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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  20. 2. 2009, 9.00 – 11.00 h, Městské kulturní a informační centrum, dveře č.6 

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, Občanského poradenského střediska Mgr. Jiří Zeman a koordinátorka zpracování 
Komunitního plánu paní Veronika Svěcená, DiS. Seznam účastníků je uveden v příloze. 

Program setkání:  

1. Představení cílů skupiny a doplnění informací pro formulaci cílů 
2. Seznámení široké veřejnosti s romskou kulturou, zlepšení obrazu romské komunity 

v očích veřejnosti 
3. Příprava příští schůzky – krátkodobé zaměstnávání osob sociálně vyloučených 

Setkání mělo následující průběh a výstupy: 
1.) Představení cílů skupiny a doplnění informací pro formulaci cílů 

1. Realizace informační kampaně občanského sdružení Prostor 
- vydefinovat cíl kampaně a kritéria 
- dohoda s redakcí ČB zpravodaje o publikování tématu 
2. Bezpečnost ve vlacích Českých drah 
- opatření – ověřit, že objekty ČD jsou zavřené 
- stanovit kritéria a ověřit, že Policie ČR prochází ve vlacích. 
3. Krátkodobé zaměstnávání osob sociálně vyloučených 
- cíl bude ještě nastaven 
4. Seznámení odborné a široké veřejnosti s romskou problematikou 
- způsob informování široké veřejnosti 
- potřeba vzdělávacích témat v této oblasti -  

 
- k cíly 1 – bude se jednat cca ¼ letní informovaní, detailnější popisování služby, 

seznámení veřejnosti s drogovou problematikou 
- k cíli 1 – bude zformulován a odeslán zástupcům terénních programů o. s. Prostor 
- k cíli 2 – koordinátorka předá policii požadavek obchůzek ve vlacích, zejména v čase od 

15:00 do 18:00, od Policie získá (pokusí se získat) „měřitelný závazek“ 
 
2.) Seznámení široké veřejnosti s romskou kulturou 
- problémová situace – vnímání Romů pouze jako problémových jedinců a spojení 

s negativními sociálními jevy 
- informovat o příkladech dobré praxe, poskytování informací ve zpravodaji 
- např. vybrané zprávy budou koordinátorkou předávány webmasterovi ke zveřejnění na 

webu města – 3 – 4 články ročně zaměřené na úspěchy práce s romskou minoritou 
v Kolíně 

- realizovat nadále společné akce základních škol a Speciálních škol Český Brod, při akcích 
města využívat kulturních vystoupení žáků Speciálních škol ČB 

- 1 ročně realizovat výstavy výtvarných děl, kde se mimo jiné budou prezentovat uživatelé 
služeb NZDM Leccos a Speciálních škol 
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- Minimálně 4 x ročně zveřejňovat informace o aktivitách organizací – Leccos a Speciální 
školy ČB 

- Zrealizovat soutěž v Česko Brodském zpravodaji – romské hádanky, s malým 
informačním okénkem o kultuře, vysvětlením v dalším čísle, slosováním – možné využít 
webu KPSS pro vyhlášení vítězů 

- Realizovat dny otevřených dveří (Leccos, Speciální školy ČB) 
- Pokud by se zvažovala rozsáhlejší kampaň o romské kultuře bylo by dobré informaci 

probrat se zástupci komunity, proto je to vhodné do plánu zanést cca na rok 2011 
- V rámci diskuze byly připomenuty – použití romských pohádek není zcela vhodné – 

riziko dezinterpretace, panuje obava, že romská komunita nemá dostatečně zakořeněnou 
tradiční romskou kulturu 

 
3.) Příprava příští schůzky – krátkodobé zaměstnávání osob sociálně vyloučených 
- v rámci města je pokus o realizaci veřejné služby 
- zároveň byly organizovány i krátkodobé pracovní činnosti v rámci technických služeb 
- ÚP Kolín poskytuje příspěvek na společensky účelná pracovní místa – pro lidi s evidencí 

delší než 5 měsíců, mladších než 20 let a starších než 50 let 
- Do příště bude pozván zástupce technických služeb, ÚP – pobočka ČB, pracovník 

v oblasti hmotné nouze, budou zjištěny údaje o financování z oblasti APZ – financované 
ze strukturálních fondů EU prostřednictvím úřadů práce 

 
4.) Ostatní 
- členové pracovní skupiny vznesli požadavek, aby se v rámci procesu KPSS posílila také 

spolupráce při řešení situace uživatelů služeb mezi poskytovateli (terénní programy) 
a sociálním odborem, tak aby nedocházelo k protichůdným postojům, duplicitní pomoci, 
efektivnějšímu využití terénních služeb 

- tento prvek bude zapracován do nového cíle – spolupráce subjektů poskytující pomoc 
osobám společensky nepřizpůsobivým 

 
Téma příští schůzky: 

• Krátkodobé zaměstnávání 
• Připomínkování formulace cílů 

 
Příští schůzka se uskuteční v pátek 20. 3. 2009  9:00 hod v zasedací místnosti Českobrodské 
radnice. 

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 

20. 2. 2009 
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