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Zápis z pracovní schůzky skupiny služeb pro společensky nepřizpůsobivé, 
osoby závislé na drogách a alkoholu a žijící v konfliktu se společenskými 

normami 
 
Pátek 5. 12 2008 
 
1. Volba vedoucího pracovní skupiny 

- vedoucí pracovní skupiny byla zvolena paní Jana Kratochvílová 
 
2. Volba 5 oblastí, kterými se bude pracovní skupina zabývat 
Z 8 oblastí, které byly pojmenovány na minulé schůzce byl přijat návrh zabývat se: 

- Realizací informační kampaně občanského sdružení Prostor v Českobrodském zpravodaji,  
- Řešením problematiky otevřených objektů Českých drah,  
- Řešení situace rodin s nízkými sociálními dovednostmi (především romské rodiny ve 

Štolmíři),  
- Krátkodobé zaměstnání,  
- Seznámit odbornou veřejnost, ale i širokou veřejnost s tématem romské mentality. 
- Příští schůzka se bude zabývat objekty Českých drah, další schůzka možnosti sociální práce 

s rodinami s nízkými sociálními dovednostmi, poté proběhne schůzka k seznámení odborné 
veřejnosti, ale i široké veřejnosti s tématem romské mentality 

 
3.  Program příští schůzky – Řešení problematiky otevřených objektů Českých drah 

-  pracovní skupina se seznámí s připravovaným projektem revitalizace nádraží a informuje se 
o tom, jak budou řešeny dnes otevřené objekty 

-  zástupci občanského sdružení Prostor navrhli, projednat možnost zvýšení přítomnosti Policie ČR 
ve vlacích mezi Českým Brodem a Pečkami, s Českými drahami mají dobré zkušenosti 

-  na schůzku bude pozván místostarosta a manažer prevence kriminality pan Nekolný 
-  zástupci občanského sdružení Prostor pozvou na pracovní schůzku zástupce Českých drah, 

který se vyjádří k dané oblasti 
- Prostor také upozorňuje na prázdný objekt u nemocnice, který je problematický 

 
4.)  Zmapování romské komunity v Českém Brodě 

V Českém Brodě jsou 4 základní lokality s výskytem romského etnika – Štolmíř, Olašská komunita, 
Malochov, kemp. 
a) Štolmíř 
-  problém, který je nejnaléhavější je otázka bydlení 
- v komunitě je téměř 100 % nezaměstnanost 
- komunita je charakterizována nízkými sociálními dovednostmi – schopnosti péče o domácnost, 

hygienické návyky, komunikace s většinovou společností 
- děti nemají podmínky k učení, jsou aktivní a vděčné k jakékoli pozornosti dospělých osob, 

objevují se negativní jevy jako kouření dětí a drobná kriminalita 
- kontakt se školou a s NZDM Zvonice – především děti, u rodičů je kontakt velmi slabý, NZDM 

Zvonice občas pracuje s komunitou přímo ve Štolmíři. 
-  ve Štolmíři je vůči komunitě negativní postoj – dochází k vandalismu ze strany dětí z komunity 
- působení na děti je nutné zajišťovat tak, aby nebyla v rozporu s míněním dospělých z komunity. 
-  s komunitou je možné relativně snadnou navázat kontakt (v jejich přirozeném prostředí). 
b) Malechov 
-  komunita je na vyšší úrovni – jak z hlediska sociálních dovedností, tak i majetkově 
- jedná se o několik rodin provázaných příbuzenskými vztahy, ženy jsou v rodině v pozadí 
- část komunity pracuje, mladí často odcházejí za prací mimo Český Brod 
- komunita má vlastní sociální síť – není tak závislá na vnější pomoci 
-  ve speciální škole je relativně dobrý kontakt s rodiči, dospělí se účastní veřejných akcí společně 

s dětmi, účastní se programu NZDM Zvonice 
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-  u dětí se objevuje experimentování s drogami, kouření, krádeže, někdy i loupeže, šikana, 
problémem je i nepravidelná školní docházka 

c) Olašská komunita 
-  členové komunity mají návaznost na Sadskou a Pečky 
-  většina komunity užívá návykové látky 
-  členové komunity mají antisociální až kriminální jednání 
-  s komunitou je problematická komunikace, obtížně se s ní navazuje kontakt, komunita se uzavírá 

a nechce o sobě podávat informace 
-  starší členové komunity udržují Olašské tradice 
-  v komunitě je málo dětí. V současné době jsou tam asi 2 prvňáci a několik předškoláků 
- s členy nad 25 let mají kontakt pracovníci Prostoru při terénním programu – harm reduction – 

využívají základní výměnný program, občas využívají právní poradenství. 
- využívají pouze čistě veřejné akce 
-  při komunikaci je problematická, uzavřenost, nestálost, dobré je komunikovat pouze s jedním 

členem komunity, nelze s více lidmi najednou, pro komunikaci s komunitou je vhodné umět 
romsky, 

- obávají se nemoci a bolesti, v komunitě je uznávaná autorita starších 
d) kemp 

-  v kempu se usazují romové z Kolína a někteří ze Štolíře 
 
5.  Další postup při nastavování práce s romskou menšinou (případně dalšími skupinami s malými 

sociálními dovednostmi) 
-  nejprve bude vypracován návrh způsobu terénní práce s rodinami s dětmi (předpoklad únorová 

schůzka – budou na ni přizváni i členové skupiny služeb pro děti a mládež) 
-  je nutné si vyjasnit očekávání od práce s romskou komunitou – tedy cíle práce (nejprve v pracovní 

skupině a později i směrem k veřejnosti) 
- na schůzku bude přizván zástupce Prostoru Kolín, který pracuje s romskou komunitou 
- lze také zjistit informace od organizací www.clovekvnitsni.cz, www.drom.cz, 

www.vzajemnesouziti.cz, http://jekhetane.euweb.cz, www.slezskadiakonie.cz www.centrom.cz, 
www.bilynosorozec.cz, www.srnm.cz, www.iqrs.cz.  

 
- v dalším kroku bude v rámci nastavení komunikace s odbornou projednány otázky: „Jak usnadnit 

práci s romskou komunitou? Jaké jsou největší problémy?“ a projednat navržený způsob práce 
s komunitou 

- na tuto schůzku budou přizváni (výchovní poradci nebo preventisté ze 2 ZŠ), pediatři, 
Pedagogicko psychologická poradna, pobočka Český Brod, vedoucí sociálního odboru, případně 
maminky z MC Kostička. 

 
- pro komunikaci s širokou veřejností lze využít romské pohádky a hádanky s komentářem, romský 

festival apod. 
 
Příští schůzka na téma Objekty Českých drah se uskuteční v pátek 23. 1. 2009 od 9:00 v zasedací 
místnosti českobrodské radnice. 
 
zapsal: Jiří Zeman. 
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PS společensky nepřizpůsobivé, osoby závislé na 
drogách, osoby závislé na drogách a alkoholu žijící         

v konfliktu se společenskými normami 

Kratochvílová Jana NNO-O.s.Leccos-předsedkyně 

Bendová Alena, Bc. MěÚ ČB - kurátorka 

Balcarová Karolína  O.s.Prostor 

Šlesingr Marian  O.s.Prostor 

Nouza Jaroslav  NZDM Zvonice 

Šnajdrová Marie ZŠ speciální Český Brod 

Zeman Jiří OPS Hradec Králové 

Blažková Markéta  Praxe na MěÚ 

Jirk ů Lucie Praxe na MěÚ 


