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Základní informace o situaci romské menšiny v ORP 
 

1. Do tabulek č. 1 – 3 vyplňte prosím požadované informace vztahující se k základním údajům 
o romské menšině a obcím s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). U tabulky č. 1 uveďte 
prosím údaje na základě Vašich kvalifikovaných odhadů. 

 
Tabulka 1 Odhad počtu Romů v obcích s rozšířenou působností v kraji v roce 2020 a z toho odhad podílu sociálně vy-
loučených Romů 

název ORP 
kvalifikovaný odhad počtu 
Romů 

Z toho kvalifi-
kovaný odhad 

počtu žen 

Z celkového 
kvalifikovaného 
odhadu počtu 
Romů kvalifiko-
vaný odhad 
podílu sociálně 
vyloučených 
Romů 

Česká Lípa 3847   
Frýdlant 3094   
Jablonec nad Nisou 4430   
Jilemnice 35   
Liberec 10247   
Nový Bor 513   
 Semily 352   
 Tanvald 1086   
 Turnov 105   
 Železný Brod 130   

ORP Frýdlant 2.410 1.087 

130 
360 (Kantar 
ROMA Map-
ping) 

 
Tabulka 2 Sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“) v ORP a „romští poradci“ 

 
 
Tabulka 3 SVL ve všech obcích v kraji 

 Počet 
Podíl na celkovém počtu obcí 
v kraji 

Počet všech obcí v kraji (včetně ORP) 215 100 % 
Počet obcí v ORP, na jejichž území se 
vyskytují SVL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 počet 
podíl na celkovém 
počtu ORP v kraji 

ORP v kraji (celkový počet ORP) 10 100 % 
Z celkového počtu ORP v kraji, počet ORP v jejichž správní působnosti se 
vyskytují obce se SVL  

 
 

Z počtu ORP v řádku 2 uveďte počet ORP, v jejichž správní působnosti se 
vyskytují obce se SVL v kraji, a kde je zároveň zřízena funkce romského 
poradce, tzn. osoby, která vykonává agendu podle § 6 zákona 
č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), (včetně kumulace 
s dalšími funkcemi a bez ohledu na výši úvazku) 
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Tabulka 4 Terénní pracovníci ve všech obcích v kraji (včetně ORP), kteří vykonávají i nevykonávají činnost na základě 
zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Do 
tabulky 4 vyplňte údaje o terénních pracovnících, kteří na území obce pracují pravidelně, tzn. alespoň 1x týdně. 

 
Počet 

mimo zákon č. 108/2006 Sb. podle zákona č. 108/2006 Sb. 

Počet obcí v ORP, na jejichž území se 
vyskytují SVL, a kde v roce 2020 působil 
terénní pracovník hrazený z ESI fondů.  

2 (Frýdlant, Bulovka – projekt MAS 
Frýdlantsko – komunitní centra) 

 

Počet obcí v ORP, na jejichž území se 
vyskytují SVL, a kde v roce 2020 působil 
terénní pracovník hrazený přímo 
z rozpočtu obce (není tím myšlen TP, 
který je hrazen z jiných zdrojů a obec jej 
POUZE dofinancovává). 

  

Počet obcí v ORP (viz řádek 2 tabulky 3), 
na jejichž území se vyskytují SVL, a kde 
v roce 2020 působil terénní pracovník 
hrazený NNO. 

2 (Frýdlant, Bulovka – projekt MAS 
Frýdlantsko – komunitní centra) 

 

Počet obcí, na jejichž území se vyskytují 
SVL, a kde v roce 2020 působil terénní 
pracovník hrazený Úřadem vlády ČR. 

Nové Město pod Smrkem – má 
terénního pracovníka, na kterého 
přispívá z rozpočtu Město Nové 
Město pod Smrkem, je zařazen do 
organizační struktury MěÚ, pracuje 
na celý úvazek 

1 (Frýdlant – RAW) 

 
 

2. Uveďte prosím, prostorové rozmístění SVL v ORP, ve kterých žijí převážně příslušníci rom-
ské menšiny. Požadované údaje prosím vyplňte do přílohy č. 1 k této osnově, kterou tvoří 
seznam obcí, které byly v minulosti označeny jako takové, v jejichž správní působnosti se 
SVL vyskytují. V příloze č. 1 prosím aktualizujte sloupec 3. Počet SVL a sloupec 4. Počet 
obyvatel v SVL. Zároveň prosím doplňte obce, které v dokumentu chybí a na jejichž 
území se SVL vyskytují (včetně dalších údajů), a to nejlépe v souladu se žádostí na výkon 
sociální práce (pokud je to možné) nebo na základě Vašeho subjektivního hlediska. Záro-
veň také označte prosím obce, ve kterých došlo v roce 2020 ke snížení počtu SVL a uveď-
te, jak k této situaci došlo. 
 
Nové Město pod Smrkem – rozmístění SVL 
- Mírové nám. Jedná se o soubor bytových domů, které spolu sousedí. Jsou ve vlastnic-

tví města, splňují běžné standardy bydlení. Žije zde cca 80 osob, většinu obyvatel tvoří 
Romové, většina z nich je nezaměstnaná, pobírají dávky HN. Žijí zde početné rodiny, 
někdy několik generací spolu v jednom bytě. Domy se nachází přímo na náměstí. Je 
zde velmi nízká úroveň vzdělání, obyvatelé nemají dokončené základní vzdělání. Sní-
žená možnost uplatnění na trhu práce, snížená motivace dětí navštěvovat školu. 

- Hajniště. Jedná se o obytný dům, který dříve sloužil jako administrativní budova. Dům 
je ve vlastnictví soukromé osoby, která zde zbudovala byty, které pronajímá. Většina 
obyvatel jsou Romové, nezaměstnaní, pobírající dávky hmotné nouze. Úroveň bydlení 
je nízká, řeší problém s nedostatkem pitné vody, špatné vytápění. S obyvateli jsou čas-
to řešeny krádeže, neplnění povinností, záškoláctví, nerespektování zažitých pravidel 
soužití. Častá fluktuace nájemníků. Většinou odchází s dluhy na nájmu.  

- Myslbekova. Jedná se o bytový dům ve vlastnictví města. Byty sloužili pro osoby, které 
byly exekučně vystěhovány z důvodu neplacení nájemného. Dům prošel rekonstrukcí - 
změně vytápění z elektřiny na plynové topení, které je hrazeno formou pravidelných zá-
loh bytové správě, stejně i elektřina tak, aby bylo zamezeno dalším dluhům nájemníků 
na nezaplacených zálohách. Většina obyvatel jsou Romové, kteří pobírají dávky HN. 
Dům se nachází blízko centra, všechny služby jsou dostupné. Dále se řeší dluhy na ná-
jmu. Často se řeší neomluvené absence dětí ve škole a výchovné problémy.  

- Švermova. Panelové sídliště obydlené soc. vyloučenými i běžnou populací v dobrém 
technickém stavu. Počet bytů v lokalitě 29. Soukromý vlastník, který se snaží přidělovat 
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byty pouze osobám, které mají pravidelný příjem. Podmínkou pro přidělení bytu je slo-
žení kauce (3 nájmy). Je snaha vlastníka nesestěhovávat zde pouze soc. vyloučené 
občany.  Většinu obyvatel již tvoří většinová populace města. Domy se nachází praktic-
ky v centru, je zde dostupná občanská vybavenost. Řeší se exekuce. Většina nájemní-
ků již bydlí dlouhodobě a snaží si své bydlení udržet.  

-  Ubytovna Lesní. Jedná se o městskou ubytovnu, kde jsou ubytovány zejména osoby 
bez zaměstnání pobírající dávky HN, nebo se jedná o osoby, které mají nízké příjmy 
(důchod), který by jim nestačil na úhradu běžného nájmu ani s příspěvkem na bydlení. 
Zpravidla tyto osoby ztratily řádnou formu bydlení pro neplacení nákladů na bydlení  
a mají dluhy na nájmu. Často se jedná o osoby, které mají problém s nadužíváním al-
koholu nebo zneužíváním OPL. Pro některé, je to přechodná forma krizového bydlení 
než se podaří vyřešit jejich životní situaci a dostanou se do řádné nájemní formy bydle-
ní a pro některé je to jediná možnost jak nezůstat na ulici. Ubytovna se nachází v od-
lehlé málo obydlené části města, přesto jsou všechny služby jejím obyvatelům dostup-
né. Častým problémem je přespávání osob, které nemají smlouvu o ubytování, porušo-
vání domovního řádu, ničení vybavení ubytovny a nedodržení pořádku. Častý výskyt 
osob s drogovou minulostí.  

- Husova ulice. Jedná se o dům v centru města, který vlastní soukromý vlastník. Přebu-
doval nebytové prostory, které pronajímá k bydlení. Všichni nájemníci jsou Romové, 
většina z nich pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, jsou nezaměstnaní, někteří zneu-
žívají OPL.  S obyvateli domu se často řeší výchovné problémy dětí, zanedbávání škol-
ní docházky... Dům se nachází na rohu náměstí, všechny služby jsou pro obyvatele do-
stupné.  

- Revoluční ulice. Jedná se o bytový dům s 24 bytovými jednotkami, který je ve vlastnic-
tví města. Je to dům po rekonstrukci.  Většina obyvatel jsou Romové. Často je zde ře-
šeno ničení majetku, nepořádek, sousedské a rodinné spory, neplacení nájemného. 
Často zde řeší spory Policie ČR.  Dům se nachází v centru města a všechny služby 
jsou obyvatelům dostupné.  

Ve Frýdlantu je 9 sociálně vyloučených domů ve vlastnictví soukromé osoby pana Urbana - 
ulice Jizerská, Hejnická, Děkanská, Komenského, Zahradní, Husova, Raisova, Kodešova  
a Žitavská. V těchto domech je charakteristická vyšší míra nezaměstnanosti, nelegální za-
městnávání, nižší úroveň vzdělání, dluhová problematika a havarijní stav objektů. Obyvate-
lé těchto domů jsou závislí na sociálních dávkách. Obyvatelé všech domů si stěžují na 
špatnou komunikaci s majitelem, na včasné neprodlužování nájemních smluv, opakovaně 
je odpojována voda, majitel neřeší špatný technický stav objektů. Město tuto problematiku 
vnímá a snaží se ji řešit formou poradenství ze stran sociálních pracovníků města a terén-
ních pracovníků. Dle kvalifikovaného odhadu OSV žije v těchto domech cca 130 osob 
ohrožených sociálním vyloučením.  
 
