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Úvod
Váení ètenáøi,
dostává se Vám do rukou sborník pøíspìvkù k terénní sociální práci, který byl sestaven
romským støediskem Drom v Brnì v rámci letoní vládní kampanì proti rasismu. Jednotliví
autoøi se zde vyjadøují k perspektivì tohoto druhu pøístupu k øeení problémù a strastí
nejodmítanìjí spoleèenské skupiny u nás, chudých z romské komunity.
Rada vlády pro záleitosti romské komunity uskuteèòuje ji tøetím rokem (od podzimu
2000) program zamìstnávající u okresních úøadù a obcí terénní sociální pracovníky
pro romské komunity. Bude v nìm pokraèovat i v roce pøítím a snad se v dohledné dobì
z této práce stane standardní sociální sluba. Nezastupitelná je role nevládních organizací, pùsobících vìtinou v tìch nejzoufalejích lokalitách, a jejich terénních sociálních programù.
Pokud chudoba zaène mít etnický charakter, pak sítì sociální péèe státu mohou být stìí
nastaveny tak, aby zachycovaly tento typ sociálního propadu. I za protrenou sí vak lze
natáhnout pomocnou ruku tìm, kteøí si sami nemohou pomoci. Nekvalifikovaná pomoc
vak mùe ztíit dalí monosti komunikace pro vechny zainteresované v odstraòování
sociálního vylouèení, prostorového vytìsòování a segregace. Sname se proto vytvoøit
takovou strategii terénní sociální práce, která umoní bezpeèný seskok z bortících se
domù hrùzy, Bronxù a Mexik tìm, kteøí ji dlouho padají. Snad k tomu mohou pøispìt
i èlánky tohoto sborníku.

Roman Kritof
tajemník Rady vlády pro záleitosti romské komunity
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Sociální
vylouèení
Mgr. tìpán Moravec
Èlovìk v tísni - spoleènost pøi ÈT, o.p.s.
koordinátor terénních sociálních pracovníkù
Terénní sociální práce mùe být zamìøena na rùzné skupiny klientù. Tento text pojednává
o specifickém typu terénní práce, zamìøeném pøedevím na obyvatele sociálnì
vylouèených lokalit. Tento uèenì vypadající obrat oznaèuje èást mìsta, ètvr, dùm nebo
nìkolik domù, kde ije vìtí poèet domácností (rodin a jednotlivcù) s nejniími pøíjmy,
pokud ijí oddìlenì, jakoby mimo normální ivot obce. Mnoho lidí ví, e takové ètvrtì
nebo enklávy existují tøeba v USA, ve Velké Británii nebo ve Francii. Slyeli jsme o tamních
chudinských ghettech èi slumech. Na skuteènost, e taková místa existují a vznikají
i v Èeské republice, si bude tøeba teprve zvyknout.
Ve jmenovaných zemích tvoøí mìstskou chudinu èasto lidé s meninovou etnicitou. V USA
Afroamerièané a lidé hispánského pùvodu, ve Velké Británii pøistìhovalci z bývalých
afrických a asijských kolonií, ve Francii pøistìhovalci ze severní Afriky nebo jejich potomci.
Není tìké vysvìtlit, proè tomu tak je. Normy, postoje a znalosti, které rodièe v tìchto kulturách pøedávají svým dìtem, fungují tøeba dobøe v pùvodním prostøedí dané meniny.
V odliné kultuøe Evropy èi Severní Ameriky, kde se úspìch zakládá na formálním vzdìlání
a na hodnotì individuálního úsilí, se vak mìní v handicapy. K tomu se pøidává vdy pøítomná institucionální diskriminace, sklon etablované vìtiny vylouèit pøísluníky meniny
provozu spoleèenských institucí - veøejné správy, vzdìlávacího systému, a pøedevím ze
systému práce a smìny. V Èeské republice jsou to vìtinou Romové, kdo se ocitli na okraji a jsou nuceni pod tlakem vlastních dispozic i vnìjích vlivù na okraji zùstat.
Takové vylouèené spoleèenství mùe èítat jen nìkolik rodin èi lidí, ijících v jednom
vìtím nájemním domì, ale mùe také zabírat celou mìstskou ètvr se stovkami obyvatel. Lokalita mùe být ve støedu mìsta i na periferii, nebo dokonce úplnì mimo obec,
oddìlená od jejího ivota a od pozornosti jejích obyvatel prùmyslovou zónou, polem nebo
lesem. Mùe vzniknout spontánnì - lidé, nemající vzhledem ke svým pøíjmùm monost
bydlet ve standardním bytì, berou zavdìk mìstem pronajímanými malometráními byty
se spoleènými koupelnami èi záchody. Èasto ale taková enkláva vzniká v dùsledku politiky
obce, která se rozhodne vyèlenit nìjakou lokalitu pro neplatièe nájemného.

Ti odtamtud, ti druzí
Z pohledu zamìstnancù obce je taková enkláva pøedevím zdrojem problémù. Její obyvatelé neplatí øádnì nájem, elektøinu, vodu. Komu distributor elektøinu vypne, ten se
napojí nelegálnì na své sousedy. Na ulicích a dvorech se válejí odpadky, nìkdy se jimi plní
prázdné byty. Vechny èásti zástavby, které nejsou ve výhradním uívání jedné domácnosti, tj. jsou spoleèné nebo nejsou nièí - chodby, dvory, neobsazené byty, sklepy - chátrají.
Zdá se, e s lidmi, kteøí tam ijí, není moné se domluvit, ale kdy se vyplácejí dávky,
jsou to vdycky oni, koho je vidìt ve frontì. Kdy nìkdo odtamtud pøijde na úøad nìco

Sociální vylouèení

4

vyøídit, je to pro úøedníky patný den - hádky, nadávky, køik. Dìti chodí vìtinou do
zvlátní koly a mají patnou docházku. Nìkteré z nich by bylo lepí umístit do ústavní
výchovy, nìkteré u tam jsou - alespoò se tam nauèí poøádku a vyuèí se. Ty starí tvoøí
party, ve kterých tráví èas zpùsobem pohybujícím se na hranici zákona nebo za ní.
Nìkteré z nich kradou, aby si mohly koupit drogu, ostatní jsou s nimi solidární.
Vìtina obyvatel mìsta se s tìmi odtamtud, hlavnì s cikány, potkává jen letmo - na ulici
nebo v obchodech. Kdy jsou ale nuceni tamtudy projít, necítí se dobøe. Vude pobíhají
dìti, které jakoby nemìly nic rozumného na práci, jen rostou pro kriminál. Dospìlí postávají na ulici v hlouècích, kolem kterých by se jeden bál projít, mluví nepøimìøenì hlasitì
a jetì cizím, cikánským jazykem, nebo jejich vlastní èetinou, tak vzdálenou spisovnému ideálu. Kadý ví, e právì tihleti kradou v obchodech v centru. Nechtìjí pracovat,
nechtìjí ít slunì, nechtìjí se pøizpùsobit. Kdyby táhli, odkud pøili, bylo by líp.

Nejsou takoví, jsou v takové situaci
Vìtina etnických Èechù ije tak, jak jejich okolí oèekává a zdá se, e vìtina Romù ije
v rozporu s obecnì pøijatými normami a aspiracemi. To vede mnoho lidí k závìru, e
právì Romové mají k takovému ivotu nìjaké zvlátní, kulturnì dané, tedy výchovou
pøedávané pøedpoklady. (Pøedstavou, e existují takové pøedpoklady, pøedávané geneticky, se nebudeme vùbec zabývat - je naprosto nepodloená.) Existuje tedy iroce
sdílená pøedstava, e obyvatelé romských enkláv ijí tímto zpùsobem proto, e jsou
Romové. Z tohoto názoru ovem nelze odvodit ádné vìcné øeení. Sociální práce na
celém svìtì vychází z jiného pohledu: ekonomická závislost na státu a sklon ke konfliktu se sociální normou jsou spíe typické pro chudé, kteøí nemají monost chudobì uniknout, zejména protoe jim chybí vzdìlání, kvalifikace a sociální a komunikaèní dovednosti. A terénní sociální práce je moným prostøedkem, jak tato znevýhodnìní zmírnit
a posílit tak klientovu schopnost úèastnit se ivota v rámci vìtinou uznávaných sociálních institucí. Proto je klient terénního sociálního pracovníka charakterizován nikoliv
svou etnicitou - tím, e je Rom - ale svými specifickými potøebami. Jinak øeèeno: jistá
èást Romù u si sama pomohla, a proto takovou slubu nepotøebuje. A ti, kteøí ji potøebují, ji nepotøebují proto, e jsou Romové. Terénní sociální práce je zamìøená na vechny,
kteøí ijí v pasti chudoby a chtìjí si nechat pomoci zvenèí, aby si pak mohli pomoci sami.
Past chudoby je charakterizovaná tím, e jediným pravidelným pøíjmem domácnosti jsou
dávky státního systému sociální ochrany (sociální podpory a sociální pomoci). Dospìlí
nemají stálou práci - ti, kterým je dnes tøicet a více, ji ztratili na zaèátku transformace,
kdy továrny a stavební podniky, v nich byli zamìstnáni, sniovaly stavy. Jejich dìti
a ostatní z mladích generací u po základní kole ádnou práci nenali, nebo ji nehledali,
protoe u sami vyrostli v modelu ivota z dávek. Muùm se nevyplatí nìjaké stálé
zamìstnání shánìt, protoe pøi jejich obvykle nízké kvalifikaci si nemohou vydìlat více,
ne je ivotní minimum jejich domácnosti, take nemohou legálnì vydìlat více penìz,
ne jim garantuje stát. Navíc trpí tím, co dlouhodobá nezamìstnanost obvykle pøináí
vem lidem na celém svìtì - návrat do práce s jejím tempem a rytmem je obtíný, nìkdy
prostì nepøedstavitelný. Navíc ti, kteøí zkouejí nìjaké dìlnické zamìstnání sehnat,
narazí èasto na neochotu zamìstnat Roma, i kdy je tøeba sám zvyklý pracovat dobøe.
V podobných obtíných situacích, jako je ztráta zamìstnání nebo bydlení, se ocitají
samozøejmì i etniètí Èei. Vyvolává to otázku, proè oni v situaci sociálního vylouèení, jak
jsme ji popsali, obvykle neskonèí. Proè právì specifická skupina chudých Romù potøebuje
specifickou sociální slubu? Je tøeba øíct, e Rom se pøi snaze o zlepení své situace
setkává s nepomìrnì vìtími pøekákami ze strany majority: úøadù, kol, zamìstna-
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vatelù. Má obvykle nízké vzdìlání a potíe s komunikací na úrovni, kterou majoritní okolí
oèekává. Pøísluník èeské majority má obvykle rodinou a kolou silnìji vtípené postoje,
které ho vedou k tomu, aby si poradil sám. Je také obklopen lidmi, kteøí to dokáou,
a jsou proto pozitivními pøíklady. Naproti tomu dìti rodièù, kteøí bìhem devadesátých let
poznali, e je moné se patnì, ale pøece jen udret na ivu jen z dávek sociální ochrany,
se u samozøejmì na tyto dávky spoléhají. Nìkdy je to doprovázeno i pocitem, e jde
o samozøejmou povinnost státu. Tento postoj ale nemá smysl morálnì odsuzovat. Rádi
bychom vìøili, e vichni máme stejné ance na úspìch, a tudí vichni stejnou
povinnost stát na vlastních nohou; ale skuteènost je taková, e lidé, kteøí vyrostli
v prostøedí marginalizované kultury nebo kultury bídy, témìø nemají na vybranou. Také
nìkteøí etniètí Èei se pøes vechno nevyhnou úplnému propadu na sociální dno. To je ale
obvykle doprovázeno rozpadem domácnosti - odejde z ní otec nebo dospìlé dítì, kteøí se
tøeba stanou bezdomovci. Sociální vylouèení se tedy týká i bílých Èechù. Nenajdeme je
ale v celých rodinách v nìjaké viditelné enklávì. ijí sami na ulici, v zaøízeních pro bezdomovce, zkrátka mimo nai pozornost.

