Vyhodnocení dotazníků – seminář „Romská problematika – zkušenosti z Čech
a Slovenska“ konaného dne 14. 11. 2014 na KÚPK, Škroupova ul., Plzeň

Z celkového počtu kolem 70 účastníků dotazník odevzdalo celkem 33 dotázaných.
Odpovědi na otázku: Jak hodnotíte dnešní seminář?
Odpověď
1. velmi kladně
2. kladně
3. spíše negativně
4. negativně

Počet odpovědí
16
14
3
0

Podíl %
48,5 %
42,5 %
9%
0%

Odpovědi na otázku: Měla byste zájem o další setkání k řešené problematice?
Odpověď
1. ano
2. ne

Počet odpovědí
32
1

Podíl %
97 %
3%

Komentáře k otevřenému bodu otázky č. 2: Uveďte témata, která byste měl/a zájem řešit.
Specifika romské komunity
- romská mentalita - pravidla, priority, rodinný život (péče rodičů o děti, atd.)
- možnosti financování romské komunity
- důvody odlišnosti, „nepřizpůsobivosti“
Situace Romů v ČR
- větší zaměření na ČR (západní Čechy, Plzeň a okolí)
- cesta ke změně myšlení majoritní společnosti (předsudky, nesnášenlivost) – možnosti NNO
reagovat na skrytý rasismus (možná argumentace při diskusi či konfliktu s protiromskou
náladou)
- sociální vyloučení
- vnímání Romů v jiných zemích (vč. možných řešení, jsou Češi větší x menší rasisté?, atd.)
- negativní / pozitivní diskriminace Romů
- kladné i záporné zkušenosti v integraci Romů
- zkušenosti samotných Romů (cesta k úspěšnému životu, prolomení bariér, které staví
majorita, apod.)
Vzdělanost
- předškolní výchova dětí ze soc. vyloučeného prostředí
- inkluzivní vzdělávání (praxe, vzdělávání učitelů obecně), téma pojmout ve větším rozsahu
- romský jazyk ve školách
- konkrétní „romské“ přístupy k dětem, práce s rodinou, komplexnost péče o dítě
- téma, které může propojit organizace v rámci výchovy a vzdělávání v kraji

Zaměstnanost
- zkušenosti se zaměstnáváním Romů
- vhodné oblasti

Bydlení
- problémy vyloučených lokalit v PK
- bezdomovectví
- ubytovny
Kriminalita, závislosti
- konkrétní pomoc řešení (drogy, prostituce, zneužívání)
- zneužívání návykových látek u Romů
Zadluženost
Práce NO, OSPOD, apod.
- organizace působící v Plzni (výměna zkušeností (NNO, školy, OSPOD, úředníci, policie)
- romská problematika v rámci práce OSPOD (terénní práce - přístupy pracovníků OSPOD a
přístupy Romů vůči pracovníků na základě psychických dispozic)
- vytvořit platformu pro řešení problémových oblastí v Plzni a okolí (řešení situace)
- využívání / zneužívání sociálních dávek – možnosti řešení
- veřejné opatrovnictví (např. setkání u kulatého stolu – opatrovníci, soudci, obce, …)
Příklady z praxe
- více příklady dobré praxe (práce v komunitě, vzdělávání, atd.), které budou ukazovat směr a
cesty k řešení romské problematiky
- více příklady z PK

Komentáře k otevřenému bodu otázky č. 2: Další náměty a připomínky k průběhu semináře.
-

-

oslovit zástupce z řad romské menšiny
více praktických příspěvků a příkladů, méně teorie / akademické diskuse, lepší vyváženost
témat
propojit teorii s praxí (dělení do oblastí: zaměstnání, bydlení, zdraví, apod.)
možnosti systémového řešení, témata řešit do větší hloubky
větší časová dotace, případně menší počet přednášejících
větší prostor pro strukturovanou diskusi na konkrétní témata v PK, panelová diskuse
přednášející teoretické části semináře by měli v rámci „praktického“ bloku diskutovat,
komentovat příspěvky svých kolegů z praxe (vzájemné předání zkušeností a postřehů, větší
šance najít možná řešení)
chyběli zástupci KÚPK
chyběl mezičlánek: teorie – návrhy řešení – praxe

ZÁVĚR:
Počet účastníků potvrzuje zájem o toto téma. Některé připomínky a podněty již zazněly v námi
zpracované analýze Zpráva z průzkumu názorů na dotační program zaměřující se na romskou
integraci v Plzeňském kraji (12/2013).
Realizaci dalších setkání považujeme za přínosné. Při dalších workshopech je žádoucí se více zaměřit
na praktické zkušenosti z Plzeňského kraje. Míra zájmu o jednotlivá témata byla vyvážená. Můžeme
například zmínit vzdělávání či výměnu zkušeností mezi neziskovými organizacemi, které pracují
s Romy a zástupci státních institucí (OSPOD, policie, školy, apod.) s cílem pojmenovat možná reálná
řešení.