Město Hejnice má 2721 obyvatel. Z toho je 70 osob ohroženo sociálním vyloučením. Tito 
obyvatelé jsou rozptýleni po celém městě. Nejvíce jich je soustředěno v bytech na sídliš-
tích. Velkou skupinu zde tvoří také osoby ohrožené závislostmi (drogy, gambleři, alkohol). 

 
Město Raspenava má 2831 obyvatel. Město Raspenava nemá vyloučený dům nebo lokali-
tu, jedná se pouze asi o méně než 50 osob, které obec vnímá jako osoby vyloučené, ale 
bezproblémové. 

 
Obec Bulovka má 940 obyvatel, z toho je 95 obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, 
kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo nezaměstnatelní (chudoba, dluhy, nezaměstna-
nost). Jedná se o tři vyloučené domy v obci Bulovka ve vlastnictví soukromé osoby  
a o 1 dům v obci Arnoltice ve vlastnictví soukromé osoby. V těchto domech se již zlepšila 
situace časté migrace osob. 
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V obci Dětřichov je celkem 711 obyvatel. V obci jsou 2 vyloučené domy s 12 byty, ve kte-
rých žije cca 49 osob z toho asi 15 dětí. Problémy v bytových domech způsobuje častá fluk-
tuace osob, drobné vandalství hlavně dětí, záškoláctví, dluhy, alkohol, osoby závislé na 
dávkách. 

 
Obec Kunratice má 370 obyvatel. V obci jsou dva vyloučené domy v soukromém vlastnictví. 
V jednom z domů jsou čtyři byty, počet osob v nich se stále mění častým stěhováním oby-
vatel. Majitel s vedením obce nekomunikuje. Dochází k drobnému vandalství hlavně dětí, 
drobné krádeže dětí, dluhy, alkohol a osoby závislé na dávkovém systému. V druhém domě 
žije jedna rodina, není zde žádný problém. 

 
Obec Višňová má 1330 obyvatel. Obyvatelé jsou ohroženi zejména z důvodu vyšší neza-
městnanosti vzhledem k poloze obce a špatné dopravní dostupnosti do větších měst (obec 
je u hranic), chybí zde občanská vybavenost, zejména dětský lékař a stomatolog. Obec má 
pouze 1/4 obyvatel v produktivním věku. Vyloučením jsou zde také ohroženi senioři. Ohro-
žené osoby jsou rozptýlené po celé obci, nejvíce v oblastech Višňová a Andělka, jedná se 
cca o 140 obyvatel. 
 

 

3. Uveďte prosím, jaké byly v roce 2020 realizovány nebo publikovány dokumenty, které mo-
hou nebo mají vztah k integraci romské menšině nebo romské menšině obecně žijící na 
území ORP, které si nechala vypracovat nebo sama vypracovala obec. Jedná se zejména 
o strategické a koncepční dokumenty, výzkumy (studie, analýzy, statistické přehledy, moni-
torovací a jim obdobné evaluační závěrečné zprávy různých záměrů, tj. projektů atp.) 
a další podobné materiály.  

FRÝDLANT 
- Platí dokumenty – Strategický plán sociálního začleňování Frýdlantska 2018-2020 

       Komunitní plán 2015-2020 
       2. komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko 2020-2023 

Akční plán kriminality MěÚ Frýdlant pro rok 2020 
Ozbrojený útočník ve veřejné budově MěÚ Frýdlant (pro ZŠ a MěÚ Frý-
dlant) 

- Přímý vztah tyto dokumenty k romské menšině však nemají.  

 

Požadované informace vyplňte prosím do tabulky 5. Při vyplňování prosím rozlište, zda se 
jedná o dokument explicitně se vztahující k romské menšině, či jde o dokument, který se 
týká obecných témat s možnou návazností na romskou menšinu. U dokumentů strategické 
povahy zároveň uveďte, zda jsou v souladu se Strategií romské integrace 2014 – 2020, 
případně, z jakého důvodu tomu tak není. 

 
Tabulka 5 Dokumenty mající vztah k integraci romské menšiny nebo romské menšině obecně vypracované v roce 2020 

název doku-
mentu  

 druh dokumentu 
(výzkum/analýza/ 
příručka/strategie) 

explicitně se vztahující 
k romské menšině 
(ANO/NE) 

komentář (soulad se Strategií romské integra-
ce 2014 – 2020, zajímavosti dokumentu apod.) 

    
NEMÁME    
    
 
 

4. Do tabulky 6 prosím uveďte názvy ORP, jejichž komunitní plány a strategické dokumenty 
se vztahují nebo se mohou vztahovat k integraci romské menšiny či romské menšině obec-
ně, a to včetně názvů dokumentů. U každého z dokumentů zároveň uveďte, zda explicitně 
obsahuje také popis a analýzu potřeb příslušníků romské menšiny včetně návrhů integrace 
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romské menšiny na území správního obvodu ORP. Zároveň u každého z dokumentů uveď-
te, zda jsou či nejsou tyto dokumenty v souladu se Strategií romské integrace 2014 – 2020, 
případně, proč tomu tak není. 

 
 
Tabulka 6 ORP a jejich komunitní plány a strategické dokumenty 

název ORP název dokumentu 
explicitně se vztahující k 
romské menšině 
(ANO/NE) 

soulad se Strategií romské 
integrace 2014 – 2020 
(slovní komentář) 

Město Raspenava 
Komunitní plánování 
sociálních služeb ne 

 

Všech 18 obcí ORP Frý-
dlant 

2. Komunitní plán so-
ciálních služeb Mikro-
regionu Frýdlantsko 
na období 2020-2023 ne 

Dokument je v soula-
du se specifickými cíli 
strategie 8.1, 8.2 

Frýdlant, Bulovka, Heř-
manice, Kunratice, Dět-
řichov, Višňová, Nové 
Město pod Smrkem 

Strategický plán soci-
álního začleňování 
Frýdlantska pro roky 
2018 - 2020 Ne 

Dokument je v soula-
du se specifickými cíli 
strategie 8.1, 8.2 

Jindřichovice pod Smr-
kem 

Místní plán inkluze 
Jindřichovice pod 
Smrkem ne 

 

Frýdlant, Bulovka, Heř-
manice, Kunratice, Dět-
řichov, Višňová, Nové 
Město pod Smrkem 

Místní plán inkluze 
Lokální partnerství 
Frýdlantsko 

ne 

 

 
 

5. U každého z dokumentů uvedených v tabulce 7 uveďte, zda je/byla Strategie romské inte-
grace 2014 – 2020 výchozím dokumentem při jeho tvorbě, případně uveďte, proč tomu tak 
nebylo. U dokumentů, u nichž nebyla Strategie romské integrace 2014 – 2020 výchozím 
dokumentem zároveň uveďte, jaký dokument byl pro jeho tvorbu stěžejní. 
 

Tabulka 7 Strategie romské integrace a její návaznost na dokumenty obcí 

název dokumentu 
Strategie romské integrace 
2014 – 2020 jako výchozí 
dokument (ANO/NE) 

jiný/další výchozí doku-
ment 

komentář 

Strategický plán sociálního 
začleňování Frýdlantska 
pro roky 2018 - 2020 

ne 

Metodika koordinovaného 
přístupu k sociálně vylou-
čeným lokalitám. 

Strategický dokument se 
zaměřuje na cílovou skupi-
nu osob ohrožených soci-
álním vyloučením. Vychá-
zíme ze znalosti území, 
kdy etnicita není signifi-
kantní. 

2. Komunitní plán sociál-
ních služeb Mikroregionu 
Frýdlantsko na období 
2020 - 2023 

ne 

Strategický plán sociálního 
začleňování Frýdlantska 
pro roky 2018 – 2020, 
SPRSS LK pro roky 2018 - 
2020 

Strategický dokument se 
zaměřuje na cílovou skupi-
nu osob ohrožených soci-
álním vyloučením. Vychá-
zíme ze znalosti území, 
kdy etnicita není signifi-
kantní. 

 
 

6. Uveďte, jakým způsobem prezentuje krajský koordinátor Strategii romské integrace 2014 -
 2020 a informace o připravované strategii na období 2021 - 2030, a to jak na úrovni kraje, 
tak na úrovni nižších územních celků. 
 

7. Uveďte prosím názvy pracovních skupin či jiných platforem na úrovni ORP, jejichž členové 
se  sebeidentifikují jako příslušníci romské menšiny či členové romských a proromských 
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nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), včetně početního zastoupení těchto 
osob ve vztahu k celkovému počtu členů platformy a s rozdělením dle pohlaví. Zároveň 
uveďte stručné informace o tématech, kterým se zřízená platforma v roce 2020 věnovala. 
Jedná se např. o pracovní skupiny zabývající se sociálním začleňováním, pracovní skupiny 
zabývající se komunitním plánováním (nikoli výbory pro národnostní menšiny).  

 
Komunitní plánování sociálních služeb 

- Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením – schůzky všech sociálních 
služeb poskytovaných na území ORP pro uvedené cílové skupiny 

- Pracovní skupina Lokální partnerství spadající pod platformu Komunitního plánování – je-
den (spolek Amaro suno - feder dživipen, zastoupen paní K. Jarkovovou), počet členů PS 
se v průběhu roku mění, odhad 1:20 

- Témata: nové služby a pracovníci v území, spolupráce na tvorbě akčního plánu, dotační 
program Mikroregionu Frýdlantsko 

 
Projekt MAS Frýdlantsko s partnerem Člověk v tísni - zajištění dluhového poradenství na Novo-
městsku, osvětová činnost 

- Pracovní skupina Dluhy - pro celé území ORP – 1 (Martin Karala APK), odhad 1:10 
- Témata: dluhová problematika v území  

 
Ad hoc pracovní skupiny, které jsou svolávány dle potřebnosti k aktuálním tématům např.: dopady 
covidové pandemie - potravinová pomoc v území, koordinace terénní práce v území, kulaté stoly  
k domácímu násilí, ukončení projektu organizace a převzetí jejich klientů sociální službou. 
 
