
k nejstar�í zástavbě města, tak�e podmínky bydlení v nich jsou hluboko pod společensky 
uznaným  standardem. Zároveň se jejich obyvatelé rekrutují z chudých rodin, jejich� členové 
jsou často nezaměstnaní a závislí na státním sociálním systému. Velká část těchto obyvatel je 
také vysoce sociálně a informačně nekompetentní. Z těchto důvodů dochází velmi často 
k nedodr�ování povinností spojených s nájemním bydlením (dluhy na nájmech, nelegální 
formy bydlení). Tito obyvatelé jednak �ijí ve �patných podmínkách a jsou postupně 
vylučování ze standardních forem získávání bydlení. 
3. Charakteristiky programu 
Strategický cíl 

Legalizace bydlení, zlep�ení podmínek bydlení a převzetí odpovědnosti za vlastní 
bydlení obyvateli dvou nájemních domů obydlených převá�ně příslu�níky romské komunity. 
Instrumentální cíle 
1. náprava právního stavu u�ívání bytů náhradním plněním za dluhy na nájemném formou  

jejich odpracování a plnění splátkových kalendářů za dluhy na slu�bách a za energie 
spojených s u�íváním bytů, 

2. legalizace nájemních smluv na dobu určitou s mo�ností následného prodlou�ení, 
3. udr�ení dosa�eného stavu, 
4. zaji�tění udr�ování pořádku v domě a jeho okolí (zřízení pracovního místa a funkce 

domovníka), 
5. zaji�tění slu�eb souvisejících s bydlením (prádelna, telefonní automat), 
6. vytvoření funkční komunity z obyvatel domu,  
7. vytvoření samosprávy domu jako právního subjektu (dru�stevní samospráva), 
8. rekonstrukce domu a bytů, 
9. participace obyvatel na správě a rekonstrukci objektu. 
Cílová skupina 
Obyvatelé dvou domů v Brně obydlených zejména příslu�níky romské komunity (asi 95%), 
kteří jsou sociálně znevýhodnění, bydlí v nevyhovujících podmínkách a mají poru�ený právní 
stav bydlení, celkem se jedná o 101 domácností (obydlených bytů) v těchto domech.  
Poskytované slu�by: 
•  zprostředkování mo�nosti odpracování dluhů a splátkových kalendářů, 
•  modernizace a rekonstrukce domu a bytových jednotek, 
•  sociální práce, 
•  komunitní práce, 
•  vytvoření pracovních míst spojených s údr�bou domu (zejména formou veřejně prospě�ných 

prací), 
•  sociálně právní poradenství a poradenství v oblasti bydlení, 
•  mediace a facilitace mezi obyvateli domu a sociálním a bytovým odborem příslu�né 

městské části. 
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Romská práva a přístup ke spravedlnosti v Evropě (Propagace integrovaných strategií 
na místní úrovni) 
 
Realizátor programu: Drom, romské středisko Brno, European Dialogue, Velká Británie, 
Východoanglická romská rada, Greenwichská rada pro rasovou rovnost londýn-Greenwich 
Doba trvání programu: od roku 2001 do současnosti 
1. Jaký sociální problém program ře�í 

Program ře�í �ir�í problém vyloučení romské komunity z participace na lokálních 
občanských strukturách a problém nerovného přístupu romské komunity k některým 
veřejným slu�bám a institucím (spravedlnosti právu, vzdělání, bydlení, zaměstnání a 
sociálnímu zabezpečení). 
2. O jaké předpoklady se opírá definice sociálního problému 

Program předpokládá, �e na místní úrovni není romská komunita dostatečně 
zplnomocněná k tomu, aby mohla v rámci existujících občanských struktur formulovat a 
prosazovat svoje zájmy a potřeby. Je potřebné aktivizovat lokální romskou komunitu tak, aby 
opravdu začala vykazovat charakteristiky komunity a sjednotila se na prioritách, které mají 
být v rámci institucí města ře�eny. Zároveň je nutné, aby byla institucionalizována forma 
komunikace mezi romskou komunitou a institucemi místní samosprávy.  
3. Charakteristiky programu 
Strategický cíl 

Vytvořit prostředky vedoucí ke zplnomocnění romské komunity tak, aby mohla na 
místní úrovni formulovat a prosazovat svoje zájmy a potřeby a podílet se na jejich ře�ení a 
vyzvat město a jeho instituce k začleňování romské komunity do procesu tvorby jednotlivých 
rozhodnutí.  
Instrumentální cíle 

Program neměl od svého počátku jasně zformulovány v�echny instrumentální cíle, 
ale tyto se záměrně tvořily a� v průběhu programu, aby jejich obsah maximálně odpovídal 
reálným potřebám romské komunity.  
•  Prvním výstupem bylo ustavení tzv. Fóra terénních komunitních pracovníků, tedy v�ech 

terénních pracovníků, kteří na úrovni města provádějí terénní sociální práci zaměřenou 
(explicitně či implicitně) na jednotlivé klienty z romské komunity v různých oblastech 
�ivota (terénní sociální pracovníci při MMB, sociální pracovnice o.s., komunitní pracovník, 
rom�tí asistenti, streetworkeři). Účelem Fóra je výměna zku�eností z různých oblastí 
působení terénních pracovníků a sumarizace a propojení potřeb, které u konkrétních klientů 
na nejni��í úrovni reálného �ivota vyvstávají tak, aby bylo mo�né je zohlednit na komunitu 
jako celek a posílit tím mo�nost prosazení jejich ře�ení.  Záměrem bylo tyto potřeby 
prostřednictvím členů Fóra artikulovat zástupcům státní správy a místní samosprávy a 
facilitovat mo�né formy spolupráce na jejich ře�ení. 

•  Za tímto účelem se na půdě ÚMČ Brno-střed podařilo vytvořit pracovní skupinu slo�enou 
ze zástupců jednotlivých lokálních proromskými organizací, Fóra komunitních terénních 
pracovníků a zástupců státní správy a místní samosprávy (úřad práce, bytový, sociální odbor 
MMB, odbor �kolství, poradce pro národnostní men�iny MMB, romský poradce MMB 
atd.), �kol, církevních organizací apod., která má pracovní název Rada pro rovnoprávné 
partnerství. Na pravidelných měsíčních schůzkách Rady jsou tematicky diskutovány 
nejpalčivěj�í problémy a ve spolupráci v�ech zúčastněných institucí je hledáno optimální a 
reálné ře�ení. 

