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SPOLUPRACE  KRAJSKÝCH  KOORDINÁTORŮ  PRO  ROMSKÉ  ZÁLEŽITOSTI  
S AGENTUROU  PRO  SOCIÁLNÍ  ZAČLEŇOVÁNÍ   

 
Marek  Podlaha  

 

1. Úvod 

Moje představení, jak dlouho pracuji a proč na DPČ, kolegové, v jaké je fázi výběr pracovníků, co 
bylo uděláno. 

2. Vznik Agentury 

Jak vznikl koncept – ví více než já, jsou z RV, někteří z MV a Kancelář RV je servisní orgán pro RV, 
takže jistě jsou o všem informováni. Déle a lépe než já.  

3. Jaké přínosy mohou mít aktivity  Agentury pro krajské koordinátory ? 
a) možnost posílení  pozice na úřadě (opora v ÚV) 

b) aktuální informace o dotačních titulech, případech dobré praxe, možnostech 

realizace projektů, inspirací (působíme celorepublikově) 

c) v krajích, kde probíhají pilotní projekty, lze dotovat vybrané projekty 

d) v pilotních lokalitách by měly jednotlivé odbory spolupracovat a Agentura bude 
přenášet informace z jednotlivých krajů   v oblasti strategických dokumentů. (To vše 
vzhledem k tomu, že se jedná o „průřezové“ řešení  - bydlení, školství, sociální 
služby….., bude muset se zlepšit spolupráce i koordinace jednotlivých 
resortů i na úrovni kraje, o obcích nemluvě.)  

 
4. Spolupráce s Agenturou  

 
a) rovina- krajská   ( samospráva)  - akceptace návrhů a doporučení Agentury ve 

tvorbě strategických dokumentů ( sociální služby, školství….), zákonodárné 
iniciativě – kraje mají možnost podávat návrhy na nové zákony, změny 
zákonů apod….  Agentura může přinášet kraji velmi cenné podklady pro 
novelizaci právních norem, které jsou nezbytné pro účinné řešení sociálního 
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a kraj se může stát 
nástrojem k dosažení cíle agentury (velmi důležitá role, partner) 

b) Využití podkladů Agentury  pro další vyjednávání  ve vztahu k jednotlivým 
ministerstvům a to např. prostřednictvím Asociace krajů. 

c) Také ale kraje mohou prostřednictví Agentury dávat zpětnou vazbu jednotlivým 
resortům o potřebách  v oblasti sociálních služeb, vzdělávání apod. na úrovni kraje   
(potřeby krajů mohou vykazovat specifika v kontextu počtu sociálně ohrožených, 
podmínek, situace ve školství apod. ) – přínos Agentury pro kraj.  

 
Toto vše bude formalizováno partnerskou smlouvou na úrovni kraje či memorandem o 
spolupráci, které v první fázi bude vytvořeno na lokální úrovni napříč resorty a odbory 
(školství, sociálních věcí, strategický odbor, zdravotnictví, NNO, podnikatelé, …- klíčoví 
hráči). 

d) rovina – krajský koordinátor ( přenesená působnost) - předávání 
informací – dokumenty, informace o dění v lokalitách,  informace o komunitním 
plánování v jednotlivých regionech včetně implementační fáze - obecně  v kraji,  
intenzivněji ve vybraných lokalitách  
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První fáze po příchodu Agentury do lokality 
 
Základní informace o kraji:  
 

- programové dokumenty kraje  
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje  
- Střednědobý strategický plán rozvoje sociálních služeb v kraji  
- (ve všech by se měla odrazit sociálně demografická analýza kraje)  
- ukotvení krajského koordinátora na krajském úřadě a spolupráce 

s jednotlivými odbory 
- zajištění integrace příslušníků romských komunit v správním obvodu, kde se  

vybraná lokalita nachází  (rozsah aktivit „ romského“ poradce, spolupráce 
s obcemi …) 

- poskytnutí informací o situaci v obcích (postoje k řešení problematiky ze 
strany  samosprávy, dotační tituly obcí směřující k integraci soc. 
vyloučených..), informace o NNO působících v lokalitě a jejich absorpční 
kapacitě, finanční prostředky proudící  do NNO z jednotlivých resortů a 
nadací, kraje, obce  

 
 

Historie integrace příslušníků romských komunit v obci 
 

- zaniklé NNO, případy dobré praxe, neúspěchy….. 
- nezaměstnanost  např. z pohledu 5 let  ….  Zaniklí zaměstnavatelé, perspektivy 

v oblasti zaměstnanosti – nové vznikající pracovní příležitosti a „ potenciál“ 
lokality, spolupráce a postoj ÚP k řešení zaměstnanosti osob obtížně 
umístitelných na trhu práce , využívání APZ, projekty ESF realizované v daném 
městě 

- bydlení  -  historie vzniku ghett ..  
- vzdělávání  

o role kraje jako zřizovatele speciálních škol (školy praktického 
typu) 

o role kraje jako zřizovatele středních škol  
o informace o „ soukromých“ školách  

 
 
Chci zdůraznit, že jste  "klíčovými postavami" pro spolupráci s 
Agenturou, neboť znáte situaci v kraji, dovedete objektivně (např. na 
rozdíl od obcí a snad i některých NNO, školských zařízení) posoudit 
potřeby romských komunit, máte potřebný nadhled. Znáte slabé i silné 
stránky samospráv obcí, přístup k nim, slabé i silné stránky dalších 
subjektů - možných partnerů. Váš názor je pro Agenturu nesmírně 
potřebný. Agentura počítá s konzultací jednotlivých kroků v kraji s Vámi.  
 
 

 
Co se očekává – získání finančních prostředků na investice !!! 

(často mylná představa) 
 