Pracovní skupina MAP Frýdlantsko (spolupráce se školami v území) Rovné příležitosti – nejsou  
v ní zastoupeni Romové 
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Institucionální zabezpečení a politika romské integrace na úrovni ORP 

8. Uveďte prosím do tabulky 8 počet pracovníků ORP vykonávající agendu v celém správním 
obvodu podle § 6 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně uveďte počet pra-
covníků ORP, kteří zajišťují integraci příslušníků romské menšiny ve správním obvodu 
ORP (dále jen „romští poradci“), tzn. ty, kteří mají funkci „romský poradce“ uvedenou přímo 
v náplni práce.  
  

Tabulka 8 „Romští poradci“ na ORP a jejich pracovní úvazky 

název 
ORP 

zařazení v rámci obecního 
úřadu (do organizační 
struktury) 

velikost 
úvazku, na 
který vy-
konávají 
funkci RP 

komentář 

Frýdlant Odbor sociálních věcí 0,05 

Pracovník vykonává zároveň funkci: 
- sociálního pracovníka na úvazek 0,8 
- veřejný opatrovník na úvazek 0,1 
- zvláštní příjemce důchodu na úvazek 0,05 

celkem 0,05  

9. Uveďte nejdůležitější informace k institucionálnímu rozvoji funkce „romský poradce“. Uveď-
te, zda došlo v roce 2020 k rozvoji a posílení sítě romských poradců v kraji, případně kon-
krétní důvody, které zřízení této funkce brání. Zároveň uveďte, jakým způsobem byla ve 
Vašem kraji prezentována možnost čerpání Norských fondů ve vztahu k budování kapacit 
romských poradců. 

 

10. Do tabulky 9 prosím uveďte výčet nejvýznamnějších romských a proromských nestátních 
neziskových organizací (dále jen „NNO“)1 v ORP. Názvy NNO uvádějte v souladu s Ve-
řejným rejstříkem a Sbírkou listin.  

Tabulka 9 Nejvýznamnější romské a proromské NNO působící v ORP 
název organizace zaměření NNO (volnočasové aktivity, vzdělávání, kulturní aktivity apod.) 

Nevo Dživipen 

Církevní sbor Nevo Dživipen znamená romsky "Nový Život" a je 
to samostatný sbor Jednoty bratrské. Nevo Dživipen je regionální 
sbor, tzn. sjíždí se do něj lidé z celého frýdlantského výběžku. 
Nejvíce informací se dozvíte z Facebookového profilu: Jednota 
Bratrská - Nevo Dživipen 

Amaro suno - feder dživipen, 
z.s. 

Bulovka/Arnoltice: volnočasové aktivity pro děti a mládež 

Educa Roma z.s. 
Bílý Potok: edukační činnost, multikulturní výchova, prevence 
socio-patologických jevů (informace zde) 

Romanyi Art Workshop 
volnočasové aktivity, kulturní aktivity, komunitní práce. Organiza-
ce se sídlem ve Velkých Hamrech působila v roce 2020 ve Frý-
dlantě (projekt Úřadu vlády) 

MAS Frýdlantsko, z.s. 

Místní akční skupina zaměřuje svou činnost na přípravu analýz  
a strategií v ORP Frýdlantsko, realizuje vlastní projekty zaměře-
né na sociální a vzdělávací problematiku a v rámci této činnosti 
se zaměřuje také na zlepšování situace romské menšiny v úze-
mí. V projektech Komunitní centrum Frýdlantsko a Na jedné lodi 

                                                 
1 Mezi nestátní neziskové organizace patří: spolky, ústavy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné spo-
lečnosti, nadace nebo nadační fondy.  
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jsou mezi projektovými pracovníky i Romové. Organizace nemá 
ve stanovách uvedenou proromskou činnost. 

Free-club, Předškolka Frý-
dlant 

Projekt města Frýdlant – volnočas., vzdělávací aktivity 

Člověk v tísni, o.p.s. Sociální služby (terénní program, dluhová poradna), doučování 
Most k naději, z.s. Sociální služby (terénní programy) 
Diakonie ČCE - středisko v 
Jablonci nad Nisou 

Sociální služby (NZDM) 

Maják NMPS, z.ú. Sociální služby (NZDM, SAS pro rodiny s dětmi) 
 

11. Uveďte prosím témata/oblasti, která/které jste se zástupci romských a proromských NNO 
v roce 2020 řešili. Zároveň uveďte, které NNO se setkání pravidelně účastní a zda tato se-
tkání probíhají na „oficiální“ úrovni, tzn. například v rámci pracovních skupin zřízených obcí 
či jiných platforem.  

Oficiální setkání neprobíhají, obce nemají žádné komise ani pracovní skupiny zaměřené na 
romskou menšinu, jednání probíhají neformálně s konkrétními zástupci romské menšiny. 

Částečně se daří tento stav kompenzovat setkáními v rámci komunitního plánování sociál-
ních služeb, komunitní práce a neformálních pracovních skupin, které se realizují prostřed-
nictvím projektů MAS Frýdlantsko. Témata: potravinová pomoc, koordinace terénní práce, 
komunitní práce, problematika dluhů a dostupného bydlení. 

 

12. Uveďte prosím názvy neformálních uskupení skládajících se z příslušníků romské menšiny, 
která fungují v rámci ORP. Jedná se např. o romské rady, kluby romských žen, komunitní 
akční skupiny.  

V projektech RAW a Komunitní centrum Frýdlantsko se konala dvě veřejná setkání pro 
převážně romské obyvatele Frýdlantu (pořádal RAW, červen 2020) a Bulovka (poř. MAS 
Frýdlantsko, září 2020). Setkání ve Frýdlantu bylo zaměřeno především na přenos zkuše-
ností s komunitní prací na Ostravsku, v Bulovce šlo o představení komunitního centra  
a mapování potřeb komunity.  

RAW z.s. s podporou pracovnic Komunitního centra Bulovka distribuoval při jarním nouzo-
vém stavu roušky do komunity, realizoval 1 seminář k prevenci pro mládež a pomáhal  
s koordinací potravinové sbírky. Na další období připravil RAW záměr vzniku romské plat-
formy a získal souhlas s partnerstvím ze strany ORP Frýdlant a MAS Frýdlantsko (žádost  
o financování předložena do výzvy EEA Grants, v případě podpory bude realizace zaháje-
na v květnu 2021). 

 

13. Uveďte prosím příklady spolupráce mezi ORP se zástupci romské menšiny. Jedná se např. 
o kulturní aktivity realizované ve vzájemné spolupráci, spolupráce na vypracování strate-
gických materiálů. 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem - Aktivita terénní pracovnice města, která se snaží 
zapojit romské rodiny do akcí, které pořádá město jako je dětský den, rozsvěcení vánoční-
ho stromu, informuje o možnosti zapojení dětí do volnočasových aktivit, které pořádá dům 
dětí, základní umělecká škola. Vzhledem k situaci s nouzovým stavem, byla většina aktivit 
zrušena.  
TP organizuje sociální šatník ve spolupráci se SAS Kompas a komunitní pracovnicí Jindři-
chovic pod Smrkem, který využívají i romské rodiny.  
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Frýdlant - od září 2019 běží projekt Komunitní centrum Frýdlantsko - https://komunitni-
centrum.webnode.cz/. Ve třech obcích (Bulovka, Jindřichovice p. S., Višňová) jsou komu-
nitní centra umístěna v objektech obcí. Ve volnočasovém Free-klubu ve Frýdlantu a v ko-
munitním centru v Bulovce pracují zástupci romské menšiny. Jde o projekty MAS Frýdlant-
sko financované z ESIF. 
- Projekt Žijeme tu spolu (Město Frýdlant): v roce 2019 proběhly 3 workshopy na téma 

inkluze a začleňování romské komunity (Romany Art Workshop, ZŠ U soudu, ZŠ 
Švermova) pro veřejnost, pracovníky obce a učitele škol; dále proběhly 3 schůzky pana 
starosty se zástupci romských organizací (Romany Art Workshop, Julius Baník, Asoci-
ace romských reprezentantů Libereckého kraje –Lanyi, Pilátová); dále se podařilo 
v projektu zajistit pozici asistentky pro spolupráci s romskými rodinami (0,5 úvazku),  
a to do konce projektu 07/20 (Žaneta Samelová). V projektu rovněž funguje koordinátor 
inkluze pro obec, který mimo jiná témata řeší začleňování romských dětí a žáků do 
vzdělávání 

- projekt Žijeme tu spolu skončil v 7/2020 a nahradil ho projekt „Na jedné lodi II“  

 

14. Uveďte prosím příklady spolupráce se styčným důstojníkem pro menšiny, krajským škol-
ským koordinátorem prevence, či protidrogovým koordinátorem a zároveň prosím uveďte 
přehled aktivit realizovaných ve vzájemné spolupráci v roce 2020.  

 

15. Uveďte prosím, zda ve Vašem ORP byla specificky řešena situace romských žen, rom-
ských LGBTQ+ a dalších zvlášť zranitelných skupin, případně jakým způsobem a jací aktéři 
se na tomto tématu podíleli. 

S tímto jednáním jsme se na území ORP nesetkali. 
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Situace Romů v oblasti vzdělávání 

16. Uveďte prosím názvy platforem (např. pracovní skupiny, poradní sbory, neformální setká-
vání) na úrovni ORP zabývající se tématem segregace romských dětí a žáků, navrhováním 
a implementací opatření ke zvýšení vzdělanostních šancí romských dětí a žáků. Jaká opat-
ření tyto platformy navrhly a jak probíhá jejich implementace v praxi? Uveďte, prosím, kon-
krétní příklady. 

MŠ Kunratice – v současné době je ve školce jedno romské dítě. V minulosti 2-3 v jedné 
třídě. Otázkou segregace a zvýšení vzdělanosti a šancí romských dětí se dle aktuální po-
třeby zabýváme při pedagogických poradách a denní výměně informací mezi učitelkami. 
Většinou využíváme tato opatření: pravidelné, individuální procvičování a upevňování naby-
tých vědomostí a dovedností, evaluace, komunikace s rodiči a jejich vedení při práci 
s dítětem, dohlížení na pravidelnou docházku a motivace k ní. 

MŠ Dolní Řasnice – uvedla, že k romské národnosti se zákonní zástupci dětí nehlásí, od-
had jsou 2 děti ze 41 

MŠ Hejnice – pan ředitel sdělil, že žádné platformy na úrovni obcí se tématem segregace 
romských dětí nezabývají. Romské děti do MŠ dochází a jejich začlenění do kolektivu je 
normální. 

