
Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ
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CÍLOVÉ SKUPINY

 Národnostní menšiny = společenství osob, které 

mají státní občanství ČR a projevují vůli být 

povaţováni za národnostní menšinu. Mají odlišné 

kulturní a etnické zvyklosti a současně mají 

vztah k většinové společnosti. V ČR ţijí např. 

tyto národnostní menšiny: romská, slovenská, 

ukrajinská, polská, německá, ruská, bulharská…

 Cizinci – osoby cizí státní příslušnosti, které 

krátkodobě, dlouhodobě či trvale ţijí na území 

ČR, a to legálně, nelegálně nebo se statusem 

uprchlíka. V ČR ţijí především Slováci, Ukrajinci 

Vietnamci, Moldavané, Poláci, Mongolové…



SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

 Viliam Hangurbadţo – Člověk v tísni, Prostějov

 Renáta Kőttnerová – koordinátorka romských 

poradců, Krajský úřad Olomouc

 Radek Luţný – Středisko integrace menšin / 

Centrum pro podporu inkluzivního vzdělávání

 Gabriela Petrţelová /Jaroslava Greplová – MÚ

 Lenka Malíčková – Centrum podpory cizinců, 

Prostějov, občanské sdruţení Ţebřík

 Jana Rozehnalová - Centrum podpory cizinců, 

Prostějov, občanské sdruţení Ţebřík



DOSAVADNÍ NÁPLŇ ČINNOSTI 
 Sloţení a struktura pracovní skupiny

 Jednací řád pracovní skupiny

 Školení účastníků KPSS

 SWOT analýza 

 Záměr tvorby Plánu rozvoje sociálních sluţeb

 Očekávání od socio-demografické analýzy a výzkumu 

potřeb uţivatelů sociálních sluţeb

 Aktualizace SWOT analýzy

 Připomínkování socio-demografické analýzy

 Účast na výzkumu potřeb uţivatelů

 Podíl na veřejném setkání 

 Spolupráce na analýze poskytovatelů a finanční analýze 

sociálních sluţeb 



SWOT analýza - silné stránky

 dobrá kvalita a pruţnost stávajících 
poskytovaných sluţeb

 úspěšné navazování nových kontaktů s cílovou 
skupinou

 rozvíjející se spolupráce organizací zapojených 
v KPSS při poskytování sluţeb

 dobrá spolupráce s krajskou koordinátorkou 

 romská poradkyně na 0,5 úvazku při MÚ PV

 vstřícný postoj města k informování o sluţbách 
(Radniční listy)

 působí zde terénní pracovníci (ČvT, MěÚ)

 zvyšuje se počet romských dětí v MŠ, ZŠ



SWOT analýza - slabé stránky
 nedostatek pracovních příleţitostí pro lidi s nízkou kvalifikací

 chybí víceleté financování

 chybí  sociálně aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi cizinců a menšin

 chybí raná péče pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí

 chybí sociální rehabilitace pro návrat na trh práce

 školy nevyuţívají pedagogické asistenty

 nedostatek bydlení pro osoby s nízkým příjmem

 chybí sociální byty pro celé rodiny s dětmi

 další privatizace bytového fondu města znemoţní přístup některých 
sociálních skupin k bydlení

 nejasné podmínky pro vyuţívání sociálního bytu

 nárůst neřešeného gamblingu, alkoholismu a následně dluţnictví u 
romských skupin 

 nízký počet studujících u romské menšiny

 hustá síť heren v centru města

 nedostatek vícejazyčných informací pro cizince na úřadech

 problematické uznávání vzdělání cizinců 



SWOT analýza - příležitosti
 NNO spolu ochotně spolupracují a vstupují do 

partnerství

 Moţnost získat finance z ESF

 Kontaktnímu centru se podařilo navázat spolupráci 
s olašskými Romy (velmi uzavřená skupina Romů)

 Prostor pro multikulturní aktivity.

 Prostor pro zaměstnavatele, kteří by mohli vyjádřit 
podporu svým zahraničním pracovníkům (např. 
umoţnit kurzy českého jazyka…)

 moţnost většího vyuţívání VPP a Veřejné sluţby 
dlouhodobě nezaměstnanými

 ponechání dosud nezprivatizovaného bytového fondu 
ve vlastnictví města



SWOT analýza - hrozby
 systém financování můţe vést k ohroţení fungování NNO

 ekonomická krize – propouštění nejvíce doléhá na cizince a 
Romy

 absence legislativy ve vztahu k cizincům a azylantům na krajské 
a místní úrovni

 není povinnost zaměstnavatelů podílet se na integraci 
zaměstnanců – cizinců, jejich rodin

 nízká kvalita firemní kultury (malý zájem zaměstnavatelů o 
potřeby svých zaměstnanců – cizinců)

 obtíţný kontakt s cizinci ohledně drogové oblasti – výroba, 
obchod

 diskriminace menšin a cizinců v oblasti bydlení 

 diskriminace při získávání „lepší“ práce a při pronajímání bytů

 alkoholismus, dluţnictví, gambling – neřešená problematika

 vytváření lokalit ohroţených  sociálním vyloučením (přidělování 
bytů jen v určitých místech či ulicích)

 vzrůstající počet předběţných opatření u dětí Romů (důsledek 
zadluţení, exekucí: ztráta bydlení)



Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Jana Rozehnalová,

Centrum podpory cizinců,

Ţebřík, o. s.

rozehnalovaj@zebrik-os.cz