Cílová skupina. lokální romská komunita  
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Poskytované slu�by: 
•  policejní �kolení Akord (výcvik strá�níků městské policie k získání tzv. minority feeling - 

povědomí o specifikách  minority), 
•  zahraniční zku�enostní pobyty ve Velké Británii (pro městskou policii, zástupce pro-

romských organizací, zástupce municipality), 
•  ustavení Fóra terénních komunitních pracovníků, 
•  ustanovení Rady pro rovnoprávné partnerství na ÚMČ Brno-střed, 
•  inicializace vytvoření tzv. Strategie sociální inkluze Romů v Brně, 
•  vyjednávání se zástupci municipalit, 
•  zprostředkování zahraniční odborné konzultace. 
 
4.3.2  Problémy implementace programů 
 V této části jsme se soustředili na aspekt implementace vý�e popsaných programů, na 
silné a slabé stránky, příle�itosti a ohro�ení v jejich realizaci, případně multiplikaci.  
 
Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách 
 
1. Silné stránky programu. 
a) Inovativnost, jedinečnost programu 

Program spočívá na poskytování slu�eb výjimečného obsahu, které státní sociální 
systém není schopen poskytovat a jejich� potřeba byla zároveň v prostředí sociálně 
vyloučených romských komunit identifikována.  
b) Komplexnost ře�ení problému 

Jde o tvorbu nových typů sociálních slu�eb, které jsou bezprostředně zacíleny na 
zmírnění sociálního vyloučení příslu�níků romských komunit. 
c) Způsob řízení, personální zdroje 

Vysoké, organizační, personální a zejména metodické propracování (v podmínkách 
tuzemských nevládních neziskových organizací ojedinělé), s ambicí vypracovat standardy 
organizace a řízení, standardy kvalifikace a hierarchizace personálu, standardy poskytování 
slu�eb a metod práce a standardy vnitřních evaluačních postupů, které zakládají úspěch 
multiplikace programu na dal�í lokality.  
d) Institucionalizace 

Spolupráce s MPSV ČR na vypracování standardů poskytování sociálních slu�eb 
v rámci terénní sociální práce, spolupráce s Radou vlády pro zále�itosti romské komunity 
v poskytnutí know how terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. 
e) Finanční zdroje  

Stávající dostatečné finanční zabezpečení (včetně finanční rezervy). 
 
2. Slabé stránky programu 
a) Nejistota finančního zabezpečení pokračování programu v budoucnosti. 
 
3. Příle�itosti rozvoje programu 
a) Potřeba terénní sociální práce je identifikovaná také v dal�ích sociálně vyloučených 
lokalitách, které nejsou zatím v rámci tohoto ani jiného programu pokryty. 
 
4. Ohro�ení rozvoje programu 
a) Multiplikace programu  

Nedostatek finančního zabezpečení pro multiplikaci programu. Podle koordinátora 
programu finance dostačují na to, aby činnost v rámci programu byla smysluplná ve 
stávajících lokalitách, ale k tomu, aby se program rozvíjel o dal�í lokality a pracovníky, 
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nestačí, přičem� podle odhadu realizátorů programu by ke zmírnění sociálního vylučování ve 
nejkritičtěj�ích lokalitách byl potřeba minimálně desetinásobek stávajícího počtu terénních 
sociálních pracovníků (tzn. 300 - 400 pracovníků).  
b) Nedostatečná spolupráce v rámci státního sociálního systému 

Brzdou komplexního ře�ení nepříznivé sociální situace klientů programu je moment, 
kdy důsledné ře�ení problematické �ivotní situace klienta vy�aduje konstruktivní spolupráci 
s institucemi  státní správy a místní samosprávy. Mo�nosti této spolupráce jsou postaveny na 
ochotě obou stran, ochota či zájem o spolupráci ze strany zmíněných institucí se na základě 
zku�eností realizátorů programu jeví spí�e jako exkluzivní ne� samozřejmá. 
 
 
Reintegrace romských �áků do základního proudu vzdělávání 
 
1. Silné stránky programu 
a) Inovativnost, jedinečnost programu  

Jde o jedinečný program, který má ambice ře�it problém vyloučení romských dětí ze 
standardního vzdělávání u jeho bezprostředního zdroje.  
b) Komplexnost ře�ení problému 

Proto�e si program klade vysoký strategický cíl (změna přístupu stávajícího 
vzdělávacího systému), lze za podmínek jeho úspě�ného zakončení očekávat dlouhodobý 
efekt. 
 
2. Ohro�ení programu 
a) Definice sociálního problému  

Předpoklad ře�ení problému je zalo�en na hypotéze, která má být programem 
ověřena. Jde o hypotézu, �e �s poskytnutím nále�itých podmínek k učení by vět�ina romských 
dětí byla plně schopna splnit standardy základního vzdělávání� (průbě�ná zpráva 2001).  
V případě nenaplnění předpokladů, na kterých je tato hypotéza zalo�ena, které mů�e být 
způsobeno mnoha vněj�ími aspekty, které ovlivňují realizaci programu (od nedůsledně 
vypracované metodiky, přes kvalitu lidských zdrojů po organizační zvládnutí programu), by 
mohlo dojít k unáhlenému závěru o mo�nostech vzdělávání romských dětí. Dal�í pokusy o 
změnu vzdělávacího systému k vět�í otevřenosti směrem k multikulturnímu vzdělávání by tak 
mohly být ohro�eny.   
b) Diseminace programu 

Podle realizátora programu jsou cíle programu ohro�eny tím, �e jeho výsledky, i 
kdy� budou pozitivní, nebudou dále prakticky vyu�ity. K tomu, aby se tomuto vývoji 
zabránilo, je nutné, aby se jeho multiplikace chopilo přímo M�MT ČR a metodiku ji� do 
ostatních �kol diseminovalo samo. 
 