MŠ Višňová – paní Paříková uvádí, že kapacita školky je 40 míst a v současnosti je plně 
obsazena. Dostupnost pro romské děti je dostačující. Pokud romští rodiče umístí své dítě 
do zařízení, bývají u některých z nich problémy s pravidelnou docházkou, omlouváním dětí 
v době absence a s včasností placení školného a stravného. MŠ využívá služeb PPP Libe-
rec (pobočka Frýdlant) a OSPOD Frýdlant. 

ZŠ Kunratice – ve školním roce 2019/2020 docházely do naší ZŠ dvě romské děti. Otázkou 
segregace a zvýšení vzdělanosti a šancí romských dětí se dle aktuální potřeby zabýváme 
při pedagogických poradách a denní výměně informací mezi učitelkami. Většinou využívá-
me tato opatření: pravidelné, individuální procvičování a upevňování nabytých vědomostí  
a dovedností, evaluace, komunikace s rodiči a jejich vedení při práci s dítětem, dohlížení na 
pravidelnou docházku a motivace k ní. 

ZŠ Dolní Řasnice – Paní ředitelka uvedla, že kvalifikovaným odhadem bylo z 59 žáků 5 dětí 
romské národnosti. K lednu 2021 jsou pouze 2 (jedna rodina se odstěhovala a 1 žák přešel 
do speciální školy). 

ZŠ Hejnice – pan ředitel Mgr. Kašpar sdělil, že k segregaci nedochází, všichni jsou začle-
něni do běžných kolektivů 

ZŠ Frýdlant – dle sdělení ředitele pana Kozlovského, který uvedl, že se za školu několikrát 
do roka účastní jednání školského výboru Města Frýdlant, kde je řešena problematika škol-
ní neúspěšnosti žáků. Nejedná se ale výslovně o romské žáky, ale o skupinu žáků, kteří 
jsou ohroženi školním neúspěchem obecně. Udržujeme pravidelný kontakt s paní Lucií 
Winklerovou z MAP Frýdlantsko (Freeclub, Klub Cajk). Dále spolupracujeme s organizací 
Člověk v tísni. To ale není aktivita financovaná obcí. 

ZŠ Višňová – průběh zápisu je závislý na tom, zda dítě navštěvuje MŠ. Pokud ano, dítě je 
většinou schopné bez problémů zápis zvládnout a je přijato do 1. ročníku v řádném termí-
nu. Pokud nenavštěvuje, znalosti často neodpovídají věku dítěte a je navržen odklad školní 
docházky. Jestliže dítě předtím nenavštěvovalo pravidelně MŠ, má problémy s adaptací ve 
škole, často je nekomunikativní, poměrně dlouho mu trvá, než se sžije s kolektivem dětí  
a naučí se správně vnímat režim školy. Toto ovšem není problém pouze romské komunity, 
ale platí obecně pro děti, které nenavštěvovaly MŠ. V současné době z počtu 66 žáků je 10 
romského původu (ovšem ke své národnosti se nehlásí). Máme snahu o začleňování těch-
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to dětí do kolektivu, ve většině případů je dítě bez problémů přijímáno svými vrstevníky. 
Najdou se samozřejmě i výjimky, kdy se dítě nezapojí do kolektivu. V případě, že rodiče ře-
šení neakceptují nebo se nechtějí problémy svých dětí ve škole zajímat, informujeme 
OSPOD ve Frýdlantu (neomluvená absence). Dalším častým problémem je častá nepřipra-
venost dětí na vyučování, nenošení pomůcek a domácích úkolů. Rodiče také mívají pro-
blém s platbou školného za školní družinu nebo platbami za akce pořádané školou. Spolu-
práce s PPP Liberec a Frýdlant, vzájemná spolupráce je na dobré úrovni. Pokud dítě na-
vrhneme na vyšetření do PPP, pak rodiče akceptují tento návrh a vyšetření absolvují. Ve 
škole máme v současnosti 10 integrovaných dětí s různými poruchami učení nebo chování, 
z nich jsou 3 děti romské. Asistenta pedagoga má jedno romské dítě. Postoj zřizovatele  
k případným problémům s touto komunitou je kladný a vstřícný. Dětem podle potřeby učitel 
nabízí doučování nad rámec svých povinností, ze strany romských rodičů je však zájem 
minimální nebo krátkodobý, o nabízené volnočasové aktivity je taktéž minimální zájem.   

Frýdlant - PS rodina, děti a mládež projektu MAP II organizace MAS Frýdlantsko, z. s.:  
4x ročně probíhají setkávání zaměřená na rovné příležitosti, součástí je i problematika 
předčasných odchodů ze vzdělávání, která souvisí se situací Romů v oblasti vzdělávání. 
Do PS je zapojena i koordinátorka inkluzivního vzdělávání za ASZ 

Školský výbor města Frýdlant: agenda se opakovaně zaměřuje na problematiku předčas-
ných odchodů ze vzdělávání (především ZŠ), situace se projednává se všemi školami na 
území Frýdlantu, s cílem snížit počet žáků (převážně Romských) ze 7. a 8. třídy ZŠ 

Projekt Na jedné lodi II organizace MAS Frýdlantsko, z.s.: součástí projektu je i pozice asis-
tentů pro komunikaci s rodinami /především romskými). Jedná se o tým 4 asistentek  
(3 romské), které komunikují s rodinami školních a předškolních dětí, asistují při zápisech, 
řešení vzdělávacích potíží a doprovází případně rodiny na různá pedagogická vyšetření 
nebo se přímo věnují práci s předškolními dětmi. Aktivity projektu: Aktivní vyhledávání  
a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní, Poradenství  
a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických 
službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnic-
kých službách. 

NZDM Cajk: v obci Frýdlant působí NZDM Cajk, který se zaměřuje na práci s cílovou sku-
pinou 6-26 let a soustředí se také na spolupráci s romskou menšinou.  

Obě ZŠ v obci Frýdlant jsou zapojené do programu Obědy do škol a spolupracují s nadací 
Women for Women při hrazení obědů. 

 

17. Do tabulky 10 uveďte prosím názvy dotačních programů financovaných z rozpočtu obce, 
které svým zaměřením podporují rovný přístup dětí a žáků ve vzdělávání (formou dotační 
podpory stravování, zájmových kroužků, poradenství apod.), kde je cílovou skupinou mj. 
romská menšina. Pokud je to možné, uveďte prosím do komentáře, jaké konkrétní aktivity 
příjemci dotací v této oblasti v roce 2020 realizovaly. 

 
Tabulka 10 Dotační programy v oblasti vzdělávání hrazené z rozpočtu obce 
název programu poskytovatel (obec) komentář 

Potravinová pomoc 
v Libereckém kraji 

KULK 
- zapojeny jsou děti ze sociálně slabších rodin 
- škola zapojena druhým rokem 
- MŠ, ZŠ a ZUŠ Frýdlant 

Obědy pro děti Women for Women 
- zapojení dětí ze sociálně slabších rodin 
- MŠ, ZŠ a ZUŠ Frýdlant 

Obědy pro děti Women for Women 
- zapojení dětí ze sociálně slabších rodin 
- zapojeno 6 romských dětí 

Příspěvek do roz- Město Frýdlant - žádost o získání mobilních zařízení pro 
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počtu na pořízení 
mobilních zařízení 
k distanční výuce 

distanční výuku 
- podpořeno 6 chlapců a 2 dívky 
- částka 20.000,- Kč 
- ZŠ speciální Frýdlant 

Potravinová pomoc 
dětem 

 - ZŠ i MŠ Višňová 

Obědy pro děti  - využívá 90% romských dětí 

poskytování dotací 
z rozpočtu Města 
Frýdlant 

Frýdlant 

- je finanční podpora nekomerčních spolků  
v oblasti: 
- tělovýchova a sport 
- kulturní a vzdělávací činnost 
- zájmové aktivity spojené s využíváním 

volného času 
- ostatní veřejně prospěšná činnost 

Žitus Město Frýdlant 
- doučování, volnočasové aktivity, předškolní 

klub 
 

18. Do tabulky 11 uveďte prosím názvy organizací, které poskytují stipendijní programy určené 
mj. pro romské žáky a studenty. Pokud je to možné, uveďte odhad počtu podpořených 
romských žáků a studentů, rozdělných podle pohlaví, a typ podpory (např. školní pomůcky, 
úhrada dopravy). 

 
Tabulka 11 Stipendijní programy pro romské žáky a studenty 

poskytovatel 
(název organi-
zace) 

název programu 

odhad počtu 
podpořených 
romských žáků 
a studentů 

z toho odhad 
počtu rom-
ských žákyň a 
studentek 

typ pod-
pory 

komentář (např. úroveň 
vzdělávání – ZŠ/SŠ/VŠ) 

MŠMT ROMA SŠ 0 0 

Fi-
nanční 
doučo-
vání 

Nevyužité žáky pro 
nedodání podkladů 

      
 

19. Popište trendy v oblasti předškolního vzdělávání, zejména s ohledem na přípravu dětí před 
nástupem do základní školy. Uveďte, do jaké míry se, dle Vašeho názoru, děti z romských 
rodin účastní předškolního vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny, předškolní kluby) 
ať už v celé délce, nebo v posledním, povinném ročníku. Uveďte také, zda spatřujete rozdí-
ly v míře účasti romských dívek a chlapců v předškolním vzdělávání. V případě předškol-
ních klubů uveďte názvy organizací, které je zřizují. Případně uveďte další skutečnosti, 
včetně bariér, které brání v účasti romských dětí v předškolním vzdělávání.  

MŠ Kunratice – v naší MŠ probíhá příprava na vstup do ZŠ formou vzdělávání podle mě-
síčních a týdenních témat, která jsou v souladu s RVP. S předškoláky se pravidelně pracu-
je individuálně nebo v malé, věkově homogenní skupině. Předškoláci navštěvují kroužek 
flétny a rytmiky. Od dubna 2021 plánujeme zařazení kroužku, pouze pro předškoláky, za-
měřeného na přípravu pro vstup do ZŠ. V současné době dochází do MŠ jeden romský 
chlapec pravidelně, i když není předškolní. Z minulosti máme zkušenost s nutností dohlíže-
ní na pravidelnou docházku romských dětí. Docházelo k častým nepravděpodobným 
omluvám i neomlouvání absence, převážně v pondělí a v pátek. Předškolní klub v obci ne-
ní. Nejsem si vědoma žádných skutečností, které by bránily v naší obci romským dětem 
v účasti na vzdělávání. 