Pohled zevnitø
Aby bylo moné klientovi pomoci zmìnit jeho situaci, je nutné pochopit, jak ji vnímá on
sám. ivot v sociálnì vylouèené lokalitì, nebo obecnì v situaci vylouèení, je pøedevím
bezvýchodný. Není ádná nadìje na zlepení stavu vìcí, a to vyvolává sklon se o zmìnu
nepokouet. Organizace, které jsou vytvoøeny k tomu, aby vám pomohly - sociální odbory mìstských úøadù, policie, Oddìlení péèe o rodinu a dìti - to z vaeho pohledu
nedokáou nebo se o pomoc ani nesnaí, protoe vám nerozumìjí a nenaslouchají vám.
Jediné, èeho se od nich mùete doèkat, je nìjaká forma nepochopitelného nátlaku nebo
represe. Na úøadì vám odmítají poskytnout jednorázovou dávku - nikdo pøece nemùe za
to, e jste nevyli s penìzi! Policie se k vám chová stejnì nepøátelsky, a se úèastníte
nìjakých konfliktù, nebo ne. Pøijeli tøeba øeit jednání nìkoho z vaí ètvrti, jednání,
které vám také vadí. Jene oni k vám volí stejný pøístup jako k øeenému, protoe jediné, co z vás vnímají, je vae etnická pøíslunost a pøíslunost do ghetta. Uèitelky ve
kole pøiøkly vaemu dítìti oznaèení problémové za nìjaký pøestupek, který jiným projde. Jste oni, ti druzí. Mezinárodnì platné úmluvy, ústava a zákony vám zaruèují obèanská, hospodáøská a kulturní práva a jejich ochranu. ádný z tìchto dokumentù jste ale
nikdy neèetli, nebo ani nevíte, e existují. Nemáte ádný uitek ze svých práv, protoe
je neznáte a nemáte nejmení ponìtí, jak je hájit. Jste mimo právo, jste jeho pasivní
objekt. Pronajímatel vaeho pøedchozího bytu vás tøeba dal vystìhovat, protoe ho
potøeboval zrekonstruovat, a neposkytl vám bytovou náhradu, jak mu urèil soud. A tak
jste skonèili v bydlení pro neplatièe, i kdy tøeba ádný neplatiè nejste. Zákon byl na vaí
stranì, ale to vy nevíte. Máte sklon povaovat za zákon postup nìkterých zamìstnancù
obecního úøadu, i kdy zákon ve skuteènosti stanoví nìco jiného. (Populární pøedstava,
e Romové se dobøe vyznají ve svých nárocích a umìjí jich brilantnì vyuívat, se opìt
zakládá jen na dílèí zkuenosti úøedníkù a úøednic. Naprostá vìtina sociálnì vylouèených
naopak tyto znalosti a dovednosti postrádá.)

Jedna moná odpovìï
Co mùe do této situace - kterou navíc obì strany vnímají tak odlinì - pøinést terénní
sociální pracovník? Jeho úlohou je pøedevím pochopit situaci klienta. Jeho prostøedkem
k tomu je aktivní naslouchání. Terénní sociální pracovník má èas a prostor se s klientem
setkat na místì, které je pro klienta pøirozené: v jeho bytì nebo na ulici, a opakovanì
mu naslouchat. Tak se mùe dozvìdìt, co povauje klient za svùj problém. ádný jiný
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problém toti klient nebude chtít øeit. Terénní sociální pracovník nemá za úkol klienta
kontrolovat, nìkam ho posunovat, tøeba na zakázku úøadu. Je jeho prùvodcem, ne opatrovníkem. U nìkterých klientù mùe dosáhnout zmìny jednání smìrem blíe k akceptované normì, ale vdy tím, e klientovi pomùe øeit jeho problém. Mìl by mít schopnost
zjistit si o problému odpovídající informace z rùzných zdrojù a na jejich základì vyjednat s klientem, pøípadnì s dalími zúèastnìnými, zpùsob øeení, tedy odpovìï na otázku
co mùeme spoleènì udìlat, aby se vá problém vyøeil? Pokud se klientovi vìnuje
dlouhodobì, mìlo by takové provázení vést ke zvyování dovedností a samostatnosti
klienta. Velkým úspìchem je, pokud pracovník nastartuje proces, na jeho konci se klient
vyváe ze závislostí a bøemen (zejména dluhù), které ho nutí ít ve vylouèené lokalitì,
a lokalitu opustí.
Terénní sociální práce se mùe odehrávat na rùzných rovinách odbornosti. Na základní
úrovni musí být pracovník schopen vcítìní, efektivní komunikace s klientem a asertivní
komunikace s úøady veøejné správy, aby mohl mírnit konflikty a nahrazovat je konstruktivními strategiemi. Pokud se podaøí rozkrýt konfliktní vztahy mezi jednotlivými rodinami,
které enklávu obývají (nepøíbuzné rodiny toti málokdy tvoøí skuteènou, na solidaritì
a spojenectví zaloenou komunitu), mùe se to projevit nejen ve zkvalitnìní ivota tìchto rodin, ale tøeba i v tom, e spoleèné - a tedy nièí - prostory pøestanou být zasypávány
odpadky. K prvním úspìchùm také obvykle patøí zlepení kolní docházky dìtí. Rodina je
toti systém. Pokud se v bytì netopí, nebo pokud rodina nemá peníze na jídlo, stane se
pro rodièe potøeba vzdìlání dìtí v koneèném dùsledku okrajovou záleitostí. Jedna
úspìná intervence tak mùe u jinak funkèní rodiny vést k mnoha pozitivním zmìnám.
Dále by mìl terénní sociální pracovník dobøe znát sí sociálních slueb v regionu a umìt
specializované sluby (krizové sluby, sluby léèby závislostí, obèanské poradny) klientovi
nabídnout. K výbavì pracovníka patøí také základní znalosti nìkterých oblastí obèanského,
trestního a správního práva, a také znalost procesních mechanismù. Mùe díky tomu
posoudit, které problémy je moné øeit právní cestou, a podílet se na øeení ve spolupráci
s právníkem.
Terénní sociální pracovník není specializovaný terapeut, leda by - nestandardnì - na
tomto místì pracoval profesionál s vyím vzdìláním v sociální práci èi psychologii
a s dlouhodobým výcvikem. Proto napøíklad práce s dysfunkèními rodinami nebo léèba
závislostí v typickém pøípadì nespadají do moností terénní sociální práce (narozdíl od
primární prevence, napøíklad péèe o volný èas dìtí). Pracovník by ale mìl umìt vyhledat
specializovanou následnou slubu a nabídnout ji klientovi.
Terénní sociální pracovník nemùe radikálnì mìnit osudy lidí. Mùe ale rozpoznat ty
osudy, u nich zásah a podpora, které jsou v jeho silách, mohou vést k pøekonání bezmocnosti a beznadìje. Mùe napomoci tomu, aby na úplném sociálním dnì nezùstávali
ti, kteøí tam ít nemusí.
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Chudoba
- globální problém
Ing. Karel Novák
ETP Slovensko
komunitní aktivista
konzultant Úøadu vlády SR pøi zavádìní programu terénní sociální práce
Je tomu témìø pùl století, kdy se spoleèentí vìdci v Americe zaèali zamýlet nad problémem chudoby. V té dobì celá Amerika bohatla a v praxi se zaèal uplatòovat èlánek
ústavy, který dává obèanùm právo na dosahovaní ivotního tìstí. Zaèal se vytváøet
pomìrnì velkorysý systém sociální pomoci a zdálo se, e vichni se mohou a budou
podílet na veobecném blahobytu. Realita vak byla jiná. Zaèaly se objevovat skupiny
lidí, kteøí nebyli schopni sledovat obecný trend ekonomického rùstu. Objevila se palèivá
otázka, proè tomu tak je.

Svìtové problémy v èeském prostøedí
V roce 1956 formuloval Oscar Lewis velmi pøevratnou teorii o tzv. kultuøe chudoby. Tvrdil,
e lidé, kteøí se museli adaptovat na podmínky materiální chudoby v industriální
spoleènosti, si k tomuto úèelu vytvoøili specifický systém chování a hodnot, který lze pojímat jako kulturu v antropologickém slova smyslu. Z definice kultury potom vyplývá, e
je to systém, do nìho jsou dalí generace jedincù prostøednictvím výchovy socializováni.
Tato teorie nebyla dlouho pøijímána, protoe odporovala vládnoucímu liberálnímu
mylenkovému proudu, který naopak øíká, e kadý svobodný jedinec bude iniciativní pøi
dosahování ivotního úspìchu. Samozøejmým pøedpokladem je pøitom univerzální pøítomnost hodnot støední tøídy u vech obèanù. Prùzkumy veøejného mínìní navíc ukazovaly, e i ti nejchudí verbálnì hodnoty støední tøídy vyznávají. Trvalo témìø patnáct let,
ne byla teorie o existenci kultury chudoby pøijata za platnou. Dalí autoøi potom ukázali,
e chování chudých lidí, tak jak je popsal Lewis, je univerzálnì platné pro vechny chudé
komunity v moderních spoleènostech.

Lidé v kultuøe chudoby
Obývají ètvrti, které mají charakteristiky ghetta - velmi nízká sociální organizace, ivotní
strategie jsou zamìøené na pøítomnost, neexistuje zde vlastnictví, pøísluníci tìchto
komunit mají velkou nedùvìru k okolnímu svìtu. Ta se projevuje pøedevím strachem
z policie, nedùvìrou k vládì a vem na vyích spoleèenských postech. Existují zde silné
tendence k sociální patologii jako takové a ke kriminalitì zvlá. Velmi významným rysem
je uzavøený ekonomický systém, charakterizovaný zastavováním osobních vìcí
a pùjèováním penìz na vysoké úroky.
Velmi negativní jsou dopady na dìti vyrùstající v takovém prostøedí. Rodina nepeèuje o dítì
jako o nìkoho, kdo proívá zvlátní a dlouhé období ivota, které zasluhuje zvlátní pøístup
a ochranu. Role otce je oslabena (nezamìstnanost, alkoholismus), rodina nefunguje jako
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celek a vychovává jedince podléhající fatalismu, pocitùm bezmoci, závislosti a ménìcennosti. Dùsledkem je neschopnost reálnì zmìnit svoji situaci podle pøíkladu jiných
a souèasnì zde chybí pocit solidarity s lidmi podobnì postienými.