Rozvojový program komunitního bydlení občanů romské národnosti v městě Brně 
 
1. Silné stránky programu 

Inovativnost, jedinečnost, bezprostřední zacílení  a komplexní přístup k ře�ení 
problémové situace. 
 
2. Slabé stránky programu 

Program má několik kritických míst, které výrazně ovlivnily jeho výsledky: 
a) Reformulace instrumentálních cílů v průběhu programu 

Jednotlivé instrumentální cíle byly formulovány v průběhu celého programu a role 
jednotlivých subjektů zapojených do realizace se tak v průběhu času měnily. 
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b) Nevyjasněnost pozic subjektů zapojených do programu 
Od začátku programu nebyly zcela vyjasněny pozice, odpovědnosti a kompetence 

jednotlivých subjektů realizujících program jako celek a podmínky, které musí ka�dá 
z institucí během programu dodr�et. Nevyrovnané pozice subjektů, přirozeně plynoucí 
z jejich statutů (orgány místní samosprávy a neziskové organizace) se odrá�ely i v přístupu 
k některým důle�itým informacím týkajícím se dal�ího průběhu programu. 
c) Náročné strategické cíle a nedostatek personálních zdrojů 

Vytyčení si velkého mno�ství náročných cílů, které vzhledem ke zdrojům odborného 
personálu nemohly být naplněny.  
 
3. Příle�itosti programu 

Program byl koncipován jako program pilotní, s cílem vytvořit replikovatelný model 
ře�ení bytové problematiky romské komunity. Vzhledem k finanční náročnosti je jeho 
zopakování v plné �íři (zahrnující rekonstrukci) značně nepravděpodobné. Tento fakt by v�ak 
neměl zpochybňovat program jako celek a v�echny z jeho instrumentálních cílů a cílů 
navazujících, kterým je například ustavení domovní samosprávy a funkce domovníka 
zaměstnaného na VPP.  
 
4. Ohro�ení programu 
a) Finanční náročnost programu 

Vysoká konečná finanční náročnost programu (kolem 140 milionů korun), která silně 
limituje jeho multiplikaci. 
b) Společensky kontroverzní instrumentální  cíle 

Jeden z dílčích cílů (odpracování dluhů na nájemném) byl veřejností vnímán velmi 
negativně, co� ovlivnilo  společenskou podporu opatření zaměřených na romskou komunitu 
obecně.  
c) Změna rozpočtu v průběhu programu 

Rozpočet programu se během jeho realizace radikálně změnil (zdvojnásobil), co� do 
jisté míry ovlivnilo konečné výsledky programu (původně plánovaný záměr vyčlenit bytové 
jednotky rekonstruované v rámci programu pouze pro sociálně potřebné �adatele o přidělení 
bytů byl zpochybněn přidělením několika bytů příslu�níkům městské policie).  
 
 
Romská práva a přístup ke spravedlnosti v Evropě 
 
1. Silné stránky programu 

Díky programu se na úrovni města podařilo naplnit jednu z podmínek �ádoucího 
propojení nástrojů ře�ení problémů romské komunity na úrovni pro-romských organizací a 
municipálních institucí prostřednictvím zformování formální platformy pro diskuzi a 
vyjednávání - Rady pro rovnoprávné partnerství při ÚMČ Brno-střed. 
2. Slabé stránky programu 

Slabá stránka bezprostředně souvisí s tím, v čem je program inovativní a silný. I 
kdy� je na půdě městské části ustavena Rada, není zatím v potřebné míře institucionalizována, 
nemá �ádné kompetence a její rozhodnutí nejsou závazná, o mo�nostech a podobě její 
institucionalizace se dosud vyjednává.    
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4.3.3 Závěry a doporučení 
 
1. Evaluační proces, kterým uvedené programy pro�ly ne� byly identifikovány jako programy 

splňující základní předpoklady pro přispění ke sni�ování sociální exkluze romské 
komunity, podporuje názor, �e uvedené programy jsou představiteli �dobré praxe� 
programů v oblasti sociální inkluze romské komunity v ČR. Není v�ak zároveň řečeno, �e 
jde o vyčerpávající výčet takových programů, které byly dosud realizovány. Je velmi 
pravděpodobné, �e některé z existujících programů, které by uvedené předpoklady také 
naplnily, byly opomenuty či se nepodařilo získat o nich relevantní informace, a tak 
nemohly být do této evaluace zahrnuty (např. program Vesnička sou�ití v Ostravě).  

2. V celém výzkumu představuje tento fakt kritický moment, který ovlivnil závěrečná 
výzkumná zji�tění, ale nebylo mo�né se mu vyhnout. Vzhledem k tomu, �e přístup 
k informacím o těchto typech programů je velmi slo�itý, cesta dotazování expertů se jevila 
jako nejschůdněj�í, i kdy� byla zatí�ena subjektivním názorem.  

3. Postupná selekce a konečný výběr čtyř programů, které mají výrazný potenciál přispět ke 
sni�ování sociální exkluze romské komunity, svědčí o tom, �e podíl programů zaměřených 
na sni�ování sociálního vyloučení příslu�níků romské komunity v rámci v�ech programů, 
jejich� cílovou skupinu představuje romská komunita, není velký. Důvodem je 
pravděpodobně nezbytnost důkladného vhledu do problematiky a vysoká finanční a 
organizační náročnost realizace těchto typů programů, které je schopna naplnit jen malá 
část neziskových organizací. 

4. Pro �úspě�né� programy je charakteristické, �e jsou koncepčně velmi komplikované, od 
vytyčených strategických cílů po realizaci dílčích cílů, co� znesnadňuje jak jejich samotné 
naplňování, tak jejich případnou evaluaci.  

5. Tyto programy se sna�í ovlivnit bezprostřední �ivotní situaci svých klientů (změna hodnot, 
zvy�ování informovanosti, sociální kompetence apod.), ale zároveň mají ambice zasahovat 
do vy��ích úrovní sociální struktury (změna institucí sociálního systému, změna 
vzdělávacího systému apod.).  

6. Programové aktivity probíhají často za velmi provizorních podmínek, s maximálním 
profesním a lidským nasazením, které nará�í na absenci veřejné a institucionální podpory a 
zejména nejistotu zaji�ťování finančních zdrojů.   