MŠ Dolní Řasnice – romské děti do MŠ dochází bez problémů tak jako ostatní 
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MŠ Raspenava – děti z romských rodin se předškolního vzdělávání účastní méně, než 
ostatní děti. Výjimkou je poslední rok předškolního vzdělávání, který je povinný. Zde se 
předškolního vzdělávání účastní i romské děti tak, jako ostatní.  

MŠ Hejnice – předškolního vzdělávání se romské děti účastní, v některých případech je vy-
soká omluvená neúčast  

MŠ Frýdlant – ředitel pan Kozlovský uvedl, že přihlášené děti z romských rodin se (povin-
né) předškolní docházky účastní vcelku pravidelně. Pokud se problémy s povinnou před-
školní docházkou romských dětí objeví, jsou s rodiči a případně sociálními partnery školy 
řešeny individuálně. 

Frýdlant - Ve Frýdlantu fungoval do 07/20 předškolní klub v rámci projektu Žijeme tu spolu 
(realizátor město Frýdlant). Po skončení projektu byla zachována spolupráce s rodinami pro-
střednictvím asistentek (viz výše projekt Na jedné lodi II.) s cílem zapojit co nejvíce romských 
dětí do předškolního vzdělávání. V projektu Žijeme tu spolu využilo předškolního klubu cel-
kem 42 dětí a jejich rodičů 

 

20. Uveďte prosím, zda byly ve Vaší ORP v roce 2020 realizovány informační semináře 
o možnostech a přínosech vzdělávání pro romské žáky a studenty. V případě že ano, 
uveďte prosím, kdo tyto semináře pořádal, včetně odhadu počtu zúčastněných Romů. 

Informační semináře nebyly realizovány. 

 

21. Uveďte, jestli podle Vašeho názoru lze spatřovat rozdíly mezi romskými žákyněmi a rom-
skými žáky ve vzdělávacím procesu. Uveďte, jestli lze spatřovat rozdíly v docházce rom-
ských dívek a chlapců do školy, v úspěšnosti ve studiu, nebo v předčasných odchodech ze 
vzdělávacího procesu. Uveďte také, zda dle Vašeho názoru existují rozdíly mezi počty 
romských dívek a chlapců, kteří pokračují ve vzdělávacím procesu i na středních školách. 

ZŠ Kunratice – rozdíly ve vzdělávacím procesu mezi romskými dětmi spatřuji.  Nemám 
zkušenosti s chlapci (za rok 2020), ale v případě děvčat byl znatelný rozdíl. Jedna žákyně 
s SPU měla bezproblémovou docházku. Rodiče (byť sami handicapováni sluchově) spolu-
pracovali, jak nejlépe mohli. Dívka byla ještě doučována organizací ČvT. Byla snaživá, peč-
livá, poctivě pracovala a i přes SPU byla ve studiu v celku úspěšná. 
Druhá z dívek se do obce s rodinou přistěhovala v průběhu školního roku. Do naší ZŠ tudíž 
nastoupila až v listopadu – do 5. ročníku. Pokud už byla ve škole, snažila se, ale bylo vidět, 
že její domácí příprava není dostatečná, což ji ve škole omezovalo. Měla velké mezery 
v probírané látce. Práci odváděla ledabyle. Její absence byly opravdu dlouhotrvající. Větši-
nou neomluvené. V době distanční výuky rodina dívky téměř nespolupracovala. Po návratu 
k prezenční výuce (cca v květnu) se do školy vůbec nedostavila, až do konce školního ro-
ku. Vysvědčení si nepřevzala.   

ZŠ Dolní Řasnice – paní ředitelka uvedla, že nespatřuje žádný rozdíl ve vzdělávacím pro-
cesu. Snad jen v některých případech ve výchově v rodině (dcera x syn). Docházka byla 
srovnatelná s ostatními žáky. Za dobu kdy na zdejší škole působím (15 let) jsme neměli 
žádného studenta na osmiletém gymnáziu z řad Romů. 

ZŠ Raspenava – pan ředitel uvedl, že na takto postavené otázky není schopen úplně přes-
ně odpovědět. Na rozdíly mezi romskými žáky ve vzdělávacím procesu, ve školní docházce 
či úspěšnosti při dalším vzdělávání má podle pana ředitele největší vliv rodinné zázemí  
a podpora výchovy a vzdělávání v rodině. Jestli se jedná o chlapce či dívku je pak už spíše 
podružná záležitost. 
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ZŠ Hejnice – dle názoru pana ředitele je přístup ke vzdělávání a plnění školních povinností 
na vyšší úrovni u romských dívek, ty také mají více zájmu o další pokračování ve vzdělání 

ZŠ Frýdlant – pan ředitel uvedl, že povinná školní docházka romských žáků je obecně mé-
ně pravidelná, častěji řešíme neomluvenou absenci, horší domácí podmínky pro vzdělává-
ní, připravenost na výuku, vybavení pomůckami atd. Romské děti jsou také více ohroženi 
školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání. Přesné statistiky  
o počtech romských žáků, kteří nezískali základní vzdělání, nevedeme. 

ZŠ speciální Frýdlant – ředitelka školy uvádí, že rozdíly mezi žáky ve vzdělávacím procesu 
jsou, zejména z hlediska materiálního zabezpečení bydlení, hmotných příjmů rodičů. 
Romští žáci, jejichž rodiče pracují, mají zajištěné odpovídající bytové a životní podmínky 
jsou v mnohem lepší pozici při vzdělávání. Máme zde děti z romských rodin, které žijí 
v domě č. p. 4008 (Hejnická ulice) ve zcela nevyhovujících podmínkách. Velkou roli hraje 
též vztah té které romské rodiny ke vzdělání jako takovému. Pro mnohé z nich není vzdělá-
ní prioritou, dospělí tyto názory předávají svým dětem a tento postoj se potom odráží jak na 
samotném přístupu k učení, tak na docházce do školy vůbec. Část romských žáků má 
opravdu vysoké absence ve výuce, mnozí sice omluvené (rodič je zodpovědný za omlou-
vání svého dítěte, ale často rodiče podléhají tlaku ze strany dětí a omlouvají i zbytečné ab-
sence, kdy se dětem prostě jenom nechce), ale jsou i tací, kteří mají i vysoký počet neo-
mluvených hodin. Vycházející žáci se vždy všichni hlásí na nějaký učební obor – pracuje 
s nimi naše výchovná a kariérová poradkyně, bývají bez problémů přijati, ale v září poté do 
oboru nenastupují a ve studiu nepokračují. Chybí jim motivace k dalšímu učení. V roce 
2020 dokonce 1 žákyně ani nedokončila základní vzdělání (dokončovala si ho 10. rokem), 
v pololetí se jí již nechtělo chodit do školy a skončila. Na učební obor také nenastoupila, šla 
se rovnou zaregistrovat na ÚP. 

Frýdlant - V rámci školského výboru jsme řešili problematiku předčasných odchodů ze 
vzdělávání opakovaně, Problematika je vnímána v úzké souvislosti s romskými žáky a žá-
kyněmi (opakování nižších ročníků, které vede k předčasnému ukončení ZV, těžký přechod 
na střední školu, kde je rovněž vysoká neúspěšnost). Momentálně neexistuje spolehlivá 
dlouhodobá metrika, která by porovnávala počty neúspěšných žáků s ohledem na rom-
ské/jiné etnikum. Proběhla jen neformální konzultace se SŠHL, ze které vyplynulo, že ve 
školním roce 2019/20 ukončilo úspěšně studium na střední škole 10% romských žáků  
z celkového počtu žáků, kteří školu úspěšně dokončili. Odhadovaný počet romských žáků 
na škole je 9%. V následujících letech se chceme více zaměřit na sledování počtu rom-
ských žáků na ZŠ i SŠ a jejich úspěšnosti.  
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Situace v oblasti zaměstnanosti 

22. Uveďte prosím, jaké nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen „APZ“), které poskytu-
je Úřad práce ČR, jsou dle Vašeho názoru nejvíce využívány Romy, případně proč tomu 
tak je nebo z jakého důvodu nejsou využívány jiné nástroje, které Úřad práce ČR nabízí. 
Zároveň prosím uveďte kvalifikovaný odhad počtu Romů, kteří tyto nástroje využívají. Po-
kud je to možné, uveďte kvalifikovaný odhad počtu Romů dle pohlaví, s komentářem vy-
světlujícím případné rozdíly. 

V rámci APZ je nejvíce využíván institut VPP. 
 
FRÝDLANT 
- nástroje APZ – rekvalifikace, veřejně prospěšná práce, poradenství, cílené programy 

k řešení zaměstnanosti 
- MěÚ Frýdlant ve spolupráci s ÚP pořádá Kontaktní poradenské dny a PDÚ (tzv. Frýdlant-

ské dny), ze kterých odchází účastníci se základními informacemi o vypracování životopisu 
a motivačního dopisu. Jsou schopni orientace na trhu práce a mají povědomí o pracovně-
právním minimu. OSV následně řeší s jednotlivci či jejich rodinnými příslušníky celkovou ži-
votní situaci a nabízí pomoc při řešení.  

- Z důvodu epidemie COVID-19 se v roce 2020 konalo pouze jedno kolo místo obvyklých 
čtyř. Místo je vždy pro 12 osob, bylo pozváno 11 uchazečů o zaměstnání a dostavilo se 10 
uchazečů.  

- V jedné skupině je asi polovina osob Romů. 

 

23. Do tabulky 12 uveďte prosím programy ORP, které jsou zaměřené na podporu zaměstna-
nosti v ORP, a které jsou využívány převážně příslušníky romské menšiny (nejedná se  
o programy Úřadů práce ČR), rozdělte dle pohlaví. 

 
Tabulka 12 Názvy programů realizovaných ORP, které využívají převážně příslušníci romské menšiny 

název programu 
realizátor (název 
ORP) 

zaměření 

kvalifikovaný 
odhad počtu 
zúčastně-
ných Romů 

z toho od-
had počtu 
romských 
žen 

Zaměstnání bez 
hranic 

Sdružení Tulipán Zaměstnávání osob s OZZ a OZP 15%  

     
celkem   

- projekt nebyl zaměřen jen na Romy a byl ukončen v 11/2020 
 

24. Uveďte prosím, jakým způsobem dochází k využití sociální ekonomiky (sociální podnikání, 
sociální zemědělství) jako nástroje řešení nezaměstnanosti Romů. Dále uveďte dostupnost 
těchto aktivit v ORP, odhadovaný počet zúčastněných Romů (rozdělte dle pohlaví) a reálné 
přínosy (případně příklady dobré praxe) sociální ekonomiky.  

