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Tisková zpráva      
                                   

POSTOJE ČESKÉ VEŘEJNOSTI K  SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ ROMŮ – 
SHRNUTÍ A ZPĚTNÁ VAZBA Z KRAJSKÝCH SEMINÁŘŮ 

 
28. dubna 2008, 13:00 – 14:00 hodin 

úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 
 

Postoje české veřejnosti k sociálnímu vyloučení a názory na jednotlivé nástroje 

integračních politik byly hlavními body prezentace výzkumu Otevřené společnosti, o.p.s, a 

GAC spol. s.r.o. Analýza veřejného mínění v regionech ČR přinesla zajímavá zjištění ke 

konkrétním doporučením integračních strategií (viz tisková zpráva k začátku projektu). 

Prezentace analýzy se uskutečnily v období od 5. 3. 2008 do 28. 4. 2008 v krajích České 

republiky, a to ve městech: České Budějovice, Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice, 

Hradec Králové, Karlovy Vary, Brno, Olomouc, Zlín, Praha a Ostrava. Více než 200 účastníků 

z řad senátorů, poslanců a poslankyň, zástupců ministerstev a vládních orgánů, radních, 

zastupitelů a zastupitelek, romských poradců a poradkyň, koordinátorů a koordinátorek, 

sociálních pracovníků a pracovnic, médií a neziskového sektoru se seznámilo s názory 

veřejnosti na příčiny a řešení sociálního vyloučení.  

Vedle výsledků sociologického šetření Otevřená společnost, o.p.s., na seminářích 

představila i katalog příkladů dobré praxe v oblasti romské integrace Rozhledna sociální 

integrace.  Publikace představuje 40 projektů rozdělených do šesti hlavních oblastí: 

vzdělávání; zaměstnanost; podpora rozvoje romských NNO; prevence diskriminace a trestní 

justice; komunitní práce, poradenství a terénní sociální práce; výzkum a monitoring.  

Naprostá shoda mezi zástupci a zástupkyněmi veřejné správy v regionech panovala 

v otázce nutnosti systematického víceletého financování neziskových organizací. Obce a 

města spoléhají na pomoc neziskových organizací při zajištění sociálních služeb ve 

vyloučených lokalitách, zároveň si však uvědomují nedostatečnost a krátkodobost finančních 

zdrojů. To se týká také terénní sociální práce jako efektivního nástroje prevence a řešení 

sociálního vyloučení – zajištění  včasného a kvalitního financování ze strany státu je v tuto 

chvíli nezbytnou podmínkou úspěchu integračních snah. 
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Jednoznačný je také názor zástupců krajů a místní samosprávy na nedostatečnou  

zainteresovanost státu na řešení této problematiky a nedostatečnost komunikace mezi 

centrální správou a místními samosprávami. Z diskuse vyplynula velká očekávání v souvislosti 

s nově vzniklým vládním orgánem: Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách, 

nicméně přetrvávají nevyjasněné otázky ohledně lokálního působení Agentury.  

Palčivý je problém vzdělávání a nutnost desegregace ve školách. Zástupci obcí jako 

zřizovatelů škol se shodují na tom, že nemají dostatek efektivních metod pro komunikaci se 

školami ve smyslu zavádění desegregačních opatření.  

 
Dotazy a informace na  jana.mravcova@osops.cz nebo  www.otevrenaspolecnost.cz  

 
 

 

Monika Ladmanová – ředitelka, Otev řená spole čnost, o.p.s. 

Veronika Vendlová – manažerka projektu, Otev řená spole čnost, o.p.s. 

Karel Čada – GAC spol. s.r.o. 

 
 

 
Otevřená společnost, o.p.s je nestátní neziskovou organizací, která přispívá ke konsolidaci občanské společnosti 
v České republice rozvojem principů a prosazováním politik, založených na kultuře práva a právního státu, 
demokratické formy správy státu a ochrany lidských práv. Mezi programové oblasti, ve kterých realizuje své 
aktivity směřující k systémovým změnám, patří: sociální začleňování, přístup k informacím, reforma policie, rovné 
příležitosti žen a mužů, kulturní politika. Více na: www.osops.cz 
 
 
GAC, spol.s.r.o. založil Ivan Gabal, aby klientům poskytovala analýzy a konzultace v oblasti regionálního a 
sociálního rozvoje. GAC se specializuje na spoluvytváření projektových záměrů, založených na principu 
partnerství, zajišťuje projektový management a vyvíjí strategie oslovení veřejnosti v oblasti regionálního rozvoje. 
Podstatnou část společnosti GAC představují sociologické, komunikační, mediální a politické analýzy, pro něž 
využívá řadu různých typů výzkumu. Společnost se dlouhodobě věnuje tématu etnického klimatu a souvisejících 
společenských jevů. 
 
Projekt Informovanost státní správy a samosprávy – klíč k posílení integrační politiky obcí, je financován 
z prostředků EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, Úřadem vlády České republiky a Nadací Open Society 
Fund Praha. 
 
 
 