7. Otázky a problémy spojené s romskou komunitou nejsou v na�í společnosti dlouho aktuální 
politickou agendou. Je�tě krat�í dobu jsou ve společenském a politickém �ivotě ustalovány 
otázky a problémy spojené se sociálním vyloučením. Problematika sociálního vyloučení 
romské komunity a jeho překonávání pak představuje politické téma zcela nové a 
nezmapované. Jeho ře�ení se zřejmě neobejde bez inovativních přístupů v evidenci sociálně 
vyloučených jedinců a skupin, bez nových forem vyu�ívání ji� existujících institucí, bez 
vzniku institucí nových a bez poskytování specifických sociálních slu�eb. Uvedené 
programy, ka�dý svým způsobem,  se o parciální změny tohoto charakteru svým 
omezeným způsobem sna�í. Jejich prostřednictvím dochází k novým formám vyhledávání 
klientů, k novým formám práce s těmito klienty, k formulování nových potřeb a forem 
v poskytování sociální podpory a péče.  

8. Na organizaci posuzovaných programů významnou měrou participují nestátní neziskové 
organizace. Tyto organizace vět�inou vykazují dlouhodobé zku�enosti s organizací 
podobných programů. Svým způsobem dochází k zaplňování mezer ve státním sociálním 
systému neziskovým sektorem, av�ak bez výrazné finanční podpory ze strany státu.   

 



 

 52

Vzhledem k uvedeným zji�těním doporučujeme: 
a) Formulovat politické strategie v oblasti sociálního začlenění romské komunity 

Jasně formulovat politickou strategii týkající se podoby, forem a oblastí sociálního 
začleňování romské komunity.  
b) Monitorovat míru a formy sociálního vylučování romské komunity 

Předpokladem této veřejné poptávky je monitoring stávajícího stavu a forem 
sociálního vyloučení romské komunity prostřednictvím tematicky zaměřených odborných 
výzkumů. 
c) Monitorovat veřejnou poptávku po nových formách sociálních slu�eb 

Monitorovat programy, které identifikují potřeby nových forem sociálních slu�eb 
zacílených na sociálně vyloučené jednotlivce či skupiny, se zřetelem na romskou komunitu. 
d) Standardizovat poskytování sociálních slu�eb v sociálně vyloučených lokalitách 

Ve spolupráci s realizátory těchto programů vytvářet standardy těchto slu�eb a jejich 
poskytování. 
e) Finančně podporovat pouze organizace schopné poskytnout určitý standard těchto 
slu�eb 

V rámci grantových řízení poskytovat finanční podporu pouze organizacím 
schopným zajistit určitý standard v poskytování těchto slu�eb.  
f) Finančně a organizačně zajistit replikaci a diseminaci úspě�ných programů  
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5. Závěrečné doporučení 
  

Evaluace proromských programů z hlediska jejich přispění k sociální inkluzi romské 
komunity ukázala na dva významné problémy jejich tvorby v uplynulých dvou letech. 
 Prvním z nich je skutečnost, �e existuje velmi málo veřejných programů explicitně 
či implicitně zaměřených na sní�ení sociální exkluze romské komunity. Platí to jak pro 
programy regulované a organizované převá�ně vládou, tak pro programy organizované 
převá�ně nevládními subjekty. Domníváme se, �e na vládní úrovni byla tato situace 
zapříčiněna nejasnou koncepcí proromské politiky. Tato koncepce přesto, �e formuluje 
potřebu kombinace integračních snah o emancipaci Romů jako národnostní men�iny se 
snahou o sociální inkluzi romské komunity jako sociálně marginalizované skupiny, 
v konkrétních opatřeních klade stále důraz na snahy integrační, zalo�ené na národnostním 
hledisku před inkluzívními intervencemi zalo�enými na sociálním hledisku. Povaha problémů 
romské komunity v�ak zahrnuje obě hlediska a jejich ře�ení musí být v tomto smyslu 
komplexní. V prostředí nevládních subjektů je situace obdobná. Příčinu nedostatku úspě�ných 
programů zde vidíme navíc v tom, �e opatření vedoucí k sociální inkluzi jsou vzhledem 
k mo�nostem tohoto sektoru relativně velmi náročná, a to z hledisek organizačních, odborně 
personálních a finančních. Klíčovým faktorem úspěchu se nám v této souvislosti jeví 
důrazněj�í hledání cest sdru�ování kapacit a  spolupráce státu a nevládního neziskového 
sektoru při tvorbě a realizaci politiky sociální inkluze orientované na romskou komunitu. 
Ukazuje se zejména potřeba jasného definování role státu a neziskových organizací v tomto 
procesu.  
 V této souvislosti je nutné dodat, �e uvedený závěr formulujeme s vědomím, �e 
tvorba proromských opatření v posledním roce doznává kvalitativních změn. Zřetelně lze 
identifikovat snahy zainteresovaných subjektů, aby si proromské programy osvojily určité 
standardy slu�eb. Ukazuje se, �e k tomu dochází v důsledku komunikace mezi organizacemi, 
konstruktivního předávání zku�eností a také profilací efektivních programů. Výrazným 
příkladem je inspirace programem �Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách�, 
který nachází odezvu nejen v rámci nevládních neziskových organizací, ale stal se vzorem i 
pro opatření na úrovni vládní politiky. 
 Druhou zásadní překá�kou rozvoje veřejné politiky ve zkoumané oblasti byly 
problémy spojené s řízením a administrativní regulací programů. Základním 
předpokladem účinné a efektivní tvorby a realizace programů je dostatek rozhodujících 
informací a včasného přístupu k nim. Tento předpoklad v�ak nebyl dostatečně naplněn. Na  
úrovni státních orgánů zabývajících se regulací tohoto procesu nebyl naplněn předev�ím 
z hlediska dostatku  hodnotných informací, a to jak těch poskytovaných, tak i vy�adovaných. 
Na úrovni nevládních subjektů se současně projevovala malá odpovědnost za tvorbu politiky. 
Nevládní subjekty jsou zcela existenčně závislé na úspěchu v rámci grantových řízení, a proto 
mezi jednotlivými organizacemi existuje velká konkurence. Tyto organizace si mezi sebou 
chrání své know how a jsou pak v poskytování informací o svých programech značně opatrné.  
 Dal�í problematická situace řízení programů zaměřených na zmen�ení sociálního 
vyloučení romské komunity souvisí se skutečností, �e úspě�nost programů je závislá na 
specificky velkém mno�ství faktorů: vedle obvyklé závislosti na tzv. programové kultuře 
organizací, na organizačním, personálním a finančním zázemí programů v této oblasti 
nabývají na specifickém významu vztahy mezi romskou komunitou a vět�inovou populací. 
Aktuální podmínkou úspě�nosti se například stává legitimita programů pro �irokou veřejnost, 
otázky zapojování romských sociálních pracovníků do programů, specifické �kolení řídícího i 
výkonného personálu programů. Těmto koncepčním otázkám je potřebné věnovat 
systematickou pozornost  při tvorbě budoucích programů.   
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 Nedostatky při řízení a administraci programů a konkrétně nedostatky rozhodujících 
a dostupných informací o nich se promítly i do tě�kostí při jejich nezávislé evaluaci. Na druhé 
straně nezávislá evaluace spojená s metodickým sběrem dat je jednou z významných cest 
zkvalitnění řízení a zavedení odborných standardů sociální práce do této oblasti sociální a 
veřejné politiky. Této spolupráci by přispěla ekonomická či legislativní stimulace poptávky 
po nezávislých zpětnovazebních informacích pro řízení. 
 