Cesta ven
V pøedelých øádcích je, myslím, mnoho ukazatelù, které jsou charakteristické pro
chování lidí v èeském ghettu. Lewisova teorie byla po období nadeného pøijetí pomìrnì
iroce kritizována, pøedevím z dùvodu údajného fatalismu. Je pravda, e povaujeme-li
nìco za kulturu, je témìø nemoné dosáhnout její okamité zmìny zásahem zvenèí. Na
druhé stranì kultura není nìjaký stabilní systém, naopak se stále mìní a pøizpùsobuje
v interakci se zmìnou okolních podmínek. Je jasné, e zmìny jsou pozvolné a na první
pohled jen tìko patrné. Pøijetím tohoto konceptu se vak vyvarujeme neadekvátních
oèekávání rychlých øeení pøi zachování optimistické nadìje, e zmìna je pøi dostatku
trpìlivosti moná a dokonce pøirozenì nutná. Je zde kladena velká odpovìdnost na ty,
kteøí urèují charakter vnìjích podmínek, aby tyto umoòovaly zahájit proces zmìny kultury ádoucím smìrem.
Odpovìdnost je v souèasnosti jetì zdùraznìna terminologickým posunem. V dnení dobì
je jev chudoby a specifické kultury s ní spojené oznaèován jako sociální vylouèení. Ji
z tohoto slovního spojení je patrná aktivní úloha tìch, kteøí nìkoho vyluèují, a pro
nápravu stavu vylouèení je implicitnì obsaen poadavek stejnì aktivního chování v procesu znovuzapojení vylouèených do normálního ivota.
V závìru svého shrnujícího èlánku o kultuøe chudoby navrhuje Oscar Lewis vlastnì jediný
recept na zmìnu: Hlavním øeením je trpìlivá a kadodenní práce sociálních pracovníkù, kteøí budou odhalovat koøeny chování chudých. Ta mùe pomalu zvyovat kvalitu
jejich ivota a zapojit je mezi støední tøídu.
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Sídelní etnická segregace,
její rizika a dùsledky pro obce
Ing. Petr Víek
Socioklub
øeditel
V Èeské republice dochází k procesu, který lze oznaèit jako vytìsòování sociálnì slabé
èásti romské minority z bytù do náhradního ubytování, krátkodobého pøístøeí, pøípadnì
bez náhrady na okraj mìst, a jejich soustøeïování do enkláv a ghett.

Pøíèiny sociálního vytìsòování
Tento proces má více dimenzí. Na prvním místì je tøeba uvést právní dimenzi vytìsòování.
Dochází k nìmu mnoha postupy, takovými, které jsou zcela legální, ale i cestami pololegálními i právnì spornými. Hlavní podstata vytìsòovacího procesu spoèívá
v odchodu Romù z chránìných nájemních vztahù (nájem na dobu neurèitou) do nájemních vztahù nechránìných (nájem na dobu urèitou) a posléze z tìchto nechránìných
nájemních vztahù mimo sféru bydlení.
Druhá dimenze je politicko-ekonomická, jde o politiku samosprávných obcí a mìst.
Uplatòují se v ní dva intenzivní faktory: objektivní ekonomický tlak na revitalizaci mìstských center a uplatòování krátkodobých politických zájmù samosprávných orgánù, by
jsou opodstatnìné pøáním obèanù - volièù. Naprostá vìtina obyvatel nechce bydlet
s Romy, pøeje si je vzdálit, obce na takové pøání reagují a vznikají enklávy a ghetta.
Sociální postoje obcí a jejich osvícenost by se nemìly idealizovat, obce se v tomto smìru
nacházejí pod silným politickým a ekonomickým tlakem.
Je tu i dimenze technická a urbanistická. Náhradní bydlení je zøizováno na okrajích
mìst, nebo dokonce za mìstem. Velký problém pøináí technické vybavení, napøíklad
volba nákladného zpùsobu vytápìní, poruování povinností vlastníka èi správce majetku
z hlediska stavebních a hygienických pøedpisù, které vede ke znehodnocení bytu
a podobnì.

Veobecné dùsledky
Závaným dùsledkem, který plyne z analýzy procesu vytìsòování, je stav, který mùe být
pøedmìtem kritiky s ohledem na mezinárodní závazky Èeské republiky. Je jím vytìsòování
etnické minority, její marginalizace a segregace (sociální vylouèení - exkluze).
Startovací momenty procesu vytìsòování mají èasto oporu ve výpovìdních dùvodech, jde
pøedevím o nezaplacení nejménì 3 mìsíèních nájmù. Pøitom lze pøedpokládat, e jde
zpravidla o dluh v mnohem vìtím rozsahu, napøíklad jen proto, e rozhodnutí o pøivolení k
výpovìdi soudem trvá v prùmìru více ne rok.
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Pøi dobré znalosti situace v místì a koordinaci vech zainteresovaných subjektù by nemìlo docházet ke vzniku a nárùstu zadluenosti kvùli úhradì nákladù spojených s bydlením.
Existuje jedno efektivní øeení - zabezpeèení tzv. náhradního pøíjemce sociálních dávek.
To je vak pracnìjí ne bìné poskytování dávek neplatícím nájemníkùm. Skuteèností je,
e hluboce poddimenzovaný profesionální aparát sociálních odborù na povìøených obcích
nemá dost kapacity pro takovou èinnost.
Zatímco výpovìï daná s pøivolením soudu je v pøípadì, e jde o byt patøící samosprávné
obci, veøejnou záleitostí a následující øeení bydlení je pøedmìtem dalích rozhodnutí
samosprávy, v pøípadì dobrovolných nebo soudnì èi jinak vynucených odchodù z bytù
patøících jiným právním subjektùm není dalí osud osob nikým sledován a situace se
demonstruje a svými výsledky (zejména územní segregací). To je vzhledem k roziøující
se praxi prodeje obecních bytù (romských = zadluených) soukromým majitelùm velmi
závané, protoe nakonec i obec sama ztrácí informaci o procesu segregace - ponese ale
vechny její dlouhodobé dùsledky.
Opakovaným zjitìním je, e enklávy nebo izolované komplexy se soustøedìním romské
komunity mají patné nebo ádné dopravní spojení, to vede ke ztrátì zamìstnání,
zamekávání kolní docházky dìtí, neochotì veøejných slueb tam pùsobit (napøíklad
úklid mìsta, dozor policie, zdravotní péèe).
Zpùsob územní segregace oznaèovaný jako ghetto vede k izolaci, oboustrannému nepøátelství a distanci. Na okrajích èeských mìst, v bývalých statcích, bývalých sluebních
bytech zruených továren, ijí skupiny Romù a tato soustøedìní jsou nespornì ji
oznaèitelná za slumy. V mnoha mìstech tak mají své Bronxy èi Mexika.

Dùsledky pro obce
Jestlie je nutné pøedpokládat, e takové enklávy, ghetta a slumy budou vznikat, je úèelné pøistoupit k tomuto procesu tak, e není-li moné mu zabránit, je tøeba alespoò minimalizovat jeho negativní dùsledky a snait se nalézt monosti, které takové koncentrace
skýtají pro sociální práci, poradenství, sociální pomoc a podporu. To znamená nedívat se
na taková soustøedìní jen z hlediska jejich negativ, ale také z hlediska pøíleitostí, které
skýtají. Soustøedìní cílové skupiny umoòuje i soustøedìní vyrovnávacích a podpùrných
aktivit. Je vak nezbytné, aby orgány obcí a mìst vìdìly, jaké dùsledky budou mít jejich
rozhodnutí, a øeily je.
Samosprávné orgány obcí by mìly být informovány o skuteènosti, e problém, který si
vytìsòováním sociálnì zranitelné meniny obyvatel vytvoøí, v obci zùstane. Nevyhnutelná
náprava tohoto procesu v budoucnu bude mnohem nákladnìjí ne jeho zastavení
a korekce v souèasnosti. Problém se v budoucnu vrátí a pøinese výraznì vyí náklady,
které na rozdíl od souèasnosti nebude obec sdílet se státem, ale bude je hradit z vlastních prostøedkù. Z krátkodobého hlediska se mùe proces vytìsòování zdát efektivní,
z dlouhodobého hlediska pøináí rizika a náklady. Stojí proto za to od poèátku hledat
dlouhodobì vyhovující øeení, øeení s perspektivou. Vytìsòování vede ve svých reálných
dùsledcích k bezdomovectví, vytváøení slumù a dalím negativním jevùm. Ty pak bude
tøeba øeit cestou sociální péèe a sociální práce. Jejich cílem bude vrátit klienty do stavu
bydlení nebo chránìného bydlení.
Je moné vyslovit tvrzení, e strategicky pojaté, promylené a komplexní øeení bydlení
romské minority, vycházející z její analýzy, respektující její sociální rozvrstvení, respektující pøimìøenì zájmy minority i zájmy majoritní èásti a zájmy mìsta, mùe být
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v dlouhodobém pohledu v souladu s dlouhodobými strategickými, rozvojovými, a tedy
i ekonomickými zájmy obce a mùe získat i podporu obèanù. Musí být výsledkem
nejirího konsenzu.

Grafické znázornìní dlouhodobého procesu vývoje bydlení sociálnì zranitelných
skupin obyvatel
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Organizace a financování
terénní sociální práce
David Beòák, DiS.
Úøad vlády
koordinátor programu TSP Rady vlády pro záleitosti romské komunity
Terénní sociální práce se sociálnì vylouèenými klienty nemá v Èeské republice
dlouhodobou tradici, pøesto vak dolo v posledních tøech letech k pomìrnì výrazné
expanzi tohoto specifického typu sociální práce. K této expanzi pøispìly pøedevím dva
programy. Terénní program o. p. s. Èlovìk v tísni pøi ÈT a program Podpory terénní sociální
práce Rady vlády ÈR pro záleitosti romské komunity (døíve Mezirezortní komise pro
záleitosti romské komunity).

