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AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ   
A   

KRAJŠTÍ KOORDINÁTOŘI  
PRO  ROMSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
(Podněty spolupráce  na základě  příspěvku  Marka Podlahy) 

 
 
 
Priority činnosti Agentury pro sociální začleňování  
 

• Systémový projekt pro EK 
• Technické aktivity 
• Lokální partnerství 
• Analýzy, vstupní data 
• Jednání s kraji 

 
 
Je potřeba projasnit principy činnosti Agentury pro sociální začleňování na lokální 
úrovni: 
 

• Partnerství  
je potřeba se shodnout na jakých principech bude agentura fungovat  
 

• Návaznost na stávající aktivity 
agentura nebude dělat, co je uděláno, ale bude navazovat na stávající struktury 
 

• Spolupráce s místními experty 
agentura bude spolupracovat s místními experty (měli by být placeni); za experty 
považuje i krajské koordinátory, všichni mají vlastní agendu a  úkoly agentury do 
jejich náplně práce nespadají 
 

• Koncentrace aktivit a harmonogram postupů 
je potřeba stanovit co se bude dělat nejdřív, partnerství, vize, peníze, je třeba rozčlenit, 
jak to bude v čase (zda to  bude v každé lokalitě jinak, dobře odhadnout, jak dlouho 
jednotlivé etapy budou trvat, je potřeba expertního odhadu) 
 

• Stanovení kompetencí 
je potřeba stanovit jaké budou kompetence KRKO, romských poradců a dalších 

 
Je potřeba definovat kompetence  krajských koordinátorů pro romské záležitosti 
(případně romských poradců) a stanovit režim komunikace s Agenturou pro sociální 
začleňování:  
 
Možná role krajského koordinátora pro romské záležitosti  
 

• Podíl na lokálních aktivitách (partnerství, vize, projekty, peníze) 
• Návrh klíčových partnerů 
• Člen lokálního partnerství 
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• Účast na jednáních s klíčovými hráči (starosta, NNO, podnikatelské subjekty…) 
• Doporučení pro aktivity 
• Zpětná vazba pro Agenturu pro sociální začleňování  

 
Je potřeba zvážit DPČ pro krajské koordinátory. 
 
 
Úkoly Agentury pro sociální začleňování  
 

• Dopis na kraje, MMO Ostrava o vzniku Agentury a její následné spolupráci 
• Zprovoznění webu a poskytování informací  
• Přizvání krajského koordinátora pro romské záležitosti na jednání 
• Vytvoření harmonogramu  pro jednotlivé lokality 
• Definování role krajského koordinátora pro romské záležitosti  
• Nastavení režimu spolupráce s krajským koordinátorem pro romské záležitosti 

(komunikace, DPČ,….) 
 
 
 
 
 


