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Setkání PS společensky nepřizpůsobivé, osoby závislé na drogách, osoby 
závislé na drogách a alkoholu žijící v konfliktu se společenskými normami 

pátek  23. 1. 2009, 9.00 – 11.00 h, zasedací místnost českobrodské radnice 

Zápis ze setkání 
Setkání se zúčastnili:  členové PS společensky nepřizpůsobivé, osoby závislé na drogách, osoby 
závislé na drogách a alkoholu žijící v konfliktu se společenskými normami, někteří členové 
Řídící skupiny, místostarosta Bc. Jakub Nekolný, zástupce Českých drah pan Dalibor Nosek 
zástupce ČD a.s. PO Kolín Občanského poradenského střediska Mgr. Jiří Zeman a koordinátorka 
zpracování Komunitního plánu paní Veronika Svěcená, DiS. Seznam účastníků je uveden 
v příloze. 

Program setkání:  

1. Nezabezpečené objekty nádraží Český Brod a požadavek na zvýšení bezpečnosti 
cestujících ve vlacích ČD v úseku Český Brod - Pečky 

2. Cíl – seznámit odbornou veřejnost se specifiky práce s romskou komunitou 

Setkání mělo následující průběh a výstupy: 
1.) Nezabezpečené objekty nádraží Český Brod 
- jedná se o nádražní domky ve směru na Kolín 
- pan Dalibor Nosek napíše dopis se žádostí o zabezpečení těchto objektů správci budov 
- potíže, které České dráhy na nádraží řeší v souvislosti s uživateli drog je občasné aplikace 

drogy přímo v prostorách nádražní haly, ČD by uvítaly větší přítomnost Městské policie 
na nádraží, 

- České dráhy se v případě potřeby kdykoli mohou obrátit na Městskou policii. Městská 
policie by uvítala vytipování času, kdy by její potřeba byla největší. 

Požadavek na zvýšení bezpečnosti ve vlacích 
- mezi cestujícími se objevuje požadavek na větší bezpečnost, zejména kvůli přesouvání 

uživatelů drog a drobným krádežím 
- zástupce ČD požádá policii o větší přítomnost ve vlacích, 
- město Český Brod – bude v rámci partnerství městské a státní policie také požádá Policii 
ČR o větší přítomnost ve vlacích 

- Policie by uvítala i přesnější vytipování spojů např. od o.s. Prostor 
2.) Cíl – seznámit odbornou veřejnost se specifiky práce s romskou komunitou 
Příklad dobré praxe – občanské sdružení Prostor Kolín – sociální programy 
- program působí ve vyloučené romské komunitě Zengrova, Kolín 
- poskytuje poradenství (dluhy, sociální legislativa, bydlení, sepisování žádosti, doprovod 

na úřady apod.) a terénní práci s dětmi. 
- Cílem programu provázet a informovat, nenásilně komunitu integrovat – prostřednictvím 

informací a orientaci v prostředí 
- Život v romské komunitě je velmi specifický, komunita je rozkastovaná, izolovaná, děti 

nemají prostor k zábavě 
- Důležitým aspektem práce je přijetí Romů ze strany pracovníků. 
- Velkým úspěchem práce je dohoda s komunitou o domovních samosprávách, pracovníci 

prostoru se tak podílejí na zprostředkování kontaktu mezi městem a komunitou, probíhají 
vzájemné schůzky 

- Program poskytuje také v rámci spolupráce s Úřadem práce v Kolíně zprostředkování 
zaměstnání a pomoc při adaptaci v zaměstnání 
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- Služba je pokryta 4 pracovníky – 2 celé úvazky, 0,8 úvazku a 0,2 úvazku – metodik, 
- Je registrovanou sociální službou a financována je standardní cestou MPSV, kraj, obec 
- Prostor výhledově zvažuje rozšíření služby, případně poskytování metodické podpory. 

Seznámení odborné veřejnosti s fungováním romské kultury 
- Jedná se o seznámení pracovníků sociálního odboru a učitelů 
- vhodné by bylo realizovat vzdělávání, určitě ne jednorázové, protože tématika je velmi 

rozsáhlá 
- zajímavé by bylo seznámit účastníky s příklady dobré praxe a řešením modelových situací 

– kasuistický seminář 
- pracovní skupina zvážila možnost věnovat se extra tomuto tématu – podpořen byl návrh 

realizovat vzdělávání prostřednictvím schůzek učitelů – kasuistických seminářů, který by 
měl širší záběr z oblastí primární prevence 1 – 2 semináře ročně by pak měly být 
věnovány tématice romské kultury a chování. 

- Skupina se shodla, že realizace tohoto bodu bude obsažena u skupiny děti a mládež, cíl 
zaměřený na primární prevenci 

- Skupiny by mohly být tvořeny učiteli různých škol ZŠ i SŠ, scházet by se mohlo více 
skupin, nezbytná účast lektora (facilitátora, supervizora). 

- Financování: zvážit podíl města, vlastních prostředků škol, případně projekt. 
Úkoly pro příští pracovní skupinu: 
- oslovení škol s nabídkou seminářů, sběr nápadů ze strany škol – pan Nekolný 
- vytipování případných lektorů – Prostor, J. Zeman 
- projednat případnou možnost schůzek pro pracovníky soc. odboru – V. Svěcená 

 
Téma příští schůzky: 

• Seznámení široké veřejnosti s romskou problematikou, 
• Zpětná vazba na možnost seminářů k prevenci 

 
Příští schůzka se uskuteční v pátek 20. 2. 2009  9:00 hod v MKIC  (Městské kulturní 
a informační centrum) v prvním patře dveře č. 6. 
 

Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici na webové stránce města 
www.cesbrod.cz , pod odkazem úřad, informace, koncepční materiály, Komunitní plán sociálních 
služeb. 

Koordinátorkou prací je paní Veronika Svěcená (svecena@cesbrod.cz), tel.: 321 612 124. 

 

Zapsal: Jiří Zeman  

Doplnila: Veronika Svěcená 

30. 1. 2009 
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Setkání PS společensky nepřizpůsobivé, osoby závislé na drogách, osoby 
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Příloha  
 
 
 

PS společensky nepřizpůsobivé, osoby závislé na 
drogách, osoby závislé na drogách a alkoholu žijící         

v konfliktu se společenskými normami 

Kratochvílová Jana O.s.Leccos-předsedkyně 

Nekolný Jakub, Bc Místostarosta 

Nosek Dalibor ČD a.s. PO Kolín 

Nouza Jaroslav O.s.Leccos, NZDM Zvonice 

Sálová Martina  O.s.Prostor 

Šlesingr Marian  O.s.Prostor 

Šnajdrová Marie, 
Mgr. 

ZŠ a PrŠ Český Brod  

Veronika Svěcená MěÚ ČB - koordinátorka 

Zeman Jiří OPS Hradec Králové 

 

 