Modely terénní sociální práce
Existují dva základní modely uplatòování terénní sociální práce se sociálnì vylouèenými
klienty. Nestátní neziskový model a model veøejnosprávní. Oba modely jsou si rovnocenné
a mají své opodstatnìní.
Nestátní neziskový model vyaduje tzv. vícezdrojové financování. NNO se mùou obrátit
na nadaèní fondy (èeské i zahranièní), grantové programy ústøedních orgánù státní správy
a samosprávy a soukromé dárce. Výhodou tohoto modelu je, e terénní sociální pracovníci jsou pøímými zamìstnanci organizace, a je tedy moná efektivnìjí koordinace jejich
práce. Tento model také umoòuje mnohem flexibilnìjí reakce na potøeby klienta. Tento
zpùsob financování má ale urèitá rizika, pøedevím je to nejistota, zda organizace získá
finance na své aktivity i v dalím roce. Výhodou je proto partnerství obce, pøípadnì krajù
a neziskových organizací, které mùe zabezpeèit kontinuální realizaci potøebných slueb,
je kraj èi obec tak èi onak potøebuje zajistit.
Model veøejnosprávní, uplatòovaný Radou vlády pro záleitosti romské komunity (dále jen
Rada), je financován ze státního rozpoètu. V tomto modelu jsou terénní sociální pracovníci zamìstnanci obcí a okresních úøadù. Rada ho realizuje od druhé poloviny roku
2000, kdy bylo do programu zaøazeno patnáct okresních úøadù a jedno povìøené
statutární mìsto (celkem bylo zamìstnáno 16 pracovníkù), mezi které byla rozdìlena èástka 2 800 000 Kè. V letech dalích program expandoval.
V roce 2001 bylo zamìstnáno 58 pracovníkù a v roce 2002 to u bylo 73 pracovníkù (více
ne polovina jich byla zamìstnána na obcích). Do programu jsou zaøazovány obce a okresní úøady na základì svých vlastních ádostí, nebo je jim úèast v programu nabídnuta ve
spolupráci s romskými poradci èi lokálními nevládními organizacemi. Informace o programu v roce 2003 budou k dispozici u zaøazených obcí, romských poradcù, koordinátorù
romských poradcù na krajských úøadech a v kanceláøi Rady vlády pro záleitosti romské
komunity. Ukonèení èinnosti okresních úøadù by nemìlo mít vliv na èinnost terénních sociálních pracovníkù a najdou se obce, které je rády zamìstnají, nebo pozitivních zkueností s jejich prací je dostatek.
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Finanèní zabezpeèení
S narùstajícím poètem terénních sociálních pracovníkù byl navyován i rozpoèet programu. V roce 2001 èinil 6 060 000 Kè a v roce 2002 to ji bylo 10 milionù Kè. Na rok
2003 je uvolnìna ze státního rozpoètu pro tento program opìt èástka 10 milionù Kè.
Aby program mohl expandovat, musela být sníena maximální dotace na èinnost jednoho terénního sociálního pracovníka (na 12 mìsícù) z pùvodních 200 000 - 250 000 Kè na
160 000 Kè. S ohledem na udrení programu a nastaveného standardu èinnosti pracovníkù
nemùe být èástka více sníena, a proto v roce 2003 bude s nejvyí pravdìpodobností
poadována finanèní spoluúèast obcí, co doposud nebylo zvykem. Aby z programu mohl
být zaplacen kadý terénní sociální pracovník, byla by zapotøebí èástka o 1 680 000
vyí, nebo by musela být dotace sníena na 130 000 Kè na jednoho TSP, co je zcela
nedostaèující.
Finanèní prostøedky jsou poskytovány formou úèelové dotace do rozpoètù obcí prostøednictvím ministerstva financí. Dotace je urèena na plat (odmìnu) pracovníka vèetnì povinných odvodù za organizaci, cestovného, nákupu kanceláøských potøeb, úhrady telefonních
poplatkù a pøipojení na internet, poplatkù za kopírování, poplatkù za poskytování informací, specializaèního kolení pracovníka, nákupu odborné literatury, drobných dárkù pro
dìti klientù (maximálnì 1000 Kè), úhrady volnoèasových akcí pro dìti a dospìlé klienty
(podmínkou pøi realizaci tìchto akcí je minimálnì 70% úèastníkù ze svìøené komunity, v pøípadì pobytù je podmínkou 100% úèastníkù ze svìøené komunity). Z dotace nelze hradit
nákup mobilního telefonu, kanceláøský nábytek, výpoèetní techniku, kanceláøskou techniku a dalí zaøízení.
Vzhledem k pevnì daným podmínkám èerpání finanèních prostøedkù nemùe terénní
sociální pracovník, respektive jeho zamìstnavatel, být tak flexibilní, jak to umoòuje
nestátní neziskový model. Nejpozdìji v roce 2004 pøevezme realizaci tohoto programu
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR. Veøejnosprávní model umoòuje, aby obec zøídila po dohodì s pøísluným úøadem práce pozici terénního sociálního pracovníka jako
místo veøejnì prospìné práce a získanou dotaci z úøadu práce zkombinovala s dotací
získanou od Rady. Podmínkou programu realizovaného Radou je, e terénní sociální pracovník pracuje s pøedem vybranou skupinou klientù èi rodin, nebo je to z hlediska
dlouhodobé práce s klienty výhodnìjí a také to umoòuje mnohem transparentnìjí
vyhodnocení èinnosti.
Dalí monou variantou zamìstnání terénního sociálního pracovníka je kombinace dvou popsaných modelù. Obec si mùe objednat slubu poskytování terénní sociální práce v romských komunitách u místní, regionální èi celostátní nestátní
neziskové organizace.

Postup pøi výbìru terénních sociálních pracovníkù
Výbìr terénního sociálního pracovníka je pomìrnì nesnadná záleitost vzhledem
k nároènosti profese a nízkému finanènímu ohodnocení. Standardní výbìrové øízení pro
výbìr terénního sociálního pracovníka se ukazuje jako nedostateèné, nebo by pøi nìm
mìly být zohlednìny i jiné faktory, ne je formální vzdìlání. Od TSP by se nemìlo èekat,
e bude poskytovat specializované a odborné poradenství. Jeho úkolem je základní diagnostika a poté pøesmìrování klienta na kontaktní místo èi osobu poskytující potøebnou
slubu. Výkon profese TSP závisí ve velké míøe na dovednostech, schopnostech, zkuenosti èlovìka, znalosti terénu - schopnosti pohybovat se v komunitì, mezi klienty; na komunikaèních kompetencích kultury komunity a místních pomìrech obecnì.
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V praxi se osvìdèilo mnoho TSP, kteøí mìli pouze základní vzdìlání nebo byli vyuèeni èi
nedokonèili vzdìlání. Kadoroènì jsou realizovány kurzy pro TSP, které jim poskytnou
potøebné informace z relevantních oblastí a také psychosociální a komunikaèní výcvik
a zpìtnou vazbu. Pøi výbìru terénního sociálního pracovníka je vhodné jeho volbu konzultovat se zkuenými TSP a koordinátory programù terénní sociální práce. Pøed výbìrovým
øízením by mìlo být i ujasnìno, s jakými klienty bude pracováno. Napøíklad program Rady
je pøedevím orientován na romské klienty, co samozøejmì není pøekákou tomu, aby
své sluby poskytoval i ostatním klientùm. Není vak podmínkou Rady, aby terénní sociální pracovník byl vdy romské národnosti. Praxe ukázala, e je výhoda být Romem, není to
vak pøedpoklad, který by bránil v pracovních úspìích TSP z majoritní spoleènosti.
Co nelze opomenout, je vytvoøení podmínek pro jeho sebereflexi. Terénní sociální práce
je vzhledem k intenzivnímu kontaktu s klienty vysilující a velmi záhy se mùe dostavit
syndrom vyhoøení. Vedle ohroení duevního zdraví existuje nebezpeèí profesionální stagnace. Je proto vhodné umonit terénnímu sociálnímu pracovníku pravidelný kontakt
s dalími kolegy a úèast na odborných semináøích, konferencích a workshopech.
Osvìdèují se také pravidelné porady s klíèovými pracovníky obce, aby nedocházelo ke
dvojímu øeení nebo k omylùm, které by klienty pokodily.
Terénní sociální pracovník je èasto na úøadu osamocen, a tím více je umocnìna dùleitost dalího vzdìlávání v rùzných formách (viz výe) a potøeba èastého kontaktu se svými
kolegy. Nemá kolem sebe v nejbliím okolí irí zkuené kolegium, jako je tomu u ostatních sociálních pracovníkù, které by mohl operativnì vyuít ke konzultaci aktuálnì
vzniklých obtíí. Navíc postupy ostatních sociálních pracovníkù jsou dostateènì formalizovány a metodicky podpoøeny. Terénní sociální práce se neustále vyvíjí a tuto systematizovanou podporu zatím nemùe poskytnout.
Efektivní výkon není pouze záleitostí rozvoje samotných terénních sociálních pracovníkù. K efektivitì pøispívají i øídící pracovníci, se kterými je terénní sociální pracovník
v kontaktu. I oni se mohou kolit formou kurzù, úèastí na odborných semináøích a konferencích èi prostøednictvím odborných konzultací. Získané znalosti jim pomohou vhodnì vyuívat terénního sociálního pracovníka jako nástroje k dosaení vytyèených cílù.
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Vzdìlávání terénních
sociálních pracovníkù
Mgr. Laïka Èeková
DROM, romské støedisko
øeditelka vzdìlávacího programu pro TSP
K tomu, aby terénní sociální pracovníci dobøe zvládali svoji nároènou práci, nemusí
vìdìt, kdy byla bitva na Bílé hoøe, jak zní Pythagorova vìta, a dokonce ani jak se píe
holobyt. Tato radikální teze platí samozøejmì pouze za urèitých podmínek.
Konceptu terénní sociální práce odpovídá pøedpoklad, e profesionálem v tomto oboru se
mùe po cílené pøípravì stát i èlovìk bez støedokolského èi vysokokolského vzdìlání.
Dùraz v jeho práci je kladen spíe na schopnost vytvoøit si u klientù pøirozenou autoritu
a získat jejich dùvìru. Je nesporné, e díky poèetnímu zastoupení klientù v sociálnì
vylouèených lokalitách mají v tomto ohledu romtí TSP výhodu; mají ité zkuenosti
pravidel a zpùsobu komunikace v minoritní spoleènosti, a najdou tak ke svým klientùm
snadnìji cestu. Mnoho Romù má odpovídající osobnostní kvality pro vykonávání role
takového prùvodce, nemají vak dostateèné formální vzdìlání. Jak vyuít jejich pøínos
pro sociální práci a zároveò nesníit její formálnì stanovený standard?

Ono se øekne profese
Terénní sociální pracovníci jsou naprosto nehomogenní skupinou - vìkové rozpìtí je od 18
do 60 let, jedná se o mue i eny (pøièem mui tvoøí cca 70%, eny 30%), vìtina z nich
se povauje za Romy (cca 80%), jiní se hlásí k majoritní spoleènosti, nìkteøí mají
vysokokolské èi støedokolské vzdìlání (cca 15%), jiní nedokonèili vechny tøídy základní koly. Nìkteøí pracují pro okresní èi mìstské úøady, jiní pro neziskové organizace.
Nìkteøí se pøi svém pùsobení v lokalitì více orientují na práci s dìtmi, jiní na práci
s dospìlými. V souèasné dobì pracuje v Èeské republice pøiblinì 100 TSP.
Pro takto definovanou cílovou skupinu je velmi nesnadné urèit priority specializovaného
vzdìlávacího programu a v Èeské republice prozatím neexistuje instituce, která by této
cílové skupinì mohla zajistit poadované formální vzdìlání pøi respektování jejích specifik. Teoreticky mají TSP monost zaèít studovat na nìkteré ze kol se zamìøením na
sociální práci, povinností studenta je ovem i zvládnutí pøedmìtù, které se sociální prací
souvisejí jen nepøímo (jako matematika, filosofie, cizí jazyk, dìjepis, biologie). Tento
poadavek je nespornì legitimní právì pøi získávání výuèního listu èi maturitního
osvìdèení, pro øadu TSP vak pøedstavuje nepøekonatelnou bariéru.

Dvoustupòový vzdìlávací systém pro TSP
Zkuenosti z terénu ukázaly na nìkolik oblastí, jejich základní znalosti jsou dùleité pro
efektivitu práce TSP, jejich zodpovìdnost a také schopnost být pro zamìstnance státní
správy èi samosprávy a dalích institucí partnerem v jednání. Na základì poznatkù
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z praxe byl zpracován dvoustupòový vzdìlávací program, jeho první absolventi sloili
závìreèné ústní zkouky v listopadu roku 2002.
Do cyklu pro zaèáteèníky jsou pøijímaní TSP, kteøí jetì neabsolvovali ádná kolení
a terénní sociální práci vykonávají krátkou dobu (ménì ne 1 rok). Hlavním cílem jejich
setkávání je obeznámení s principy práce v pomáhající profesi a osvojení teoretických
poznatkù, které budou dennì muset pouívat v praxi. V cyklu pro pokroèilé je dùraz
kladen na rozvoj samostatnosti, schopnosti správnì se rozhodovat s vìdomím dùsledkù
tìchto rozhodnutí. Dùleitý je pøedevím praktický nácvik modelových situací a jejich
øeení. Do vzdìlávacího programu se hlásí stále èastìji absolventi z pøedchozích let,
pro které jsou teoretické pøednáky moností znovu si zopakovat a rozíøit nabyté vìdomosti a pøedevím získat pøehlednì zpracované a srozumitelnì vysvìtlené aktuální
informace z oboru.
Kromì teoretických pøednáek a praktických semináøù dostanou TSP také dùleité kontakty na lektory - specialisty ve svých oborech, na které se absolventi mohou obracet
s konkrétními dotazy ze své praxe i po skonèení kurzù. Dalím ziskem je navázání vztahù
s ostatními, nebo TSP bývají èasto v regionu osamocení bez monosti konzultovat své
pracovní postupy a jednotlivé kauzy s nìkým zasvìceným. Nezøídka se stává, e se na
kurzech potkají dva TSP ze sousedních mìst, ani by o sobì do té doby vìdìli. Vytváøejí
se tak zcela pøirozenì regionální pracovní skupiny, plnící funkci konzultantskou, supervizní a pøedevím motivaèní.
Nejpopulárnìjím pøedmìtem jsou kazuistické semináøe, pøi nich ve skupinové práci kadý
mùe konzultovat aktuální pøípad z praxe, ovìøit si správnost vlastních postupù, vyslechnout nabídku jiných alternativ a sledovat vývoj kauz svých kolegù. Semináøe vedou
sluebnì nejstarí TSP a jejich koordinátoøi nebo zamìstnavatelé TSP z øad samosprávy.
Do volných chvil jsou jetì zaøazovány návtìvy hostù, jejich práce se dotýká TSP.
Nezanedbatelnou výhodou vzdìlávacího programu pro TSP je fakt, e øada romských TSP
se ve svém ivotì poprvé setkává s moností uplatnit své vìdomosti a zkuenosti v praxi,
ani by byla vystavována diskriminaènímu jednání ze strany zamìstnavatele. Tento fakt
spolu se systematickým vzdìláváním TSP mìní u èásti majoritní spoleènosti stereotyp
vnímání Roma jako nevzdìlaného, nepracujícího èlovìka, který vyuívá pomìrnì tìdrého systému státní péèe a ije tak na úkor ostatních.