 

 55

Přílohy 
 
Příloha 1 
 
A) Záznam o rozhovoru s expertem 
 
Jméno experta 
 

 

 
Kontaktní údaje 
experta 
 

 

Doporučený 
program 1 
 
 
 

 

Doporučený 
program 2 
 
 
 
 

 

Doporučený 
program 3 
 
 
 
 

 

Doporučený 
program 4 
 
 
 
 

 

Doporučený 
program 5 
 
 
 
 

 

Doporučený 
program 6 

 
 
 
 
 
 
 

Tazatel 
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V případě, �e byly ji� v této fázi dostupné bli��í údaje o programech, tazatelé provedli záznam 
do následujícího archu:  
 
B) Záznam o programu 
Název programu  

 
Klasifikace dle typu 
vyloučení 

 

Název organizace 
 

 

Sídlo organizace 
 

 

Působnost v kraji: 
 

 

Jméno osoby, která je 
(byla) odpovědná za 
program  

 

Telefon 
Mail 

 

Stručná 
charakteristika 
programu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trvání programu (od-
do) 
 
 

 

Jméno a kontakt 
osoby, od které máme 
informace:  
 
 

 

Tazatel 
 
 

 

 
Pozn. V případě, �e jsou dostupné informační materiály, přilo�te je k  formuláři 
 
 



 

 57

Příloha 2 
 

TEMATICKÝ RÁMEC ROZHOVORU S EXPERTEM 
 

1. Charakteristiky organizace a určení programu, který bude hodnocen 
 
Tematické otázky: 
 

Úvod: 
- Jakou důle�itost přikládá organizace ře�ení problémů romské komunity v rámci jiných sociálních 

problémů + Jak svůj názor zdůvodňuje? 
- Zabývá se podle organizace na�e (majoritní) společnost/stát těmito problémy přiměřeně k jejich 

důle�itosti? 
- Co pova�uje organizace za největ�í pokrok (pokud nějaký pokrok uznává) v ře�ení těchto problémů? 
- Jaká instituce sehrává  na tomto poli nejdůle�itěj�í (neju�itečněj�í)  roli? 
- V jakém smyslu (formě) by měla být případně poskytnuta vět�í podpora (finanční, politická, 

institucionální apod.) a z čí strany (vláda, státní správa, místní samospráva, EU - co nejkonkrétněji)? 
- Co nejvíce brání organizaci v tom, aby mohla bez problémů provozovat své aktivity? + Jakým 

způsobem by se dala situace zlep�it? 
- Má organizace informace o tom, co se v oblasti ře�ení problémů romské komunity (v jiných 

organizacích) odehrává - jaké jiné programy, programy bě�í + které organizace/programy pova�uje za 
dobré? 

- Jak organizace získává o jiných aktivitách informace? Uvítala by existenci centrální informační 
organizace? Jaké informace by bylo neju�itečněj�í poskytovat a jakou formou? + Jak by mohly být 
informace získávány? 

 
Programy a jejich místo v organizaci: 
1. Realizuje organizace programy ve smyslu �definice� (viz program)? 
2. Kolik takových programů organizace má? 
3. O jaké programy se jedná? (stručná charakteristika ke ka�dému programu) 
4. Navazují programy nějak na sebe? 
5. Který z nich bude předmětem výzkumu? 
 
Organizace jako zázemí programu: 
1. Kdo je zřizovatel organizace a o jaký typ organizace jde? 
2. Jedná se o organizaci s lokální, regionální nebo státní působností? 
3. Je organizace členem nějaké  asociace? 
4. Kdy organizace vznikla? 
5. Kdo je jejím současným představitelem?  
6. Jaké cíle si organizace klade? 
7. Má organizace dlouhodobý (strategický) cíl? Jaký? 
8. Má organizace stanové cíle střednědobé a krátkodobé? Které to jsou? 
9. Profiluje se organizace na poskytování převá�ně jednoho typu slu�by (např. poradenství) nebo spí�e 

poskytuje soubor různých slu�eb?   
10. Je činnost organizace něčím specifická (jsou slu�by, které organizace poskytuje, něčím mimořádné?)  

 
       Finanční zabezpečení organizace: 

1. Jak (odkud) je činnost organizace financována? 
2. Dostačují finance, které má organizace k dispozici, na činnost organizace tak, aby byla smysluplná? 
3. Pokud má organizace potí�e, v čem jsou problémy? Je problém financování spí�e v nedostatku zdrojů 

nebo ve způsobu vyu�ívání zdrojů uvnitř organizace? 
 

