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Tato informace o lokalitě je součástí projektu FRA Výzkum místního zapojení a 

opatření v problematice romské integrace (Local Engagement for Roma 

Inclusion - LERI). LERI je výzkumný projekt (kvalitativní akční výzkum) 

realizován v rámci Víceletého romského programu FRA. Je odpovědí na Sdělení 

Evropské komise o Rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 

2020. LERI prostřednictvím spájení místních autorit, romských komunit a jejich 

sousedů sleduje zapojení místních v aktivitách romské integrace za účelem 

zjištění, které aspekty těchto integračních programů fungují, které ne a proč. 

Cílem projektu je facilitace zapojení všech místních hráčů, včetně Romů, do 

společných snah o inkluzi Romů. Získané zkušenosti a poznatky z těchto procesů 

pomůžou zlepšit nastavení, implementaci a monitorování politik romské integrace 

a aktivit na místní úrovni.  

LERI je prvním projektem FRA, kde se testuje metodologie participativního 

akčního výzkumu. Přes identifikaci klíčových faktorů vedoucích k úspěchu nebo 

neúspěchu místních integračních aktivit, projekt pomůže při zlepšení plánování 

efektivních integračních programů v budoucnu. Umožnění zapojení do místních 

procesů posilňuje obyvatele, budováním jejich schopností účastnit se procesů jako 

rovnocenný partner místní administrativě a občanské společnosti a umožněním 

společného chápání, které opatření je třeba realizovat a jak může být jejich 

realizace monitorována. Projekt probíhá ve 21 lokalitách v 11 zemích EU 

(Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Rumunsko, 
Slovensko, Španělsko a Velká Británie). 

LOCALITY 
 

Pavlikeni,  Bulharsko 

Stara Zagora,  Bulharsko 

Brno,  Česká republika 

Sokolov,  Česká republika 

Helsinki,  Finsko 

Jyväskylä,  Finsko 

Lille Metropole,  Francie 

Strasbourg,  Francie 

Aghia Varvara,  Řecko 

Megara,  Řecko 

Besence,  Maďarsko 

Mátraverebély,  Maďarsko 

Mantova,  Itálie 

Bologna,  Itálie 

Aiud,  Rumunsko 

Cluj-Napoca,  Rumunsko 

Hrabušice,  Slovensko 

Rakytník,  Slovensko 

Cordoba,  Španělsko 

Madrid,  Španělsko 

Medway,  Velká Británie 
 

http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/eu-framework/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=en
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Sokolov, Česká republika 

 

Přehled národní úrovně 

Poměr Romů v populaci České 

republiky je většinou odhadován na 

2% (200,000 osob)1. 

Situace Romů v České republice je 

složitá. Jsou častěji nezaměstnaní, 

než zbytek populace, a mají často 

problémy s bydlením2. Tyto problémy 

jsou výsledkem diskriminace na 

základě etnicity i nízké úrovně 

vzdělání3. 

  

Romové představují vekou část 

sociálně vyloučené populace České 

republiky. Podle dotazníkového 

šetření  UNDP/WB/EC z roku 2011 

přibližně 90% Romů bydlí v 

domácnostech pod hranicí chudoby. 

Nízké vzdělání se jeví jako klíčový 

faktor (vedle dalších faktorů) 

znevýhodnění Romů na trhu práce, 

což se projevuje na nízké míře 

                                                      
1 Gabal, I. and Víšek, P. (2010), 
Východiska strategie boje proti 
sociálnímu vyloučení: Východiska pro 

formulaci a implementaci politiky 
začleňování obyvatel vyloučených lokalit 
do české společnosti a její sociální a 
ekonomické struktury, p. 4, available at: 
http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_pr
ace_vystupy/GAC_Strategie_soc_vylouce

ni.pdf 
2 FRA (European Union Agency for 
Fundamental Rights) (2014), Roma 
Survey – Data in focus. Poverty and 
employment: the situation of Roma in 11 
EU Member States, Luxembourg, 
Publications Office,   

http://fra.europa.eu/en/publication/2014
/poverty-and-employment-situation-
roma-11-eu-member-states.  
3 Ombudsman (2014), Souhrnná zpráva 

o činnosti veřejného ochránce práv 2013, 
Kancelář veřejného ochránce práv, p. 90, 
available at: 

www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/
zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Sou
hrnna-zprava_2013_PDF_A.pdf; 
Sirovátka, T. (2011), Promoting Social 
Inclusion of Roma - A Study of National 
Policies - Czech Republic, European 

Commission DG Employment, Social 
Affairs and Inclusion, p. 2. 

zaměstnanosti (méně než třetina 

Romů má placené zaměstnání) a 

vysoké míře nezaměstnanosti4. Až 

74% Romů má nejvyšší dosažené 

vzdělání základní, oproti 20% 

v celkové populaci země5. 