Výbìr terénních sociálních pracovníkù
Na kolení pøicházejí jedinci ji pøedvybraní svými zamìstnavateli, pøièem nikde nejsou daná hlediska takového výbìru. Jak budoucí zamìstnavatel svého zamìstnance vyhledá, jaká stanoví kritéria pro jeho práci, systém úkolování, hodnocení, vzdìlávání, je
do znaèné míry pøedevím otázkou osobních preferencí a subjektivního pøístupu.
První snaha o systémový pøístup k otázce výbìru TSP probìhla v roce 2000. Spoleènost
Èlovìk v tísni tehdy po tøi mìsíce zamìstnávala pracovníka, jeho úkolem bylo vytvoøit
a realizovat systém vyhledávání potenciálních TSP. Absolvoval velké mnoství jednání
s pøedstaviteli mìst i se samotnými TSP. Výsledkem jeho práce byl seznam 80 potenciálních TSP, kteøí mìli monost nastoupit do prvního roèníku vzdìlávacího programu pro TSP
a posléze vìtina z nich získala pracovní uplatnìní. Nyní, kdy je terénní sociální práce
pøeci jenom pojmem u pomìrnì známým, mají budoucí zamìstnavatelé monost konzultovat výbìr s mnoha partnery.
Metodika èi doporuèení výbìru správného TSP se teprve vytváøí. Èasto se stává, e dobøe
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mínìná snaha o objektivní posouzení schopností kandidáta mùe být kontraproduktivní.
Na pozice TSP jsou vypisována výbìrová øízení se vstupními podmínkami nastavenými tak,
e jim mùe vyhovìt pouze jedinec s minimálnì støedokolským vzdìláním, ovládajícím
kromì administrativní práce té práci na PC vèetnì internetu a navíc jeden cizí jazyk.
Tím se vak opakuje model vysokého prahu, platný pro standardní sociální práci
obecnì, aèkoliv TSP mìla smìøovat k jeho pøekonání. Pøi stanovení kritérií výbìru TSP
je dùleité vycházet z hlediska cílové skupiny, tak aby èinnost vybraného pracovníka
byla efektivní. Podle konkrétní situace tak nìkterými doporuèenými kriterii mùe být
napøíklad znalost situace v místních sociálnì vylouèených lokalitách nebo znalost romského jazyka.
V praxi se nejvíce osvìdèuje model práce ve dvou. Na vìtinì míst tvoøí dvojici jeden
Rom a jeden Nerom. Mají rozdìlené kompetence, vzájemnì si pomáhají, dle zamìøení si
rozdìlují svìøené úkoly; práce ve dvou funguje i jako pojistka pøed syndromem vyhoøení.
Na klienty pùsobí dvojice stabilnìji, mohou zvolit, jaký problém s kým budou øeit.
Stejnì tak i zamìstnavatelé - i u nich funguje lidský faktor a dvojice si mùe rozdìlit
kompetence dle toho, komu se lépe komunikuje s úøady, novináøi, institucemi a komu
lépe s klienty.

Nezamýlené dùsledky kolení
Najít optimální model vzdìlávání terénních sociálních pracovníkù pøedstavuje nesnadnou
cestu plnou drobných protivenství, køiovatek a zakobrtnutí. S pomocí nìkolika osvícených jedincù i institucí vak na jejím konci stojí v ideálním pøípadì samostatný profesionál, schopný vykonávat zodpovìdnì svoji práci, pouèený v základních disciplínách
vztahujících se k jeho oboru - práci v pomáhající profesi. Zamìstnavatel tak získává
namísto nadeného dobrovolníka èi amatéra bez znalostí základù z relevantních oborù
a bez kontaktù prokoleného profesionála, který je ochoten investovat do dalího
vzdìlávání, seznamovat se s trendy ze svého oboru, setkávat se a spolupracovat s kolegy, a vzít tak odpovìdnost za vlastní pracovní rozvoj plnì na sebe. TSP jsou díky patøiènému
vzdìlání kompetentní vykonávat svou práci v sociálnì vylouèených lokalitách a pracovat
se svými klienty s cílem umonit jim odchod z tìchto lokalit a tím pøiblíit kvalitu ivota
vìtinì spoleènosti. Pro rodiny TSP i jejich klienty je certifikát z absolvovaného vzdìlávacího
programu èasto motivací k následování (mezi stávajícími kurzisty jsou rodinní pøísluníci
prvních absolventù); tato zkuenost vede ke zmìnì vnímání dùleitosti vzdìlání dìtí.
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Terénní sociální práce
z pohledu magistrátu
Bc. Ivana Panagopulu Nesétová
Magistrát mìsta Ostravy
vedoucí Oddìlení sociální prevence
Oddìlení sociální prevence, kde mimo dvou terénních sociálních pracovníkù, jednoho
sociálnì-zdravotního asistenta a esti sociálních kurátorù dále pracuje romský poradce,
vedu ji 7 let. Pøedcházejících 7 let jsem pùsobila jako sociální pracovník. V následujícím
textu se pokusím pøiblíit své zkuenosti s TSP.

Kdo je TSP a jaký je jeho pøínos pro instituci
TSP je èlovìk, který pracuje na ulici v pøesnì vymezené lokalitì. Jeho úkolem je vyhledávat a kontaktovat rizikové jedince a skupiny v místech a v dobì, kde a kdy se obvykle zdrují, tìmto jedincùm a skupinám nabízet sociální pomoc a realizovat ji.
Dá se øíci, e jeho práce je nenahraditelná a velice obtíná. TSP jsou mostem mezi
klientem - rizikovým jedincem èi skupinou, tedy minoritou - a úøadem, který zastupuje
majoritu. TSP jsou pomyslnou prodlouenou rukou v terénu a ve spoleènosti, kde specifická skupina klientù nepøijme klasického sociálního pracovníka, který sám nemùe
vykonávat sociální práci, nemùe poskytnout sociální pomoc a sociální sluby, protoe pro
tuto minoritu není pøijatelný. TSP ano. Je pro nì partnerem a klienti jsou ochotni s ním
komunikovat, øeit, pøijímat jeho sdìlení a spolupracovat na zmìnì své momentální situace. TSP musí umìt s pochopením naslouchat problémùm klientù, poskytnout pomoc pøi
ustálení a zlepování jejich obtíné ivotní situace, motivovat k zodpovìdnosti za vlastní
rozhodování a povzbuzovat je. Musí vìdìt, kdy je potøeba zvolit laskavý a mírný pøístup,
kdy naopak nekompromisnì trvat na dodrování stanovených pravidel. Mnohdy se
samozøejmì mùeme setkat s klienty, kteøí chtìjí jen pøijímat.
TSP mapuje vybranou lokalitu, poskytuje pomoc v akutní krizové situaci. Poskytuje
pomoc pøi styku s úøady a zprostøedkovává kontakt s institucemi. Poskytuje podporu
a pomoc pøi zvládání krizových období ivota. Organizuje záitkové interaktivní programy, jako jsou výlety, hry nebo besídky. Dennì si vede pracovní deník. Vypracovává
písemné zprávy o èinnosti za uplynulá období a úèastní se porad oddìlení a vzdìlávacích
akcí.

Jaká úskalí se mohou pøi spolupráci s TSP vyskytnout
Ihned od poèátku je tøeba poèítat s faktem, e vzájemná spolupráce s TSP nebude
bezproblémová, a to ve vztahu TSP k nadøízenému, jeho poadavkùm, úkolùm
a poadované pracovní disciplínì. Takté ze strany kolegù z jednotlivých úøadù a institucí
je mono oèekávat nevùli nad faktem, e v jejich rajonu se pohybuje cizí TSP. Tam, kde
víme ihned od poèátku, v jaké lokalitì bude TSP pracovat, je vhodné kolegu z odboru
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sociálních vìcí pøísluné instituce oslovit, poádat o spolupráci, seznámit ho s náplní
práce TSP a TSP osobnì pøedstavit. Tato forma se jeví jako nanejvýe vhodná pøi zavádìní
TSP do lokality.
Dalím okruhem osob, kde je mono oèekávat problémy, jsou zástupci samotné romské
komunity. Tyto obavy se vìtinou potvrdí ihned pøi práci na prvním konkrétním pøípadu,
kdy poadavky klientù jsou neoprávnìné a TSP jim to musí sdìlit. Reakce klientù vùèi TSP
mohou být negativní. Proto je dobré TSP na tuto monost pøipravit ji dopøedu.
Nemalým problémem je rovnì systém financování vekerých výdajù souvisejících
s èinností TSP, zvlátì potom pozdní termíny pøevedení finanèních prostøedkù na úèet
organizace. Tento fakt, který pravdìpodobnì nelze zmìnit, mùe zpùsobit, e vedoucí
pracovník, který prosazuje zøízení funkèních TSP, bude problémový pro svou organizaci.

Desatero TSP
Základem spokojenosti a úspìnosti samotného TSP pøi vykonávání práce je fakt, e svou
práci dìlá rád. Za svou práci se nestydí a své klienty pøijímá takové, jací jsou. Neménì
dùleité je uvìdomit si, e nespasí celý svìt. Potom je velká ance, e budou spokojeni i klienti. TSP takté musí znát své kompetence a vìdìt, jaké je jeho teritorium. Musí
vìdìt, pro jakou instituci pracuje a kdo je jeho pøímý nadøízený. Musí dodrovat mlèenlivost o klientech, musí být sám pøíkladem a musí umìt øíci klientovi: toto pro
Vás nemohu udìlat. V ádném pøípadì nesmí slibovat, co nelze splnit.