        Personální zaji�tění organizace: 
1. Kolik lidí je v organizaci zaměstnáno,  kolik pro ni pracuje externistů a kolik dobrovolníků?  
2. Jakou kvalifikaci mají (podrobně)?  
3. Co má kdo v organizaci na starosti? (Kdo - co dělá?) 
4. Jaký je poměr mezi počtem (klíčových) pracovníků a počtem klientů? 
5. Které personální problémy pova�uje organizace za nejzáva�něj�í? 
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        Mini SWOT analýza  organizace: 

1. Co lze v současnosti pova�ovat za silnou stránku organizace? 
2. V čem má organizace slabé místo? 
3. Vidí organizace nějakou �anci (příle�itost k rozvoji)? 
4. Existuje pro organizaci nějaké ohro�ení?  

 
2. Vymezení ře�eného sociálního problému 
 
Tematické otázky: 

 
1. Je součástí programu ře�ení nějakého (sociálního) problému? 
2. Pokud ano, jakého?  
3. Pokud ne, co chce program ře�it? Jak autoři programu definují cíl, smysl programu? 
4. Pro koho předev�ím jsou určeny slu�by této organizace - kdo jsou klienti v programu - jsou klienty 

organizace explicitně příslu�níci romské komunity? 
5. Proč právě tito lidé (tato skupina) potřebují takový program? 
6. A� program skončí, co bude pro ně jiné (co se změní)? (1 - v ideálním případě, 2 - realisticky) 
7. Jaký podíl lidí s uvedeným problémem program obslou�í (s ohledem na počet lidí se stejným 

problémem v dané lokalitě)? 
8. Které kategorie (typy) klientů v organizaci rozli�ují? 
9. Proč jsou uvedené kategorie rozli�ovány? 
10. Jaký je podíl jednotlivých kategorií klientů mezi v�emi klienty organizace? 
11. Jaké jsou specifické rysy �ivotní situace a problémů jednotlivých typů (kategorií) klientů? 
12. Dotýká se program sociálního vyloučení (explicitně, implicitně)? 
13. Kdo z realizace programu nejvíce �získá�?  Komu bude nejvíce pomo�eno? 

 
3. Určení předpokladů definice sociálního problému 
 
Tematické otázky: 
 

1. Jak lze popsat �ádoucí stav, kterého má být pomocí intervence dosa�eno? (Cíl) 
2. Proč je stanovený cíl pova�ován za potřebný? 
3. Které hodnoty má program podpořit? 
4. Jakým způsobem (proč) dochází ke vzniku problémů, které program ře�í (obecně)? 
5. Jaké jsou (bezprostřední) příčiny stavu, který program ře�í? 
6. Jak jsou definovány překá�ky v �ivotech klientů (Co brání klientům v tom, aby vedli spokojený �ivot?)  
7. Jakých �ivotních okolností si program ponejvíce v�ímá? 
8. Z jakých důvodů jsou tyto okolnosti pova�ovány za podstatné? 
9. Jak se cíl programu k těmto příčinám problémů klientů vztahuje?  
10. Jak promy�lená je souvislost mezi příčinami problému a formulací programu? 
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4. Charakteristiky  programu 
 
4.1  Praktické souvislosti realizace programu 
 
Tematické otázky: 

 
V�eobecná charakteristika programu: 
1. Jaké slu�by jsou programem cílové skupině poskytovány? 
2. Je-li slu�eb více, jakou změnu mají vyvolat? (Rozepsat podle slu�eb!) 
3. Kolika klientům program slou�í? 
4. Jaké slu�by jsou poskytnuty jednotlivému klientovi? 
5. Zva�uje se hledisko kvality slu�eb? Co to znamená, �e klient obdr�el slu�by v odpovídající kvalitě 

(konkrétně!!!)?  
6. Jaký má program finanční rozpočet?  
7. Od kdy do kdy je program realizován? 
8. Předpokládá se opakování programu? (Proč ano?, Proč ne?) 
9. Jakou úloha má v programu sociální práce? 
10. Jakých metod se v programu vyu�ívá? 
11. Proč jsou pro daný cíl programu vhodné pou�ívané metody práce? 
12. Které profesní znalosti  a dovednosti se mají v programu uplatnit? 
13. Jsou stanoveny profesní kritéria realizátorů programu? Které profesní kvality jsou pova�ovány za 

důle�ité? 
  
 Finanční zabezpečení programu: 

1. Jak je činnost programu financována? 
2. Dostačují finance, které má organizace k dispozici na program tak, aby jeho realizace byla 

smysluplná? 
3. Má-li program nějaké finanční problémy, specifikujte je. 
 
Personální zaji�tění programu: 
1. Kolik lidí je v programu zaměstnáno,  kolik na něm pracuje externistů a kolik dobrovolníků?  
2. Jakou kvalifikaci mají (podrobně)?  
3. Co má kdo v programu na starost? (Kdo - co dělá?) 
4. Jaký je poměr mezi počtem (klíčových) pracovníků a počtem klientů? 
5. Které personální problémy ve vztahu k programu pova�uje organizace za nejzáva�něj�í? 

 
Mini SWOT analýza programu: 
1. Co lze v současnosti pova�ovat za silnou stránku programu? 
2. V čem má program slabé místo? 
3. Má program nějakou �anci (příle�itost k rozvoji)? 
4. Existuje pro program nějaké ohro�ení? 
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4.2 Proces vzniku programu 
 
Tematické otázky: 

 
Jak vzniká (z čeho plyne) potřeba organizace uskutečnit program: 
1. Zda vět�inou vyplyne z přede�lých aktivit organizace? 
2. Zda je logickým důsledkem strategických cílů organizace? 
3. Zda vět�inou vychází z aktuálních potřeb komunity/lokality, ve které organizace svou činností působí? 
4. Zda vět�inou vychází z aktuálních potřeb klientů organizace? 
5. Zda vět�inou reaguje na veřejnou zakázku/společenskou poptávku? 
6. Zda vět�inou reaguje na momentální nabídku finančních prostředků (bez ohledu na strategické cíle 

organizace? 
7. Zda je důsledkem potřeby organizace zachovat/ospravedlnit svou existenci? 
 