Tyto aktivity jsou v území nedostupné - v území fungují dva nově vzniklé sociální podniky 
podpořené z evropských dotací. Ani jeden se přímo nezaměřuje na zaměstnávání Romů, 
ale na osoby se sníženou pracovní schopností a osoby ohrožené nebo sociálně vyloučené 
s přidruženými dluhy. Jedná se odhadem celkově o max. pět pracovních míst. 

 

25.  Uveďte prosím, zda jste se v roce 2020 setkali s podezřením z diskriminace z důvodu ná-
rodnosti/etnicity v oblasti zaměstnání. Zároveň uveďte, jakým způsobem byla věc řešena 
a jakými nástroji se ORP snaží takovým situacím předcházet (např. asistence při výběro-
vých řízení, podnět k řešení podezření z diskriminace) 



16 
 

 

FRÝDLANT 
S tímto problémem se na ORP nikdo neobrátil. Není nám tedy známo, zda k diskriminaci 
dochází. Spíše se potýkáme s nižší gramotností a kvalifikací u Romů. Nabízí se i možnost 
nižšího zájmu si zaměstnání na nabízeném trhu práce vyhledat. Jedná se o jeden z důvodů 
jejich dlouhodobé nezaměstnanosti. 
 

26. Uveďte, zda ve Vaší ORP v roce 2020 probíhalo společensky odpovědné zadávání veřej-
ných zakázek (u veřejných zakázek realizovaných obcemi), včetně podrobného komentáře, 
týkajícího se tohoto typu zakázky. 

Zakázky nebyly zadávány. 

 

27. Uveďte, zda se ve Vaší ORP realizují programy specificky zaměřené na zaměstnanost 
romských žen, včetně příkladů dobré praxe. 

Jen na ženy není v ORP realizován žádný projekt. Všechny konané akce jsou pro všechny 
obyvatele ORP. 
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Situace Romů v oblasti bydlení 

28. Do tabulky 13 uveďte názvy obcí na území ORP, které využívají programy Státního fondu 
podpory investic (dříve Státní fond rozvoje bydlení), a zároveň uveďte odhad počtu Romů, 
kteří nově zrekonstruované bydlení využívají. 

 
Tabulka 13 Názvy obcí, které využívají Státní fond podpory investic a jeho využívání příslušníky romské menšiny 

název obce 
odhad počtu Romů, kteří 
díky fondu nově zrekonstru-
ované bydlení využívají 

komentář (např. jakým způsobem je fond využíván) 

   
NEMÁME   
   
 
 

29. Do tabulky 14 uveďte názvy specifických strategií, koncepcí či jiných materiálů týkajících se 
bydlení, které se svým zaměřením mohou dotýkat také tématu bydlení romské menšiny. 

 
Tabulka 14 Materiály vztahující se k problematice bydlení a  

název dokumentu 
el. odkaz na dokument 
(pokud je zveřejněn na 
webu) 

úroveň (obec) komentář 

    
NEMÁME    
    
 

30.  Zhodnoťte prosím vývoj situace bydlení Romů v ORP (aktuální trendy, změny v počtu uby-
toven, hromadné vystěhování, dopad OOP na Romy, odhad počtu Romů / romských rodin 
v bytové nouzi, apod.).  

Město Raspenava uvádí, že situace je stejná jako v předchozích letech. 

Město Hejnice uvádí, že většina Romů bydlí v nájemních bytech, malá část ve vlastních. 
Ubytovna na území města není. Bez problémů. 

Obec Dolní Řasnice uvádí, že situace bydlení Romů je stále stejná. 

Obec Pertoltice sdělila, že v této oblasti vládne setrvalý stav a nyní je vše bez problémů. 

Město Nové Město pod Smrkem uvádí, že většina romských rodin má nájemní bydlení. Ně-
které rodiny v případě, že ztratí bydlení, tak se sestěhovávají dohromady. Pak dochází 
k problémům s ostatními nájemníky. Často tyto další osoby nepřihlašují u vlastníka bytu, 
dochází k nárůstu na úhradách za služby jako teplá, studená voda, elektřina, plyn. Tak se 
do obtížné finanční situace dostává další rodina. Případně ji hrozí ztráta vlastního bydlení. 

FRÝDLANT 
- ubytovna se ve městě nenachází. Frýdlant disponuje s 230 městskými byty, o jejichž přidě-

lení rozhoduje rada města. 
- Dále se vyskytuje na území města Frýdlant asi 9 domů, které by se daly nazvat jako sociál-

ně vyloučené. Nadále dochází ke zhoršování technického stavu těchto objektů. Objekty 
jsou ve vlastnictví jednoho majitele, který nemá zájem tyto záležitosti řešit.  

- OOP v ORP nebylo stanoveno 
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31. Uveďte, zda v roce 2020 došlo k vývoji v počtu OOP, tzn., zda byly vyhlášeny nové OOP 
(včetně data vyhlášení a přesného místa) či došlo ke zrušení OOP. 

K vyhlášení OOP na území ORP nedošlo. 

 

32.  Do tabulky 15 uveďte prosím názvy obcí ve Vaší ORP, které jsou zapojeny do testování 
principů Housing first2 a jiných programů sociálního bydlení3. Uveďte příklady dobré a špat-
né praxe a odhad počtu romských rodin využívajících tento typ bydlení. Vyplňte pouze 
v případě, že se některé obce do programu zapojily. 

Žádná obec v našem ORP není zapojena do testování principů Housing first. 

 

Tabulka 15 Názvy obcí využívajících programy Housing first a sociální bydlení 

název obce program bydlení  
odhad počtu romských rodin využívajících uvede-
né programy 

   
NEMÁME   
   

 

33. Do tabulky 16 uveďte prosím kapacity bytových fondů na území ORP, dále uveďte odhady 
počtu bytů využívaných romskými rodinami. 

 
Tabulka 16 Kapacity bytových fondů ORP a jejichž využívání romskými rodinami 

ORP 
velikost bytového fondu obce (počet 
obecních bytů) 

odhad počtu obecních bytů využí-
vaných romskými rodinami 

 
komentář 

Dolní Řas-
nice 

8 1 
 

Hejnice 358 26  
Heřmanice 4 0  
Jindřichovi-
ce pod 
Smrkem 

30 6 
 

Nové Město 
pod Smr-
kem 

388 70 
 

Raspenava 85 1/5  
Frýdlant 230 17  
 

                                                 
2 Housing First (bydlení především) je metoda pomoci osobám bez domova, dle které je osoba, která postrá-
dá bydlení nejprve vybavena ubytováním, a až poté jsou jí nabízeny další služby, jako je praktická orientace 
(zdravotní a sociální pojištění, základní kontakty), případně léčení závislostí. Vychází se z myšlenky, že zá-
kladní potřebou osob bez domova je získat stabilní ubytování, a jejich ostatní potřeby lze uspokojovat až 
poté, co získají domov. 
3 Sociální bydlení je bydlení poskytované osobám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohro-
ženým, včetně lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřenou výši svých příjmů. Sociální bydlení je poskyto-
váno za specifických smluvních podmínek nájmu a v souladu s určitými principy. Uživatelům sociálního byd-
lení je v případě potřeby poskytována podpora formou sociální práce. Sociální bydlení je na místní úrovni 
poskytováno vždy formou bydlení v  bytech, přičemž může být propojeno na sociální služby. Sociální služby 
– např. azylové domy – tvoří záchrannou síť pro lidi v bytové nouzi. (definice MPSV) 
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Situace Romů v sociální oblasti 

34. Uveďte, kolik procent z celkového počtu Romů v ORP, dle Vašeho kvalifikovaného odhadu 
využívá sociální služby. Uveďte, jestli se tento počet nějak vyvíjí v čase, případně jestli při-
bývá tzv. „integrovaných“ Romů. 

Dle sdělení Města Raspenava je 97% Romů integrovaných. 

V obci Pertoltice je asi 80% Romů integrovaných. 

Odhad města Nové Město pod Smrkem je cca 30% Romů, které využívá sociální služby ve 
městě. Zejména NZDM Kino a SAS Kompas, dluhová poradna, terénní práce, doučování - 
Člověk v tísni. 

Frýdlant –  
- Dostupnost sociálních služeb ve Frýdlantu je dostačující. Snažíme se o spolupráci se všemi 

sociálními službami.  Usilujeme o zviditelnění sociálních služeb na území Frýdlantska,  
a proto byl vytvořen souhrnný leták s nabídkou všech sociálních služeb. Je členěn podle cí-
lových skupin a problémů osob.   

- V Centrum 1407 sídlí většina sociálních služeb působících na Frýdlantsku. V přízemí se 
nachází NZDM Cajk, který z větší části navštěvují romské děti (15+). V prvním patře pak 
sídlí organizace Fokus Liberec o. p. s.; Advaita, z. ú; Člověk v tísni, o. p. s.; Most k naději, 
z. s. a Intervenční centrum, p. o. (CIPSLK).  

- Stále je ve Frýdlantu v provozu POSEC (Poradní a setkávací centrum), kde se nachází 
zbývající neregistrované sociální služby pro území Frýdlantska – Poradenství pro dospíva-
jící a dospělé (CZPLK, o. p. s.); Rodinné poradenství s důrazem na děti (CZPLK, o. p. s.); 
Občanská poradna Déčko Liberec, z. s. a Klub duševního zdraví. 

- Dle sdělení paní Lucie Winklerové Terénní programy, odborné soc. poradenství dluhové, 
NZDM, SAS – tyto služby v území pracují s osobami ohroženými sociálním vyloučením. 
Dále je hodně romskými rodiči využíván program doučování od Člověka v Tísni. 

- Služby poskytované v Centru 1407 a POSECu nejsou určeny pouze pro Romy, ale pro 
všechny občany Frýdlantska. 
 

35. Zhodnoťte prosím dostupnost sociálních služeb V ORP, které využívají zejména příslušníci 
romské menšiny. Jaké z nabízených služeb jsou dle Vašeho názoru nejvíce využívány 
Romy a mají pro ně největší přínos? 

Sociální služby poskytované městem Raspenava jsou dostupné všem občanům. 