Administrativa - ach jo
Toto téma je úskalím jak pro samotného TSP, tak pro nadøízeného. Kniha docházek, denní
záznamy, závìreèná zpráva, dochvilnost, zprávy ze sluebních cest, písemná pøíprava
plánu vìtích akcí, vyúètování a pøedkládání daòových dokladù, to ve lze oznaèit za bod
støetu mezi TSP a nadøízeným.
Jediným vodítkem a radou pro vedoucího TSP je nemít velké oèi a uvìdomit si, e TSP
se s administrativními povinnostmi setkávají pøevánì poprvé. Proto je dobré ve potøebné vysvìtlit a ukázat, zavést pravidelný administrativní den a vytvoøit zázemí pro TSP, aby
si administrativní povinnosti mohl plnit. Neménì dùleité je, aby pomoc a kontrola ly
ruku v ruce. Nedílnou souèástí dobrého vedení TSP je umìt mu naslouchat.
Takté TSP by si mìl uvìdomit, e administrativa je souèástí jeho práce a je honorována, jako napøíklad závìreèná zpráva. K tomu, aby mohl vypracovat závìreènou zprávu,
je nutné poctivì a pravidelnì dokumentovat svou kadodenní práci v terénní knize.
Terénní kniha je dokladem jeho èinnosti a je nezbytná pro posílení pozice samotného TSP.
Vytvoøením funkèních míst TSP, kteøí pøímo v terénu pracují s minoritou, dochází ke
zkvalitnìní terénní sociální práce. Nedílnou souèástí zkvalitòování terénní sociální práce
je vzdìlávání TSP. Jejich pozice mezi minoritou a majoritou je nelehká a na tuto
skuteènost by ostatní profesionální sociální pracovníci nemìli zapomínat.
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Spolupráce terénního sociálního
pracovníka s institucemi
PhDr. Michal Kroèil
Èlovìk v tísni - spoleènost pøi ÈT, o.p.s.
terénní sociální pracovník

Jak pøedcházet nedorozumìním
Tìitìm aktivit terénního sociálního pracovníka je práce na ulici, v rodinách klientù,
zkrátka v terénu. Tento zpùsob práce mu pøináí øadu výhod, pøedevím pøímý kontakt
s klienty a dùvìrnou znalost komunity, v ní pracuje, ale i øadu obtíí. Pro TSP je proto
kromì bezproblémového vstupu do lokality, ve které bude pùsobit, dùleitý i první
profesionální kontakt s institucemi, s nimi bude spolupracovat. V obou pøípadech to
obvykle není skok do neznáma - terénní sociální pracovník se s mnohými obyvateli lokality i pracovníky institucí ji zná. Role, v ní se nyní nachází, je vak zcela nová. Je to role
profesionálního sociálního pracovníka, který má být oporou svým klientùm a prostøedníkem
pøi jednání s nejrùznìjími úøady a organizacemi.
Aby ve vztahu k pracovníkùm tìchto institucí nedocházelo k problémùm a nedorozumìním,
je potøebné hned na zaèátku vyjasnit roli TSP, jeho pravomoce a pracovní náplò. V øadì
mìst èi obcí se úøedníci s profesí TSP dosud pøímo nesetkali a zvlátì jedná-li se o Roma èi
Romku, jsou èasto nedùvìøiví nebo rozpaèití. Tìmto reakcím lze pøedejít vèasným
vysvìtlením, co tato profese pøináí, dojednáním vzájemných vztahù a moností
spolupráce. Takové jednání povauji za nezbytné pøedevím s institucemi, s nimi bude
terénní sociální pracovník jednat nejèastìji - s magistrátem, mìstským èi obecním úøadem,
kolami, úøadem práce atd. Významnou pomocí pøi jednání mùe být úèast tøetí osoby
(terénního sociálního pracovníka z jiné lokality nebo romského poradce), která mùe díky
své vlastní zkuenosti mnohé objasnit.

Pøedpoklady úspìné spolupráce s úøady
Pro efektivní práci TSP je nezbytné, aby byl institucemi pøijat jako partner, nikoli jako
protivník èi nutné zlo. Toto partnerství se projevuje vzájemnou dùvìrou, spoluprácí pøi
øeení problémù klientù, výmìnou informací. Úøedníci by mìli respektovat, e TSP, by
ve vìtinì pøípadù nemá vyí sociální vzdìlání, je expert na problémy lokality, v ní
pracuje. V pøípadì, e je TSP zamìstnancem magistrátu, mìsta èi obce, je nezbytné
vytvoøit mu zázemí, v nìm se bude cítit bezpeènì, ani by musel èelit projevùm profesionální nadøazenosti svých kolegù a pocitùm, e je na úøadì jen trpìn. Dùleité je
rovnì jasné stanovení jeho nadøízeného pracovníka, pracovních povinností, zpùsobu
vedení dokumentace, zajitìní jeho následného vzdìlávání. Jeliko náklady na mzdu
a provoz TSP zmínìným institucím dosud v plné míøe hradil stát, nebyly tyto zdánlivì
samozøejmé podmínky vdy naplòovány. V pøípadì, e je TSP zamìstnancem neziskové
organizace, pøichází sice o jistotu zázemí na úøadì, o to vìtí má vak nezávislost pøi jednání v zájmu svých klientù.
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Spolupráce terénního sociálního pracovníka s institucemi
Pomìrnì snadná je spolupráce s institucemi, jejich zámìry jsou shodné èi podobné se
zámìry TSP - napøíklad zajitìní pravidelné docházky dìtí do koly, uzavøení splátkového
kalendáøe na dluné nájemné a podobnì. V tomto pøípadì mohou být instituce nápomocné v øadì vìcí - v dojednání spoleèné strategie øeení problému, ve vzájemném
poskytování informací, v pùsobení na klienta. Horí je to v situacích, kdy jsou tyto zámìry
odliné nebo jdou proti sobì - napøíklad mìsto zvolilo strategii vystìhovávání dluníkù
nájemného, TSP chce naopak dosáhnout jejich postupného oddluení a prodlouení èi
obnovení nájemních smluv. V tomto pøípadì se pomoc instituce nedá pøedpokládat a jde
spíe o to, vést jednání natolik korektnì, aby se nazabouchly dveøe pøed dalí spoluprácí
v budoucnosti.

V èem vzniká dlouhodobé napìtí
Terénní sociální pracovník jedná na úøadech v zájmu svých klientù, jeho vystupování by
vak mìlo být emoènì neutrální, nekonfliktní. Nedodrení této zásady mùe vést ke
vzniku trvalého napìtí mezi TSP a institucí, respektive jejím konkrétním pracovníkem.
Práce TSP je nároèná v tom, e jsou na nìj èasto kladeny nesplnitelné poadavky jak ze
strany klientù (seeò nám byt), tak i ze strany institucí, s nimi jedná (zajistìte, aby
rodina XY do pùl roku uhradila dluh na nájemném, elektøinì a plynu). Znovu proto
pøipomínám dùleitost vèasného dojednání toho, v èem je TSP schopen splnit oèekávání
klientù i úøadù a v èem nikoliv. Pracovníci nìkterých institucí mají mylnou pøedstavu, e
s pøíchodem TSP se bìhem krátkého období vyøeí problémy, které se v lokalitì vrily po
desetiletí. Práce v sociálnì vylouèených komunitách je velmi nároèná a trvale udritelných
zmìn k lepímu je moné dosáhnout a po dlouhých mìsících a letech práce. Není v silách
ani sebelepího terénního sociálního pracovníka tento proces urychlit. Mùe napøíklad
zorganizovat jednorázový nebo i opakovaný úklid v lokalitì, v ní se po dlouhou dobu
neuklízelo. K tomu, aby to byla pro obyvatele lokality samozøejmost, vak potøebuje
dlouhé mìsíce trpìlivé práce. Toté platí i o pravidelné docházce dìtí do koly, pravidelném placení nájemného, dodrování splátkových kalendáøù a podobnì.

V èem je práce terénního sociálního pracovníka nenahraditelná
Formální vztah úøedníka a klienta je podstatnì odliný od vztahu TSP k jednotlivým
èlenùm jemu svìøené komunity. TSP své klienty témìø dennì navtìvuje, je jim pomocníkem, rádcem, èasto i zpovìdníkem, jeho vztah k nim je proto mnohem osobnìjí,
intimnìjí. V mnoha pøípadech TSP své klienty dùvìrnì zná jetì z doby, ne zaèal svou
práci vykonávat, øada terénních sociálních pracovníkù pochází pøímo z komunity, v ní nyní
pùsobí. Znám pøíklady z praxe, kdy TSP nechal své klienty u sebe pøenocovat, pøispìchal
k naléhavému pøípadu o víkendu v noci èi odjel na nìkolik dnù øeit akutní problémy do
lokality ve vzdáleném mìstì. ádná instituce není schopná vidìt problémy komunity tak
komplexnì a do hloubky, jako TSP. Je proto ádoucí, aby pracovníci úøadù respektovali
TSP jako odborníka na problematiku jemu svìøených klientù a pøijali ho jako partnera,
s jeho pomocí lze postupnì øeit vìtinu problémù, které se v komunitì vyskytují.

Spolupráce terénního sociálního pracovníka s institucemi
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Kazuistika
Klienty terénních sociálních pracovníkù jsou èasto lidé, kteøí se ocitají v soukolí událostí,
je nemohou ovlivnit. Nìkdy jde o pøípady natolik právnì sloité, e jejich aktéøi beznadìjnì pøelapují na místì. Jindy jsou to kauzy jednoduché, ale k jejich vyøeení chybí
dostatek trpìlivosti èi dobré vùle. V obou pøípadech je to vak klient, jeho sociální situace
se pøi neøeení problému neustále zhoruje.
Terénní sociální pracovníci se zpravidla neopírají o sílu instituce, mají minimální výkonné
pravomoci. Jejich pracovním nástrojem je trpìlivoust, dùvìra a znalost lokality, ve které
pùsobí. Mnohdy právì TSP dokáí osobním nasazením pøeváit ten pomyslný jazýèek vah
- a pøípad se zaène vyvíjet k lepímu.
Právní rozbory, které následují po kadé kauze, si kladou za cíl upozornit na problematické momenty platné pro irí okruh sociálních problémù. A také ukázat, e kdy to po
právu nikam nevede, je moné najít uspokojující øeení i prostì po lidsku.
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Kauza první
Lepí se stìhovat ne vyhoøet
Manelé Z., jejich pìt dìtí ve vìku 16 mìsícù, 6, 10 a 13 let a dospìlá dcera spolu
s 18-ti mìsíèním dítìtem, hledají nové monosti bydlení po nezavinìném poáru v pøedchozím bytì.

Jak se to stalo
Rodina Z. bydlela ve ètyøpokojovém bytì v okresním mìstì. Za byt v nájemním domì,
který patøil soukromému majiteli, rodina øádnì platila nájemné a dalí poplatky. V kvìtnu roku 2002 dolo na pùdì domu k poáru, jeho pøíèina nemìla s rodinou Z. ádné souvislosti. Protoe se ale jejich byt nacházel v posledním patøe, pøi haení poáru pøivolanými
hasièi voda pokodila stropy, stìny, instalaci a vybavení bytu, který se tak stal neobyvatelným. Podobnì byly v domì postieny dalí tøi rodiny, majitel objektu vak o opravy
pokozených bytù nejevil zájem.
Zejména kvùli dìtem, které ve zdevastovaném bytì trpìly, se rodina Z. rozhodla poádat o umístìní v azylovém domì. Vnitøní øád azylového domu ale nepøipoutìl, aby rodina mohla ít pohromadì, nebyly umonìny ani vzájemné návtìvy muù a en. Pro
rodinu, která byla zvyklá ít v intenzivním kontaktu, byla tato situace neudritelná a její
èlenové se proto po necelém týdnu rozhodli, e se vrátí do pùvodního bytu, pøestoe byl
v neobyvatelném stavu.