Jakým způsobem se v organizaci rodí návrh uskutečnit program? 
1. Zda jej navrhuje vedení organizace 
2. Zda je aktivitou člověka/týmu pověřeného tvorbou programů 
3. Zda je aktivitou týmu zaměstnanců 
4. Zda je aktivitou dobrovolných pracovníků, kteří s organizací spolupracují 
5. Zda se reaguje na návrh partnerské (spolupracující) organizace 
 
Jak probíhá  rozhodování o tom, �e bude realizován nějaký program? 
1. Rozhodnutím vedení organizace 
2. Rozhodnutím člověka/týmu pověřeného tvorbou programů 
3. Rozhodnutím (týmu) zaměstnanců 
4. Společným rozhodnutím vedení, pověřeného týmu a zaměstnanců 

 
Kdo je pověřen zodpovědností za realizaci programu? 
1. Vedení 
2. Ten, kdo ho vymyslel 
3. Ten, kdo se této role dobrovolně ujme 
4. Někdo, kdo na jeho realizaci přímo neparticipuje, ale je známou osobností/autoritou 
5. Někdo, kdo na jeho realizaci aktivně participuje 
6. V�ichni 
 
Jak je voleno zaměření programu: 
1. Zaměření programu vychází ze strategických cílů organizace 
2. Zaměření programu je vybráno z nejnaléhavěj�ích potřeb komunity/lokality ve které organizace působí 
3. Zaměření programu vychází ze zakázky poskytovatele finančních prostředků 
4. Zaměření programu je voleno nahodile (na základě principu cesty nejmen�ího odporu) 
5. Zaměření programu je přizpůsobeno dostupným zdrojům, kapacitám a mo�nostem organizace 

 
Jakou podobu má přípravná fáze? 
1. Jak se program obvykle připravuje? Jak se organizace chystá na tvorbu a realizaci nového programu? 
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Příloha 3 
ZPRACOVÁNÍ PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU 

 
1. Definuje si organizace a rozli�uje obecný cíl programu a instrumentální cíle programu? 

Instrumentálními cíli rozumíme cíle, kterých má být prostřednictvím programu dosa�eno 
tak, aby v důsledku svého naplnění vedly k obecnému cíli. 

2. Jsou vyjmenovány a popsány prostředky, na základě jejich� pou�ití mají být dosahovány 
instrumentální cíle? 

3. Jsou vyjmenovány a charakterizovány aktivity, v rámci kterých bude pou�ito daných 
prostředků? 

4. Jsou tyto aktivity seřazeny do časového anebo logického harmonogramu? 
5. Jsou rozpracovány jednotlivé časové dimenze dílčích aktivit? Je vymezen dostatek času? 

Není potřeba času předimenzovaná? 
6. Je vzhledem k obecnému cíli programu zvoleno adekvátní časové ohraničení jeho 

realizace: Jde o program jednorázový, průbě�ný, pravidelně se opakující či svou podstatou 
neohraničený? 

7. Je stanoveno, kdo bude za realizaci jednotlivých aktivit odpovědný? Jsou za účelem 
realizace jednotlivých aktivit vytvořeny/vymezeny pracovní týmy? Je stanovena pracovní 
kapacita na dosa�ení jednotlivých aktivit? 

8. Je identifikována cílová skupina programu? 
9. Jsou v rámci cílové skupiny rozli�eni přímí a nepřímí beneficienti. (kritérium klíčových 

ukazatelů vztahující se k obecným a instrumentálním dílčím cílům): jsou identifikovány 
klíčové ukazatele programu vztahující se k obecnému cíli? Jsou tyto ukazatele převedeny 
do kvantitativních či kvalitativních ukazatelů prokazujících zda a do jaké míry je dílčích 
cílů dosahováno? 
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Příloha 4 
SEZNAM �ÚSPĚ�NÝCH� PROGRAMŮ PODLE NÁZORŮ �EXPERTŮ� 

 
 
Na základě rozhovorů s �experty� autorský tým identifikoval programy, které podle 

expertního posouzení mají �anci na úspěch při zmen�ování sociálního vyloučení romské 
komunity. Programy jsou rozděleny podle dimenzí sociálního vyloučení, na které přednostně 
působí. 
 
Dimenze chudoba: 
Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách (Člověk v tísni - společnost při České 
televizi, o.p.s., Praha) 
 
Dimenze vzdělanost: 
Program Reintegrace romských �áků do základního proudu vzdělávání  (Step by Step 
ČR, o.s., Praha) 
Dálkové experimentální studium (EA Vy��í odborná �kola sociálně právní a střední sociální 
�kola Praha) 
Článek 29 (o.s. Vzájemné sou�ití, Ostrava) 
 
Dimenze zaměstnanost: 
Projekt úklidových, stavebních a hlídacích čet (Chánov) 
 
Dimenze bydlení: 
Rozvojový program komunitního bydlení občanů romské národnosti v městě Brně 
(ÚMČ Brno-střed, Drom, romské středisko, o.s. Spolu-cz, Brno, o.s. IQ Roma servis, MMR 
ČR) 
Vesnička sou�ití (o.s. Vzájemné sou�ití, Ostrava) 
Dům na půli cesty (Klub hurá kamarád, Pardubice) 
 
Dimenze vztahů v lokalitě: 
Kulturní centrum Li�čina (o.s. Vzájemné sou�ití, Ostrava) 
Komunitní projekt (o.s. RAMI, Ústí nad Labem) 
Romská práva a přístup ke spravedlnosti v Evropě (Roma Rights and Acces to Justice in 
Europe) (Drom, romské středisko, Brno) 
 
Dimenze demokratické participace ve společnosti: 
Program na podporu politické anga�ovanosti mladých Romů (o.s. Athinganoi, Praha) 
Putovní výstava Romové v na�em městě v rámci programu Integrace men�in, cizinců a 
uprchlíků v ČR: Praktický přístup v kontextu místní správy (Vzdělávací centrum pro veřejnou 
správu, Spolu-cz, Praha) 
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Poznámky 

1. Pojem �romská komunita�, který v této zprávě u�íváme pro potřeby sledované rizikové  
skupiny, je pou�íván v tom smyslu, v jakém se o něm hovoří v �Koncepci romské 
integrace� schválené usnesením vlády ČR č. 243 ze dne 12. března 2003. Tento pojem 
přesahuje obsah pojmu �romská národnostní men�ina�, oba pojmy se v�ak částečně 
překrývají. Zatímco definičním znakem příslu�níka romské národnostní men�iny je aktivní 
deklarace této příslu�nosti, za příslu�níky romské komunity jsou v tomto kontextu 
pova�ováni také ti, kteří k romské men�ině nále�í, ale k romské národnosti se nehlásí a 
�vědomí své odli�nosti čerpají spí�e ze svého postavení ve společnosti, tj. z toho, �e jsou 
majoritní společností odmítáni a marginalizováni�.  