Dostupnost sociálních služeb na území města Hejnice je dostačující. Nejčastější a nejvyu-
žívanější služba je vyplňování a zprostředkování žádostí o sociální dávky. 

Dle názoru obce Pertoltice je dostupnost služeb dostatečná a druhy využití nejsou známy. 

Dostupnost sociálních služeb v Novém Městě pod Smrkem je dobrá. Všechny soc. služby, 
které působí na území města, jsou dostupné každému, tedy i Romům. NZDM Kino je nejví-
ce využívaná služba. Advaita z.ú. poradenství pro gambling a jiné závislosti.  

Frýdlant - Dostupnost sociálních služeb na území Frýdlantska shledáváme je dobrou a na 
dobré úrovni. Nejvíce využívané služby jsou zejména nízkoprahová zařízení pro děti a mlá-
dež, SAS pro rodiny s dětmi, terénní programy, dluhové poradenství. Dále to pak jsou  
v menší míře služby pro rodiny s děti se zdravotním postižením. Všechny tyto služby po-
máhají svým klientům řešit životní situace nebo jimi provázet, se kterými si sami neumějí 
poradit - to se děje bez ohledu na příslušnost k etnické nebo jiné menšině. 
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36. Uveďte ORP na jejichž území jsou zcela, nebo částečně nedostupné sociální služby. Pří-
padně okomentujte.   

Obec Horní Řasnice uvádí, že dostupnost sociálních služeb je v případě dostupná ve Frý-
dlantu. 

Obec Jindřichovice pod Smrkem uvedla, že dostupnost služeb je dostačující. 

Paní Koutníková z Městského úřadu v Novém městě pod Smrkem uvedla, že pokud není 
některá soc. služba dostupná přímo na území obce je zajištěna v rámci ORP. Síť sociálních 
služeb na území města je dostatečná a pokrývá všechny životní události. 

Frýdlant- Zhoršená dostupnost některých služeb je v menších okrajových obcích území 
ORP Frýdlant, kde vzdálenost, horší dostupnost hromadnou dopravou a jednotkové počty 
klientů způsobují nízkou efektivitu a vysokou finanční náročnost poskytování služeb.  
V území byla zahájena komunitní sociální práce, která mapuje potřeby obyvatel, napojuje 
potřebné na sociální služby, iniciuje a podporuje vzájemnou pomoc v rámci komunit. 
Vzhledem k projektovému financování a nedostatečné kapacitě samotných malých obcí na 
vlastní sociální práci je však šance na udržitelnost této aktivity limitovaná. 

 

37. Uveďte prosím, jakým způsobem se krajský koordinátor podílí na rozvoji dostupnosti soci-
álních služeb pro romskou menšinu, např. ve formě participace na tvorbě komunitních plá-
nů sociálních služeb, střednědobého plánu sociálních služeb. 

 

38. Uveďte, zda máte zkušenost s tím, že by ve Vaší ORP bylo řešeno domácí či genderově 
podmíněné násilí u romské menšiny. 

Nové Město pod Smrkem uvádí, že domácí násilí bylo řešeno v romských rodinách. Ve 
dvou došlo k opakovanému vykázání. 

Frýdlant - ano, řešeny dva případy v romských rodinách, kde byl použit institut vykázání 
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Situace Romů v oblasti zdraví 

39. Do tabulky 17 uveďte prosím názvy programů a aktivit zaměřených na zlepšení zdravotní 
situace Romů v ORP (např. osvětové aktivity; právní servis pro oběti protiprávního jednání 
ze strany zdravotnických zařízení; existence vzdělávacích programů pro zdravotníky a so-
ciální pracovníky zaměřených na téma zdravotního stavu Romů. Neuvádějte zde prosím 
programy zdravotně sociální pomoci.  

 
Tabulka 17 Programy a aktivity v oblasti zdraví 
název programu/aktivity realizátor zaměření programu komentář (pokud je třeba) 

Mediátor zdraví SZÚ 

Návštěvy 
v rodinách 
v rámci prevence 
zdravotní péče, 
zdravého životní-
ho stylu, dodržo-
vání základních 
hygienických po-
žadavků 

 

    
- POSEC – Klub duševního zdraví 
- Advaita – léčba závislostí 

 

40. Uveďte prosím názvy analýz a výzkumů zaměřených na zdravotní situaci a zdravotní gra-
motnost Romů ve Vaší ORP. Uveďte prosím i takové analýzy, které se netýkají pouze pří-
slušníků romské menšiny, ale mohou se jí dotýkat.  

Frýdlantsko - dostupnost zdravotní péče (2018, zpracovala ASZ, Mgr. Tereza Baltag) 

 

41. Uveďte prosím, zda ve Vaší ORP působí zdravotně sociální služby. Zároveň uveďte, kdo je 
jejich realizátorem včetně odhadu počtu Romů, kteří tuto službu využívají.  

Advaita, POSEC 

 

42. Uveďte prosím, jestli dle Vašeho názoru existují nějaké rozdíly v přístupu ke zdraví a zdra-
votnickému sytému mezi romskými ženami a romskými muži, případně jestli existují rozdíly 
ve zdravotní gramotnosti. 

MUDr. Poděbradský uvedl, že spíše ne. 

 

43. Uveďte prosím, s jakými hlavními problémy v oblasti zdraví a zdravotnictví se příslušníci 
romské menšiny v roce 2020 potýkali. Zároveň uveďte, zda se v roce 2020 v této oblasti 
vyskytovalo podezření na diskriminaci z důvodu národnosti/etnicity, případně, jakým způ-
sobem byla věc řešena a jaká opatření jste podnikly k předcházení takovým situacím.  

Dle sdělení MUDr. Poděbradského je horší péče o zdraví, kouření, životospráva, bez dis-
kriminace. 

Situace v území je stále stejná od roku 2018, kdy byla zpracována studie (viz bod č. 39). 
Přislušníci romské menšiny řeší stejné problémy jako majorita - zubaře si lidé musí hledat 
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mimo Frýdlantsko, stejně tak psychiatra, 3 pediatři v území - často jsou plné čekárny, lékaři 
mají naplněnou kapacitu a nepřijímají nové pacienty. Diskriminaci jsme nezaznamenali, je 
ale zřejmé, že možnosti větších romských rodin s dětmi cestovat za lékařskou péčí do Li-
berce výrazně ovlivněné jejich ekonomickou situací. 
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Situace v soužití Romů a většinové společnosti  

44. Uveďte prosím, zda ve Vaší ORP došlo v roce 2020 k výskytu rasově motivované trestné 
činnosti, násilí z nenávisti či anticiganismu (např. případy útoků mezi Romy a lidmi z větši-
nové společnosti, pochody a další protiromské veřejné akce). 

K rasově motivované trestné činnosti v ORP nedocházelo. 

 

45. Uveďte prosím, zda ve Vaší ORP probíhaly v roce 2020 informační semináře, nebo jiné ob-
dobné akce, které měly za cíl informovat o problematice rasově motivované trestné činnos-
ti, násilí z nenávisti, anticiganismu, apod.? Pokud ano, uveďte prosím také jejich příklady. 

Informační semináře v ORP neprobíhaly. 

 

46. Uveďte prosím názvy platforem (např. pracovní skupiny, poradní sbory, neformální setká-
vání) na úrovni obce, které se v roce 2020 zabývaly prevencí vzniku a šíření nenávistného 
jednání vůči Romům, prevencí kriminality a rizikových forem chování (např. mezioborová 
spolupráce Policie ČR s dalšími zainteresovanými institucemi, tvorba lokálních strategií 
prevence kriminality, činnost pracovních skupin, uzavírání koordinačních dohod). Jaká 
opatření tyto platformy navrhly a jak probíhá jejich implementace v praxi? Uveďte, prosím, 
konkrétní příklady včetně odhadu počtu Romů účastnících se těchto platforem. 

 
FRÝDLANT 
- na MěÚ je zřízena pracovní pozice manager prevence kriminality, kterého vykonává paní 

Mgr. Alena Švejdová. Více informací o činnosti naleznete v odkazu: https://www.mesto-
frydlant.cz/cs/obcan/bezpecnost/prevence-kriminality/  
 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
- spolupráce terénního pracovníka s romským poradcem na MěÚ Frýdlant a s asistenty pre-

vence kriminality 
 

47. Vyplňte prosím níže uvedené tabulky a uveďte přehled programů v oblasti prevence a rizi-
kových forem chování na území ORP v roce 2020:  

 
a) APK (doplňte, prosím, tabulku č. 18) a zhodnoťte přínosy práce APK. Zároveň uveďte příklady 
úspěšné práce APK. 
 
Tabulka 18 Dostupnost asistentů prevence kriminality v ORP v roce 2020 

název obce, 
kde APK působí 

počet APK 
v obci 

z toho odha-
dovaný počet 
Romů 

z toho odhadova-
ný počet rom-
ských žen 

komentář 

Nové Město 
pod Smrkem 

2 1 0 

- spolupráce při zajištění bez-
pečnosti pro chodce (ZŠ Jin-
dřichovická) 

- spolupráce při zajištění pa-
chatelů pokusu vloupání do 
garáže  

- spolupráce při zjištění pobytu 
Romů často měnících své 
adresy bydliště bez změny 
v centrálním registru obyvatel 

- spolupráce s PČR 
- dohled v odlehlých částech 
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města (zahrádky) 
- dodržování veřejného pořád-

ku na dětských hřištích  
a sportovištích 

- dohled nad dodržováním 
městských vyhlášek  

Hejnice  
 

 - není APK, ale postačí spolu-
práce s PČR 

     
 
b) domovníci - preventisté (doplňte, prosím, tabulku č. 19) a zhodnoťte přínosy práce domovníků-
preventistů. Zároveň uveďte příklady úspěšné práce domovníků-preventistů. 
 
 
Tabulka 19 Dostupnost domovníků – preventistů v ORP v roce 2020 
název obce, 
kde domovníci 
působí 

počet domov-
níků v obci 

z toho odha-
dovaný počet 
Romů 

z toho odhadova-
ný počet rom-
ských žen 

komentář 

     
NEMÁME     
     
 
c) asistenti při jednání s policií a na úřadech (doplňte, prosím, tabulku č. 20) a zhodnoťte přínosy 
práce asistentů. Zároveň uveďte příklady úspěšné práce asistentů. 
 