Vzdělanostní struktura Romů se v 

posledních dvou generacích zlepšila 

ve smyslu, že podíl osob bez 

dosaženého základního vzdělání se 

výrazně snížil. Tato změna se ale 

odehrála pouze v základním 

vzdělávání6. Jedním z problémů je 

neustávající segregace romských dětí 

ve zvláštních školách, v  nyní 

v praktických školách7. 

  

Romové častěji bydlí ve městech a 

v regionech postižených vyšší 

nezaměstnaností a strukturálními 

změnami (jde o někdejší centra 

těžkého průmyslu). 

 

Evropská unie i česká vláda započaly 

řadu iniciativ ke zlepšení situace 

Romů. Od roku 2015 existuje 

Strategie romské integrace do roku 

2020, které předcházela Koncepce 

romské integrace na období 2010-

                                                      
4 FRA (European Union Agency for 

Fundamental Rights) (2014), Roma 
Survey – Data in focus. Poverty and 
employment: the situation of Roma in 11 
EU Member States, Luxembourg, 
Publications office,  available at: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2014
/poverty-and-employment-situation-

roma-11-eu-member-states  
5 Sirovátka, T. (2011), Promoting Social 
Inclusion of Roma - A Study of National 
Policies - Czech Republic, European 

Commission DG Employment, Social 
Affairs and Inclusion, p. 2. 
6 National Census (2001), Czech 

Statistical Office, available at: 
www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/ 
7 Amnesty International and ERRC 
(2012), Five More Years of Injustice: 
Segregated Education for Roma in the 
Czech Republic, available at: 

www.errc.org/cms/upload/file/five-more-
years-of-injustice-november-2012.pdf  

http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_Strategie_soc_vylouceni.pdf
http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_Strategie_soc_vylouceni.pdf
http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_Strategie_soc_vylouceni.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-zprava_2013_PDF_A.pdf
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-zprava_2013_PDF_A.pdf
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-zprava_2013_PDF_A.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/
http://www.errc.org/cms/upload/file/five-more-years-of-injustice-november-2012.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/file/five-more-years-of-injustice-november-2012.pdf
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20138. V praktické rovině je pomoc 

obcím a městům při vytváření 

místních strategií poskytována 

Agenturou pro sociální začleňování9. 

Zejména díky Evropským 

strukturálním fondům byla započata 

řada projektů, které mají za cíl 

začlenění Romů. Romové však zatím 

nebyli v projektech stavěni do pozice 

aktivních “agentů změny”. Jedním z 

cílů projektu LERI, který je 

realizován v Brně a v Sokolově, je 

posílit participaci Romů v procesu 

jejich sociálního začleňování. 

 

 
Sokolov  

 

Základní informace  

Město Sokolov v Karlovarském kraji 

je centrem uhelného průmyslu a od 

začátku ekonomické transformace 

zažívalo těžké časy. Populace Romů 

v Sokolově je cca dvojnásobná (4%) 

oproti celorepublikovému průměru10. 

Mnoho místním Romů se původně 

přistěhovalo ze Slovenska, anebo 

jejich rodiče se přistěhovali během 

socialismu za prací. Sokolov je 

hornickým městem, a presto, že 

těžební průmysl byl během 

                                                      
8 Vláda České republiky (2015), Strategie 
romské integrace do roku 2020, and 
Government of the Czech Republic 
(2009), Roma integration concept for 

2010-2013, both available at: 
http://ec.europa.eu/justice/discriminatio
n/roma-integration/czech-

republic/national-
strategy/national_cs.htm  
9 Czech Republic/Agentura pro sociální 
začleňování, available at: 
http://www.socialni-zaclenovani.cz/  
10 Agency for Social Inclusion, available 

at: www.socialni-zaclenovani.cz/o-
lokalite-sokolov  

transformace na ústupu, stále tvoří 

podstatnou část příležitostí pro 

zaměstnání. Na konci roku 2013 zde 

byla zaznamenána vyšší 

nezaměstnanost (10.7%) než je 

celorepublikový průměr11. Většina 

Romů je koncentrována ve dvou 

částech města, ale v důsledku 

gentrifikace bylo mnoho z nich 

vytlačeno na okraj města či do 

menších sídel v jeho okolí. 