2. Atkinson [2000:47] předpokládá, �e v minulosti byli � � sociálně vyloučení �  stále více 
ztoto�ňováni s těmi, pro ně� občanská práva buď neplatila nebo jim byla odepřena�.  

3. Formální práva jsou chápána jako práva zakotvená v právních předpisech a substanciální 
práva jako práva obsahově základní, ta, která jsou například zakotvena v Listině 
základních práv a svobod.  

4. Údaje jsou čerpány z knihy �Romové v ČR� [1999], Výzkumu interetnických vztahů 
[2002], výzkumu The Human Development Challenge of Roma Integration: Romany 
people in Czech republic [2002]  anebo z vládních dokumentů [www.vláda.cz] 

5. Rozli�ujeme několik perspektiv, ze kterých mů�eme na  podstatu tzv. romského problému 
nahlí�et. První z nich je pohlí�et na něj jako na problém etnický, kdy se  hlavní příčina 
obecně problematické situace této komunity v rámci �ivota ve vět�inové společnosti 
odvozuje od odli�nosti na základě národnostního principu, který v sobě obsahuje 
odli�nosti jazykové, kulturní a obecně hodnotové. Druhým mo�ným pohledem na problém 
je pohled zalo�ený na antropologických zvlá�tnostech, je� mohou sami o sobě situaci 
komunity problematizovat tím, �e jednotlivci zejména na základě odli�né barvy pleti, jsou 
ostatními automaticky přiřazování k dané skupině, komunitě, jsou objekty stereotypizace a 
předsudků a jsou na ně automaticky přená�eny vlastnosti, pau�álně dané komunitě 
přiřazované, bez ohledu na jejich individuální zvlá�tnosti. Stejným mechanizmem jsou 
celé dané komunitě, tedy v�em jejím předpokládaným členům  přiřazovány rysy, zejména 
ty negativní, vypozorované u konkrétních jednotlivců. V realitě a také v tomto textu se 
tyto dvě odli�itelné skupiny příčin kombinují a my je také slučujeme a označujeme jako 
etnický základ problému. Třetím pohledem na příčiny tzv. romského problému je 
v podstatě pohled z hlediska sociálních důsledků příčin vyvozených z antropologické a 
národnostní odli�nosti, který se v�ak v současné době stává kvalitativně odli�ným a 
samostatným problémem, který také vy�aduje jiný přístup a jiné nástroje ře�ení. 

6. U programů OkÚ se tento způsob kódování li�í v jednom podstatném detailu: v případě, 
�e  v jednom městě bylo podpořeno více programů, co� se týkalo  naprosté vět�iny 
případů, byly programy realizované ve stejném městě označeny stejným číslem a 
specifikované malým písmenem (např. programy 54a - 54f: číslo 54  identifikuje město 
programu, písmena a - f  znamenají, �e v daném městě bylo realizováno 6 programů). 

7. V souvislosti s primární nemo�ností členů romské komunity participovat na občanských 
právech bych  chtěla uvést  událost, která tuto situaci ilustruje. Touto �událostí� je míněno 
schválení zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České 
republiky  v souvislosti s rozdělením ČSFR v roce 1993. Ustanovení zákona stanovilo  
jako podmínku udělení státního občanství po�adavek �pětileté beztrestnosti� a bylo tak 
chápáno jako účelově namířené proti Romům. Občané, kteří neměli legalizovaný pobyt na 
území ČR (odhadem �lo asi o 1 500 příslu�níků romské komunity), tj. nebylo jim uděleno 
státní občanství ani povolení k trvalému pobytu, byli ze společnosti de iure i de facto 
vyloučeni: (nemohou být legálně zaměstnáni, nemohou podnikat, nezaevidují je na ÚP, 

http://www.vl�da.cz/
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tak�e nemohou pobírat podporu v nezaměstnanosti, nejsou sociálně ani zdravotně 
poji�těni, nemají nárok na státní soc. dávky apod.). 

8. Od prosince 2001byla �Komise� přejmenována na �Radu vlády pro zále�itosti romské 
komunity� (dále jen �Rada�) 

9. Usnesení vlády k Zásadám poskytování účelových dotací z polo�ky podpora programů 
integrace romské komunity kapitoly �V�eobecná pokladní zpráva� zákona č. 58/2000 Sb., 
o státním rozpočtu ČR na rok 2000 

10.  Je nutné poznamenat, �e v současné aktuální �Koncepci romské integrace� schválené 
v lednu 2002 (dále jen �Koncepce 2002�) jsou ji� důsledněji rozli�eny tři přístupy k ře�ení 
romských zále�itostí: 1. perspektiva lidských práv, 2. perspektiva národnostní a 3. 
perspektiva sociokulturní. V rámci perspektivy lidských práv je zaji�ťováno, �aby v�ichni 
občané České republiky, tedy i Romové, mohli v plné míře a bez jakékoliv diskriminace 
u�ívat v�ech individuálních práv zaručených jim Ústavou, Listinou základních práv a 
svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, jimi� je Česká republika vázána�. 
V rámci perspektivy národnostní �Česká republika uznává Romy jako národnostní 
men�inu, která má své zástupce v Radě vlády pro národnostní men�iny, poradním orgánu 
vlády a mů�e tak vyvíjet úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury�. 
A konečně v rámci perspektivy sociokulturní, se stávají adresátem státní politiky sociálně 
marginalizovaní Romové a tato politika �bude ře�it zále�itosti spí�e sociální (v oblasti 
zaměstnanosti, sociální péče a bydlení) ne� úzce národnostní (rozvoj kultury, jazyka, 
národního �kolství)�. Právě tato třetí perspektiva úzce koresponduje s překonáváním 
sociálního vylučování, k němu� se v �Koncepci 2002� přímo odkazuje. 
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