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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ROMSKÉ ETNIKUM 

Dne: 27. 3. 2014 

Účel setkání:  Definování priorit pro potřeby aktualizace stávajícího 3. Komunitního plánu 

sociálních             služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 - 2014 

 

 

Diskriminace Romů 

Romové narážejí na projevy diskriminace ve všech oblastech svého života:  

- problém se získáním bytu – i když by měli dostatek peněz na zaplacení nájmu, když 

pronajímatel zjistí, že žadatel o byt je Rom, byt s výmluvou nepronajme, 

- obdobná situace je i v dalších oblastech života – zaměstnávání, přístup ke vzdělání, přístup 

ke zdravotní péči. 

Dále diskutovány již možnosti řešení:  

- např. nezbytnost vidět kolem sebe pozitivní vzory,  

- nutnost pracovat na změně postoje komunity – PR aktivity, program Inkluze situaci dle 

názoru PS nepomáhá…  

 

Potřeba podpory v běžném životě při jednání 

- Romové potřebují provázení a podporu při jednání na různých institucích, úřadech 

z důvodu nejistoty v jednání a zejména nedůvěry k oficiálním institucím,  

- potřeba podpory funkční gramotnosti – stává se, že při jednáních Romové nerozumí tomu, 

co je řečeno nebo co je napsáno, což vede k oboustrannému a často zbytečnému 

nedorozumění,  

- potřeba podpory při řešení mezilidských vztahů, mj. ve vyloučených lokalitách, kde se lidé 

obávají agresivně se projevujících skupin (takových je menšina, nicméně většina má obavy 

problémy s nimi řešit).   

 

Potřeby v oblasti bydlení 

Finanční dostupnost a kvalita bydlení:  

- Romové mají problém získat finančně dostupné bydlení z důvodu nedostatečných příjmů,  

- nájemné ve vyloučených lokalitách je vysoké – jedná se o kalkul podnikatelů a majitelů 

bytů (zneužívají faktu, že tito lidé nemají z důvodu diskriminace možnost získání bytu 

mimo lokalitu),  

- byty jsou ve špatném technickém stavu, což způsobuje vysoké náklady na energie.  

Okamžité krizové bydlení  

- rodiny s dětmi, které často přijdou o bydlení z důvodu ukončení nájemního bydlení (např. 

uplyne doba určitá a neprodlouží se z důvodu neuhrazených dluhů smlouva) potřebují 

okamžité ubytování – v tuto chvíli není dostupné krizové bydlení pro celou rodinu – 

dochází k rozdělení rodin. 

Příčiny náhlé ztráty bydlení 

- dluhy se neřeší průběžně,  

- chybí možnost „druhé šance“  - např. ve chvíli, kdy by byla rodina ochotna splácet,  

pronajímatel to neumožní. 
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Potřeba zajištění základních životních potřeb 

- objevuje se potřeba zajištění stravy v krizových situacích, kdy nemají lidé aktuálně co jíst a 

pomoc není okamžitě dostupná. 

 

Potřeba podpory při řešení dluhů 

Lidé, kteří jsou zadlužení a potřebují podporu v tom, jak dluhy řešit – potřebují kvalitní podporu.  

 

Oblast je možné rozdělit na 2 témata:  

a) potřeba informovanosti v oblasti dluhového poradenství,  

b) potřeba zaplatit dluhy, které už vznikly. 

 

Podpora mladé generace 

- Je velké množství mladých lidí, kteří mají snahu žít běžným životem, ale nezvládají ho 

z důvodu absence motivace a kladných vzorů. Vyskytuje se tedy potřeba podpory 

motivovaných dospělých a dětí, podpora celých rodin s předškolními a školními dětmi 

v terénu. 

 

Děti ve školách s vysokou mírou podílu romských dětí 

- Ve školách v sociálně vyloučených komunitách je velký podíl dětí z romské komunity, 

s čímž se pojí celá řada negativních jevů. 

 

Zaměstnávání Romů 

- Mladí motivovaní Romové potřebují aktivní podporu (provázení) při hledání zaměstnání, 

vyjednávání se zaměstnavateli a také podporu po potřebnou dobu i na pracovišti (dobrá 

zkušenost s tímto systémem práce z Brna). 

 

Podpora předškoláků a školou povinných dětí 

- Děti z romské komunity potřebují doučování (potřeba podpory dětí, které by se chtěly učit, 

nicméně jejich rodiče to nepovažují za důležité) a také kvalitní předškolní přípravu. 

V současné době je ve vyloučených lokalitách dostatek NZDM, nicméně jsou tam jen 

Romové, nemají kontakt s majoritou,  

- také nemají dostupné běžné volnočasové aktivity, jako jsou kroužky (finanční 

nedostupnost),  

- dále jako potřebné se jeví poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání – podpora rodičů 

malých dětí, které chodí do školy.  

 

Mladí lidé závislí na návykových látkách 

- Zmíněn problém, že velké množství mladých lidí v sociálně vyloučených lokalitách 

zneužívá návykové látky (drogy, alkohol).  

 

Domácí násilí 

- Dochází k častému výskytu domácího násilí na ženách Romkách, přičemž tyto nemají 

odvahu situaci řešit, mnohdy fyzické násilí považují za normální.  
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Závěrem zaznělo: Specifikum práce s touto menšinou – služby musí dojít za lidmi tam, kde bydlí. 

 

 

Závěr 

Všechny definované potřeby budou diskutovány na dalším jednání pracovní skupiny. Účelem 

příští schůzky bude hledání možných řešení zjištěných potřeb v následujícím plánovacím období.  

 

 

 