 

Podobně jak na celostátní úrovni, 

mnoho pracovních míst v průmyslu v 

Sokolově zaniklo, a nezaměstnanost 

je zde nad průměrem České 

republiky. Romové jsou zde kvůli 

nižší vzdělanosti ve specificky složité 

situaci. Problém sociálního vyloučení 

Romů má však o mnoho víc dimenzí 

než jenom zaměstnanost. Mnoho 

Romů má problémy s bydlením. V 

některých případech to vedlo k jejich 

stěhování do menších sídel v 

regionu, kde je pracovních příležitostí 

ještě méně než v Sokolově. Město 

započalo několik iniciativ pro zlepšení 

situace Romů, například zavřelo 

jednu ze segregovaných škol s 

vysokou koncentraci romských dětí, 

a zajistilo, aby její žáci byli 

integrováni do ostatních běžných 

základních škol. Další pozitivní kroky 

byli iniciovány městskou policii, která 

spolupracuje s asistenty prevence 

kriminality z romské komunity. 

Policie také podpořila řadu 

komunitních aktivit a kulturních 

událostí.  

 

Cíle a tematické zaměření 

projektu LERI v lokalitě 

Cílem projektu LERI v Sokolově je 

podpořit Romy v tom, aby vyvíjeli 

vlastní iniciativy, které by mohly 

zlepšit jejich postavení v místní 

                                                      
11 Czech Statistical Office, available at: 

www.czso.cz/xk/redakce.nsf/i/nezamestn
anost_v_kraji_k_31_12_2013 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/czech-republic/national-strategy/national_cs.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/czech-republic/national-strategy/national_cs.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/czech-republic/national-strategy/national_cs.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/czech-republic/national-strategy/national_cs.htm
http://www.socialni-zaclenovani.cz/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/o-lokalite-sokolov
http://www.socialni-zaclenovani.cz/o-lokalite-sokolov
http://www.czso.cz/xk/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_kraji_k_31_12_2013
http://www.czso.cz/xk/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_kraji_k_31_12_2013
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komunitě. Konkrétní zaměření LERI 

rozhodnou místní Romové a Romky v 

rámci participativního zjišťování 

potřeb. Čekáme, že by projekt mimo 

jiného mohl Romům i ostatním 

pomoci v rozvoji dovedností 

potřebných pro podávání a řízení 

projektů. 

LERI se bude také snažit pracovat s 

aktívními rodiči, se zaměřením na 

vzdělávání prostřednictvím iniciace 

dialogu mezi rodiči, učiteli a školou.  

 

Uskutečněné aktivity a 

partnerství ve fázi zjišťování 

místních potřeb 

Projekt LERI bude sestávat z 

kombinace pracovních metod a 

formátů, jako jsou například 

rozhovory, schůze, školení a 

společenské události. Skrze tento 

proces dostanou účastníci možnost 

sami definovat cíle a aktivity 

projektu. 

 

Hlavními partnery jsou poskytovatelé 

sociálních služeb v Člověk v tísni, 

obecní policie, starosta města 

Sokolov a romská mimovládní 

organizace “Vize budoucnosti Romů.” 

Jednou z myšlenek je povzbudit 

rodiče, aby se stavěli ke vzdělávání 

jejich dětí aktivněji prostřednictvím 

skupiny aktívních rodičů společně s 

Člověkem v tísni, místními školami, 

romskými rodiči a učiteli. Konkrétní 

aktivity budou definovány samotnými 

rodiči, ale mohou to být ke příkladu 

budování kontaktů s neromskými 

rodiči, se školou samotnou (učiteli, 

atd.), nebo aktivity na budování 

sebevědomí dětí a zároveň snižování 

jejich frustrace (skrze toho, že jsou 

užiteční). Aktivity se zaměří na 

učitele, rodiče a jejich děti. 

   

Očekávané výsledky 

participativního akčního výzkumu 

Naším hlavním očekáváním je, že 

projekt přispěje ke zlepšení pozice 

Romů a ke zlepšení vztahů mezi 

etniky ve městě Sokolov. Mělo by to 

být dosaženo různými metodami a 

přístupy se zaměřením na vzdělávání 

a práci s místními školami.  

 

Jsme otevřeni doporučením a 

uvítáme Vaši účast – jak Romů a ne-

Romů žijících v Sokolově, tak 

institucí a expertů zabývajících se 

sociálními otázkami. 

 