Cesty k øeení
V této fázi se pan a paní Z. rozhodli navtívit místní Charitu, kde se také setkali s terénní
sociální pracovnicí. Ta rodinì nabídla asistenci pøi jednání s úøady. První krok, který s její
pomocí rodina uèinila, byla ádost o jednorázovou dávku ve výi 30 000 Kè podle vyhláky
Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR, kterou mùe obecní úøad poskytnout v pøípadì
ivelné katastrofy nebo poáru. S tímto poadavkem ale neuspìli, a tak zkusili zaádat
o mìstský byt. Ani tato varianta nebyla uskuteènitelná. Terénní sociální pracovnice proto
domluvila schùzku rodiny se starostou mìsta. Ten pøislíbil uvolnit zmínìnou èástku, jakmile rodina písemnì uvìdomí majitele domu, aby byt uvedl do pùvodního stavu. Ani
nabídka vak problém neøeila, jeliko se na opravy nedaøilo sehnat stavební firmu.
ádný podnikatel toti nemìl zájem o zakázku v této výi, fakturovanou a po skonèení
prací. Za tìchto okolností podala terénní sociální pracovnice do místního periodika inzerát s poptávkou po jiném bytì.
Na inzerát se podaøilo najít vhodný byt, jeho majitel podmiòoval navázání smluvních
vztahù potvrzením o øádném placení nájemného v pøedchozím bydliti a o trvalém zdroji pøíjmù (v tomto pøípadì lo o sociální dávky). Spolu s potvrzeními obdrel
i poadovanou referenci od sociální pracovnice, která má rodinu ve své agendì, a uzavøel s nimi nájemní smlouvu.
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Nový byt, ve kterém rodina Z. bydlí, je také ètyøpokojový, navíc je lépe situován s ohledem na docházku dìtí do koly. Na zdárném øeení pøípadu se podíleli jak terénní sociální pracovnice a majitel nového bytu, tak i starosta mìsta a romský poradce okresního
úøadu.

Co na to terénní sociální pracovnice
S pøípadem této rodiny jsem se seznámila v okamiku, kdy se její èlenové nacházeli ve
velmi tíivé situaci. Nemìli ádné vìci a stìhovali se zpìt do vytopeného bytu. Zkouela
jsem spoleènì s nimi vyjednat pomoc od mìsta, co bylo velmi obtíné. Po rozhovoru se
starostou se nakonec mìsto zaèalo k celé vìci stavìt trochu pøíznivìji, pøesto zvolený
postup nevedl k ádnému reálnému øeení. Podat inzerát mì napadlo a jako poslední
monost, o které jsem si myslela, e nebude mít úspìch. V této komplikované a skoro
neøeitelné situaci jsem vak cítila povinnost vyzkouet vechny, by jen teoretické
monosti. O to vìtí bylo moje pøekvapení, kdy nìkdo zareagoval a pøípad témìø
zázrakem skonèil vlastnì dobøe.

Právní rozbor pøípadu
Otázka zániku nájemního vztahu
V daném pøípadì nedolo k zániku nájmu bytu a pronajímatel byl povinen provést opravu
bytu. Dùvodem zániku nájmu mùe být znièení pøedmìtu nájmu. Není rozhodující, zda
znièení pøedmìtu nájmu (tj. bytu) je dùsledkem události èi jednání urèité osoby. Dojde-li
vak pouze k pokození vybavení bytu, stropu, stìn a instalace (jako v naem pøípadì),
nikoliv ke znièení pøedmìtu nájmu, není tato skuteènost dùvodem zániku nájemního
vztahu, ale pouze dùvodem k jiným právním krokùm, jako je napøíklad odstoupení od
smlouvy, sleva èi k prominutí nájemného.

Práva a povinnosti nájemce
Nájemce má právo odstranit závady bránící øádnému uívání bytu a poadovat od pronajímatele náhradu úèelnì vynaloených nákladù v pøípadì, e pronajímatel po pøedchozím
upozornìní nesplní v upozornìní stanovené lhùtì svoji povinnost odstranit závady v bytì.
Právo na náhradu musí uplatnit bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji do esti mìsícù od
odstranìní závad (tj. od provedení oprav), jinak právo zanikne (srov. § 691 obè. zák.). Pro
upozornìní nestanoví zákon zvlátní formu; lze vak doporuèit formu písemnou, nebo
v pøípadném soudním sporu bude muset nájemce upozornìní pronajímatele prokázat.
Upozornìní nájemce je nejen hmotnìprávní podmínkou vzniku jeho nároku na náhradu
vynaloených nákladù, ale i splnìním oznamovací povinnosti nájemce podle § 692 odst.
1 obè. zák. Pokud by toti nájemce neupozornil pronajímatele na potøebu oprav èi mu
neumonil provedení oprav, odpovídá za kodu, která nesplnìním této povinnosti vznikla.
Pokud nájemce nemá dostatek finaèních prostøedkù (jako v této kauze), mùe po upozornìní pronajímatele zvolit cestu soudního øízení, v nìm se bude domáhat vùèi pronajímateli splnìní povinnosti ve vztahu k údrbì bytu. Vznikne-li navíc nájemci nesplnìním
udrovací povinnosti pronajímatele koda, odpovídá za ni pronajímatel podle § 420 obè. zák.
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V pøípadì, e se nájemce nerozhodne uèinit opravy v bytì na vlastní náklad, mùe
dále poadovat pøimìøenou slevu z nájmu, v naem pøípadì prominutí nájmu, dokud
pronajímatel neuèiní nutné opravy bytu (srov. § 698 obè. zák.). Toto právo je tøeba
uplatnit u pronajímatele bez zbyteèného odkladu. Lhùta bez zbyteèného odkladu je
ale pouze poøádková, jejím nedodrením nedochází k zániku práva. Právo na pøimìøenou slevu z nájmu zanikne, nebylo-li uplatnìno do esti mìsícù od odstranìní závad
(srov. § 699 obè. zák.).

ádost o sociální dávku
Rodina Z. nemohla ádat o finanèní výpomoc, nebo ta je poskytována pouze v pøípadì
ivelných katastrof na vìtím území (srov. 195/100 639/1999 Zásady pro poskytování
mimoøádné státní finanèní podpory pøi povodních, pøípadnì dalích pøírodních katastrofách, zpùsob poskytování tìchto podpor.) Mohla vak poádat o jednorázovou dávku
podle vyhláky Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR. Tato vyhláka (è. 182/1991)
stanoví v § 51 odst.(3), e obèanùm, kteøí se pøechodnì ocitli v mimoøádnì obtíných
pomìrech z dùvodu ivelní pohromy nebo poáru, mohou povìøené obecní úøady poskytnout se zøetelem na majetkové pomìry obèana a jeho rodiny penìitou dávku a do výe
30 000 Kè; podmínka sociální potøebnosti se v tomto pøípadì nezkoumá. Na tuto dávku
vak není právní nárok - zda ji adatel dostane je tedy na rozhodnutí obecního úøadu.

Hodnocení postupu terénní sociální pracovnice
Èeské právní pøedpisy dávají takto pokozenému nájemci relativní dostatek moností.
Vezmeme-li ale v potaz nedostatek finaèních prostøedkù rodiny Z. na zajitìní právní
pomoci, na zaplacení soudních poplatkù a pomalý prùbìh bìného soudního øízení
v Èeské republice, je tøeba postup terénní sociální pracovnice hodnotit jako optimální
a v daném pøípadì nezastupitelný. Dobøe zhodnotila situaci a pokusila se realizovat
vechny monosti, které by mohly v souladu s právem vést k co nejrychlejímu zdárnému
øeení situace. Intenzivním jednáním vyvedla rodinu ze situace, kdy jeden subjekt podmiòoval svoji pomoc aktivitou druhého. Na závìr se jí navíc podaøilo najít alternativu,
která není souèástí standardní sociální práce a pøesto se nakonec ukázala jako úspìná.
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Kauza druhá
Bezdomovec na obzoru
Hledání ubytování pro mladého mue, který se po skonèení vojenské sluby nemohl vrátit
do dìtského domova, kde vyrùstal.

Jak se to stalo
Romský mu se po absolvování prezenèní vojenské sluby vrátil do mìsta Ch., jeliko tam
v dìtském domovì vyrostl a vyuèil se. Ve mìstì vak nemìl ádné zázemí, protoe dle
zákona ji nemohl být v dìtském domovì ubytován. Mìl zde ale podle obèanského
prùkazu trvalý pobyt.
Ihned po svém pøíjezdu se pøihlásil na úøadu práce, kde se nechal zaregistrovat jako adatel o zamìstnání. Okamitì se také obrátil na sociální odbor magistrátu. Tam pracovníkùm vysvìtlil, e nemá ádné finanèní prostøedky ani nocleh, a poádal je o poskytnutí
materiální podpory a o zprostøedkování ubytování. Pracovníci úøadu mu poskytli pouze
podporu ve výi 200 Kè; zajistit ubytování se mu vak nepokusili.
V této situaci se mladík obrátil na jedinou instituci, se kterou mìl zkuenost - na svùj
bývalý dìtský domov, a kontaktoval øeditele ústavu. Ten svého bývalého svìøence na
nìkolik dní v ústavu ponechal, a to i pøes skuteènost, e jej k tomu zákon neopravòuje.
Po dvou dnech, kdy se øeditel pokouel situaci marnì vyøeit, se obrátil s prosbou
o pomoc na místního terénního sociálního pracovníka.

Cesty k øeení
Terénní sociální pracovník vyzvedl mladíka v dìtském domovì a nechal si od nìj vysvìtlit
jeho dosavadní postup a výsledky jednání s oslovenými institucemi. Poté spoleènì odjeli
na sociální odbor magistrátu, kde terénní sociální pracovník znovu celý pøípad projednal
se zodpovìdnými zamìstnanci. Následnì se obrátil na místostarostu, kterému o celé
dosavadní situaci i o postupu úøadu referoval.
Pøes opakovanou intervenci nebyli zamìstnanci sociálního odboru ochotni jakkoli
mladíkovi pomoci a odmítli také sehnat pro nìj ubytování. Terénní sociální pracovník se
na základì svých pøedchozích zkueností obrátil na organizaci Èlovìk v tísni, pøièem
jeho prioritou bylo zajistit pro mladého mue ubytování èi nocleh.
Po jednání se zástupci organizace odvezl terénní sociální pracovník mladíka svým vozem
z mìsta Ch. do Prahy. Tam mu zamìstnanci Èlovìka v tísni na základì dohody vyplatili
kapesné formou penìní pùjèky, které slouilo zejména k tomu, aby si mladík zaplatil
pøes víkend nocleh na ubytovnì.
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Po víkendu se mladý Rom odebral do specializovaného zaøízení Dùm na pùli cesty, kde
se zamìstnancùm Èlovìka v tísni a terénnímu sociálnímu pracovníkovi podaøilo vyjednat
pro nìj místo.

Co na to terénní sociální pracovník
Myslím, e pøístup úøedníkù sociálního odboru magistrátu byl bohuel naprosto neadekvátní situaci. Natìstí jsem znal øeditele dìtského domova, kterého mladík poádal
o pomoc, a mohl jsem v tomto pøípadì zasáhnout. Kdyby se tak nestalo, mohl by dalí
mladý Rom zbyteènì skonèit na ulici. Od nedobrého konce jej zachránil vlastnì jen postup
øeditele domova, který jednal v rozporu se svými kompetencemi. Nakonec se øeení
podaøilo najít pomìrnì rychle. Domnívám se vak, e jsem v této situaci suploval èinnost
státních sociálních institucí. Pøitom pomoc tomu chlapci byla plnì v jejich monostech.