- tyto činnosti v území částečně suplují asistentky pro komunikaci s rodinami (se školou)  
z projektu Na jedné lodi II, pracovníci komunitních center, obojí jsou projekty MAS Frý-
dlantsko, z.s.; částečně a občas takto pomáhají i doučovatelé Člověka v tísni; dále to jsou 
zejména pracovníci sociálních služeb (terénní pracovníci) 

 
 
Tabulka 20 Dostupnost asistentů při jednání s policií a dalšími úřady v ORP v roce 2020 

název obce, kde 
asistenti působí 

počet asis-
tentů v obci 

z toho odha-
dovaný počet 
Romů 

z toho odhadova-
ný počet rom-
ských žen 

komentář 

     
NEMÁME     
     
 
d) dohledová služba (doplňte, prosím, tabulku č. 21) a zhodnoťte přínosy dohledové služby. Záro-
veň uveďte příklady úspěšné práce pracovníků dohledové služby. 
 
Tabulka 21 Dostupnost pracovníků dohledové služby v ORP v roce 2020 

název obce, kde 
dohledová služba 
působí 

počet pra-
covníků 
dohledové 
služby v obci 

z toho odha-
dovaný počet 
Romů 

z toho odhadova-
ný počet rom-
ských žen 

komentář 

     
NEMÁME     
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Situace Romů v oblasti kultury, jazyka a veřejného života 

48. Do tabulky 22 uveďte prosím, jaké významné akce v oblasti romské kultury proběhly v roce 
2020 na území ORP.  

 
Tabulka 22 Významné romské kulturní akce v ORP v roce 2020 
místo konání pořadatel název akce komentář 

    
NEBYLY    
KONÁNY    
    
 

49. Uveďte prosím, zda a případně jaké, proběhly na území Vaší ORP v roce 2020 aktivity na-
pomáhající ke zlepšování sousedských vztahů mezi romskou menšinou a většinovou spo-
lečností. Jedná se např. o sousedské snídaně, kulturní akce, sportovní akce, zábavy, které 
jsou organizovány za účelem zlepšení vztahů mezi romskou komunitou a většinovou spo-
lečností. 

Kulturní akce pořádané městem Hejnice, kterých se účastní i Romové byly v roce 2020 vý-
razně omezeny opatřeními v souvislosti s COVID-19. 
 
Frýdlant - Na podzim 2020 proběhlo ve Frýdlantu několik dobročinných sportovních akcí, 
do kterých se zapojily také romské děti docházející do Free-clubu a NZDM Cajk: 
19. 9. 2020 Workout Club Challenge 
28. 9. 2020 Boříme bariéry aneb spolu to jde líp 
3.10. 2020 Charitativní běh pro Michalku 
Více akcí se bohužel vzhledem k nouzovým opatřením nekonalo. 
 

50. Uveďte prosím, zda a jak se příslušníci romské menšiny účastní akcí pořádaných obcí či ji-
nými organizacemi působícími na území Vaší ORP. Jedná se např. o kulturní akce, spor-
tovní akce, zábavy. Uveďte prosím také příklady dobré i špatné praxe.  

Město Raspenava uvedlo, že Romové se akcí účastní. 

Akce nebyly v roce 2020 pořádány (viz. předchozí odpověď). V minulosti byla účast na ak-
cích pořádaných městem Hejnice hojná a bezproblémová.  

Obec Dolní Řasnice uvedla, že Romové se účastní společně s ostatními obyvateli, bez zjiš-
tění negativních ohlasů žádného zúčastněného. 

Z obce Pertoltice přišla odpověď, že se Romové akcí účastní a nejsou problémy. 

Účastní se v hojném počtu všech akcí, které město pořádá, např. Pohádkový les pro děti, 
oslavy výročí založení města a další… Podílejí se i na zajištění organizace těchto akcí. Or-
ganizují se v SDH. 
Pořádají své vlastní taneční zábavy.  

 

51. Uveďte prosím, zda a jak je na území Vaší ORP vyučován romský jazyk? Zaměřte se pro-
sím zejména na oblast národního školství, ale také aktivity NNO. Zároveň uveďte, kolik dětí 
případně dospělých se výuky účastní. 
 
V nízkoprahovém klubu Amaro suno v Arnolticích je kroužek, kde se vyučuje romský jazyk. 
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52. Uveďte prosím, zda na území Vaší ORP působí nějaká romská politická strana? Pokud 
ano, uveďte, o které strany se jedná a jak byly úspěšné ve volbách. Zároveň uveďte, jakým 
způsobem se jejich politický program dotýká integrace Romů a také stěžejní body jejich 
programu. 

Romská politická strana na území ORP nepůsobí. 

 

53. Uveďte prosím, zda jste v roce 2020 v souvislosti s krajskými a senátními volbami zazna-
menali protiromské smýšlení. 

Při volbách nebylo zaznamenáno protiromské smýšlení. 

 

54. Uveďte prosím, zda ve Vašem kraji byli kandidáti v krajských a senátních volbách, kteří se 
veřejně hlásí k romské národnostní menšině. 
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Další relevantní informace 
 
Uveďte prosím další relevantní informace a komentáře, které mohou být pro obsah Zprávy o stavu 
romské menšiny v České republice za rok 2020 přínosné, a zároveň prosím uveďte další důležité 
poznatky, které nejsou ve výše uvedených otázkách zahrnuty. 
 
 
Ohledně COVID-19  
 
Nemáme žádné informace o tom, že by byl zaznamenán zvýšený výskyt onemocnění COVID-19  
u Romů. A dále nemáme povědomí o tom jaký vliv má pandemie COVID-19 na Romskou populaci. 
 
 
SŠHL – Žákům byly vytvořeny emailové adresy, byl umožněn přístup k výuce přes Teams systémy 
on-line, žáci byli proškoleni. Žákům se omlouvala neúčast na výuce, když jim došla data na mobil-
ním telefonu. Pokud nebyla možnost využít výuku elektronicky, chodili si do školy pro zadání a zde 
též odevzdávali splněné úkoly. Byla možnost i rozvozu úkolů do místa bydliště. 
 
ZŠ speciální Frýdlant – dopad na vzdělání žáků v naší škole měla epidemie koronaviru především 
na jaře 2020, kdy naše škola byla delší dobu pro žáky uzavřená. Byli jsme nuceni výuku provozo-
vat pouze papírovou formou případně přes sociální sítě na telefonu, protože drtivá většina žáků 
neměla potřebné vybavení. Protože distanční výuka v té době nebyla legislativně daná jako povin-
ná, někteří žáci se vůbec nezapojili, někteří jen velmi málo. Přesto jsme se je snažili kontaktovat za 
pomoci místních organizací Člověk v tísni a MAP Frýdlantsko. 
Protože jsou všichni naši žáci vedeni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ani případ-
ná výuka pomocí počítačů by nebyla nejvhodnější, proto vítáme, že naše škola má výjimku a děti 
mohou doházet do školy i za přísných opatření. Žáci potřebují být fyzicky ve škole, učit se 
s pomocí názorných pomůcek, potřebují individuální pomoc učitele a učit se s pomocí spolužáků 
okolo sebe. Pro nás on-line výuka nemá smysl, pokud se nezlepší přístup této populace ke vzdě-
lání. Nestačí techniku mít, ale musí ji umět zapojit, pracovat s ní, platit si připojení, plnit povinnost 
přístroj v době výuky zapnout, připojit se, udržet pozornost, umět číst, rozumět tomu, co učitel ří-
ká… 
Část žáků (nebo rodičů) také hřeší na to, že do školy by nemělo chodit dítě s jakýmikoliv příznaky 
nemoci – často omlouvají děti, že je bolí břicho, hlava, mají teplotu, kašel, rýmu, i když dítěti nic 
není… Pak jsou viděni v ulicích města (v obchodech, v parku…)  
 
 
Nové Město pod Smrkem - Situace ve městě se za rok 2020 zhoršila v oblasti v drogové problema-
tice, kdy velká řada Romů se podílí na distribuci OPL a zároveň se stává i uživateli a to už od dětí 
na základní škole. Peníze si obstarávají drobnými krádežemi, zejména v obchodech u Vietnamců, 
podílí se na nárůstu drobných krádeží a vloupání do zahradních domků, rodinných domů a sklepů 
v panelových domech.  
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Seznam oslovených obcí 
 

Oslovené obce Odpověď 
Dětřichov NE 

Heřmanice ANO 
Kunratice NE 
Višňová ANO 

Černousy NE 
Habartice ANO 
Pertoltice ANO 
Bulovka NE 

Krásný Les ANO 
Dolní Řasnice ANO 
Horní Řasnice ANO 

Jindřichovice pod Smrkem ANO 
Nové Město pod Smrkem ANO 

Lázně Libverda NE 
Hejnice ANO 

Bílý Potok NE 
Raspenava ANO 

Frýdlant ANO 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam oslovených školských zařízení 
 

Oslovená školská zařízení Odpověď 
MŠ Lázně Libverda NE 

MŠ Nové Město pod Smrkem NE 
MŠ, ZŠ Dětřichov NE 
MŠ, ZŠ Habartice NE 
MŠ, ZŠ Kunratice ANO 
MŠ, ZŠ Višňová ANO 
MŠ, ZŠ Bulovka NE 

MŠ, ZŠ Krásný Les NE 
MŠ, ZŠ Dolní Řasnice ANO 

MŠ, ZŠ Jindřichovice pod Smrkem NE 
MŠ, ZŠ Hejnice ANO 

MŠ, ZŠ Bílý Potok NE 
MŠ, ZŠ Raspenava ANO 

MŠ, ZŠ Frýdlant ANO 
ZŠ Nové Město pod Smrkem NE 

ZŠ Lázně Libverda ANO 
ZŠS Frýdlant ANO 

Gymnázium Frýdlant NE 
SŠHL Frýdlant ANO 
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Oslovená oddělení PČR 
 

Oslovená oddělení Odpověď 
Frýdlant NE 

Nové Město pod Smrkem ANO 
Hejnice NE 

Městská Policie Frýdlant NE 
 
 
 
 

Oslovení lékaři Frýdlantska 
 

Oslovení lékaři Odpověď 
MUDr. Jiří Poděbradský ANO 

MUDr. Ivo Brožík NE 
MUDr. Šárka Pokorná NE 
MUDr. Erika Vacková NE 

 
 
 
 
 

Za rok 2020 byla návratnost dotazníků 51%. 