Právní rozbor pøípadu
Monost dalího setrvání v dìtském domovì
Dìtský domov je zaøízením poskytující péèi jinak poskytovanou rodièi nebo jinými osobami, kterým bylo dítì svìøeno do výchovy rozhodnutím pøísluného orgánu. Do dìtského
domova mohou být umísovány dìti ve vìku zpravidla od 3 do nejvýe 18 let. Øeditel dìtského domova ukonèí pobyt dítìte v dìtském domovì, dosáhne-li zletilosti, pokud
v zaøízení dobrovolnì nesetrvá do ukonèení pøípravy na povolání. Øeditel zaøízení je povinen informovat nezaopatøenou osobu o monosti podat ádost o uzavøení smlouvy o prodloueném pobytu za úèelem ukonèení pøípravy na povolání. Tento tzv. prodlouený
pobyt mùe trvat nejdéle do vìku 26 let (srov. § 7 zákona è. 109/2002 ze dne 5. února
2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù). Vzhledem
k tomu, e mladý mu nestudoval (tj. nepøipravoval se na povolání), jednal øeditel nad
rámec svých pravomocí.

Povinnosti dìtského domova vùèi dítìti, které jej opoutí
Povinnosti, které má dìtský domov vùèi dítìti, je odchází z dìtského domova po
dosaení zletilosti, jsou minimální. Dítì, které má být proputìno z dìtského domova
z dùvodu zletilosti, má právo na jednání se sociálním kurátorem (srov. § 24 odst. 1 písm.
k zákona è. 109/2002).
Dítì, které po dosaení zletilosti odchází ze zaøízení, má dále právo na vìcnou pomoc
nebo jednorázový penìitý pøíspìvek v hodnotì nejvýe 15 000 Kè. Výe se stanoví podle
skuteèné potøeby v dobì propoutìní a podle hledisek stanovených vnitøním øádem (srov.
§ 33 zákona è. 109/2002, tento zákon je úèinný od 1.7.2002, do této doby byla vìcná
pomoc a jednorázový penìitý pøíspìvek upraven v § 2 vyhláky è. 247/1996 Sb. o výi
kapesného a vìcné pomoci poskytované dìtem a mládei s naøízenou ústavní výchovou
nebo uloenou ochrannou výchovou; zde bylo finanèní omezení 10 000 Kè).
Dále má být dítìti ve spolupráci s orgánem sociálnì-právní ochrany poskytnuta poradenská pomoc se zajitìním bydlení a práce. Následující dva roky po oputìní zaøízení má
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být dítìti zajiována pomoc pøi øeení tíivých ivotních situací. Tato ustanovení jsou
vak formulována velmi fádnì a v praxi je velmi obtíné je vynutit. Svìøenci, kteøí
opoutìjí dìtský domov z dùvodu zletilosti, mají zpravidla minimální finanèní prostøedky. Vedle jednorázového pøíspìvku, který získají pøi oputìní dìtského domova, nelze
pøedpokládat, e by mohli mít naetøeny nìjaké vìtí finanèní prostøedky z období pobytu v dìtském domovì. Výe kapesného vyplácená svìøencùm v dìtských domovech je
odstupòována podle vìku a pohybuje se od 30 do 270 Kè mìsíènì.

Péèe o obèany spoleèensky nepøizpùsobené
Aèkoliv byl mladý mu v tomto pøípadu spíe obìtí nepøíznivých okolností, z právního
hlediska jej bylo mono oznaèit jako obèana spoleèensky nepøizpùsobeného. V rámci
péèe o tyto obèany, mezi nì se øadí obèané proputìní ze kolských zaøízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy po dosaení zletilosti, mají okresní úøady povinnost poskytnout jim poradenskou péèi k pøekonání obtíných ivotních pomìrù a pomáhat jim øeit
sociální dùsledky jejich spoleèenské nepøizpùsobenosti. (srov. § 53 vyhláky è. 182/1991
Sb., kterou se provádí zákon Èeské národní rady o pùsobnosti orgánù Èeské republiky
v sociálním zabezpeèení). Okresní úøady mohou tìmto osobám poskytnout jednorázové
penìité a vìcné dávky do výe 1000 Kè k zabezpeèení jejich ivotních potøeb pøi splnìní
podmínky sociální potøebnosti.

Monost získání obecního bytu
Monost dìtí opoutìjících dìtský domov získat byt v obci, v ní jsou hláeni k trvalému
pobytu, se lií v jednotlivých obcích. Bytová politika patøí do samostatné pùsobnosti obcí.
Ty zpravidla upravují zásady pronajímání bytù v domech v majetku obce obecnì závaznými vyhlákami èi smìrnicemi. Zdaleka ne vechny tyto vyhláky zohledòují tíivou sociální situaci osob pøicházejících ze zaøízení sociální péèe, a i v pøípadì, kdy vyhláky tuto
situaci reflektují, ance získat obecní byt bývá velmi malá.

Hodnocení postupu terénního sociálního pracovníka
Terénní sociální pracovník sehrál v daném pøípadì klíèovou úlohu. Nejprve se v souladu se
zákonem pokusil o spolupráci s orgány státní správy. Kdy tato cesta nevedla ke zdárnému
øeení, hledal vekeré jiné alternativy (napø. nestátní organizace), které by mohly
zabránit tomu, aby mladý mu neskonèil jako bezdomovec. Zprostøedkováním pobytu
v Domì na pùli cesty zajistil terénní sociální pracovník mladíkovi nejen ubytování, ale
i anci na potøebný sociální trénink, který mu umoní zaøadit se do normálního ivota.
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Kauza tøetí
Neexistující ubytovna
est romských rodin, tedy více ne dvacet lidí, ije v bývalé ubytovnì státního podniku,
která není zapsaná v katastru nemovitostí a neprola kolaudací. Ani jedna z obcí, mezi
kterými se ubytovna nachází, nemá zájem se o ni starat. Podmínky pro bydlení jsou zcela
nevyhovující.

Jak se to stalo
Ubytovnu vystavìl v osmdesátých letech bývalý státní podnik pro své tehdejí zahranièní
dìlníky. Nebylo na ni vydáno stavební povolení a nebyla ani kolaudována. Je tedy od
poèátku èernou stavbou. Poté, co byl podnik zruen a ubytovna pøestala slouit svému
pùvodnímu úèelu, spontánnì se do ní nastìhovali Romové.
Ubytovna leí v katastru obce K. Sousední obec V. budovu v roce 1993 koupila v domnìní,
e jí s vyuitím státní dotace pøedìlá na byty. Teprve po zaplacení kupní ceny vak vedení
obce zjistilo, e budova je postavená na èerno. V následujících letech do budovy obec
V. investovala pouze nezbytnou míru financí nutnou k zachování budovy. Obec V. se od
budovy snaí postupnì distancovat a s ádnými vìtími investicemi do ní u rozhodnì
nepoèítá. Bylo by sice moné budovu nechat zkolaudovat, ale to by si vyádalo mnohasettisícovou investici, kterou obec neuvolní.
Obec V. v té dobì do objektu nìkolikrát investovala mení obnosy. Tyto drobné investice
na údrbu poskytla zejména díky aktivitì tamního terénního sociálního pracovníka a jeho
intenzivní komunikaci s obecními zástupci. V jednom z bytù se napøíklad podaøilo
vystavìt komín a kamna na tuhá paliva, jeliko do objektu byla pøeruena dodávka elektøiny (jeho obyvatelé toti nezaplatili úèet za topnou sezónu, který èinil témìø ètyøicet tisíc).
Obec V. donedávna vybírala od obyvatel objektu nájemné (øádovì ve stovkách korun),
aèkoliv podle starosty neuzavøeli obyvatelé objektu s obcí nájemní smlouvy, ale pouze
smlouvy, na základì nich platili poplatky za vodu. Smlouvy byly formulovány jako smlouvy o nájmu bytu, kde poplatek za vodu byl souèástí nájemného; obec je vak nepovaovala za standardní nájemní smlouvy. Dùvodem tohoto postupu obce byla skuteènost, e
pokud obyvatelé ubytovny mají nájemní smlouvy, vzniká jim tím nárok na pøíspìvek na
bydlení a na dávky sociální potøebnosti - z tìchto pøíjmù pak mohou platit nájemné.
Obì zainteresované obce se bohuel nedokáí dohodnout, které z nich budova patøí, nesnaí se ani mezi sebou zahájit jednání o tomto problému. Radní obce V. o budovu ji
nemají zájem ani do ní neplánují ádné investice. Obec K. k problému zaujímá obdobné
stanovisko, její zástupci tvrdí, e nájemní smlouvy byly uzavøeny s druhou obcí a ta se
tedy má starat o pøíslunou údrbu.
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Cesty k øeení
S pomocí terénního sociálního pracovníka bylo vìtinì dospìlých obyvatel pøiznáno trvalé
bydlitì v obci K. - v tomto pøípadì podle katastrálního území ve kterém budova leí.
V souèasnosti, po zmìnì radních, obec V. nejeví o stavbu ani její obyvatele zájem.
Vytápìt je moné pouze jeden z bytù, ostatní nemají tento problém dosud vyøeený.
Zásobování vodou je prozatím zajitìno díky tomu, e je rozvedená ze sousedního objektu
a obyvatelé poplatky za vodu øádnì platí.
Terénnímu sociálnímu pracovníkovi se do této doby podaøilo zajistit pro obyvatele objektu
trvalé bydlitì, a tím i monost èerpání sociálních dávek, ze kterých mohou platit nájem
a sluby. Nadále se snaí pøimìt starosty obou obcí, aby problém uspokojivì vyøeili.

Co na to terénní sociální pracovník
Podaøilo se mi dohodnout s obcí V. investice do drobných oprav v objektu. Vyjednali
jsme i uzavøení nájemních smluv a to, e obec V. dostávala peníze za nájemné pøímo od
okresního úøadu. Díky tomu obyvatelé ubytovny nájemné øádnì platili. Nyní se vak ji
ani jedna obec nechce o objekt starat. Pokouím se vyvolat jednání mezi obcemi, aby se
situací zaèaly zabývat, a souèasnì se snaím pøesvìdèit vedení obce V., aby doøeilo alespoò problém s vytápìním.

Právní rozbor pøípadu
Otázka vlastnictví budovy a kolaudace budovy
Jestlie obec V. budovu skuteènì odkoupila od dceøiné spoleènosti státního podniku
a budova není zapsaná v katastru nemovitostí, pak k pøevodu vlastnictví budovy dolo
v momentì uzavøení smlouvy mezi obcí V. a dceøinou spoleèností státního podniku. Obec
V. je tedy vlastníkem nemovitosti.
Jestlie byla budova postavena bez stavebního povolení (tedy nemohla být ani zkolaudována) je jedinou moností, e obec V. jakoto vlastník budovy provede nezbytné
stavební úpravy a poádá o zmìnu v uívání stavby (§ 85 stavebního zákona, na øízení se
vztahují pøimìøenì ustanovení § 76 a 84 stavebního zákona).

Právní charakter uzavøených smluv
Obec V. uzavøela s rodinami nájemní smlouvy. Na tuto skuteènost nemá ádný vliv tvrzení
starosty obce V., e tomu tak není. Pokud smlouva obsahuje podstatné náleitosti nájemní smlouvy, je nutno ji za nájemní smlouvu povaovat i tehdy jestlie má jiný název.
Smlouva se toti vdy posuzuje podle obsahu.
Dalí otázkou ovem je, zda pøedmìtem této nájemní smlouvy mohl být byt, jestlie
neexistovalo ádné rozhodnutí stavebního úøadu o kolaudaci a stavební povolení. Pokud
by lo o byt, nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem by byl vztahem chránìným
a nájemci bytu by ze zákona náleela urèitá práva. Podle obèanského zákoníku je pro
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urèení toho, co je bytem, v prvé øadì rozhodující kolaudaèní rozhodnutí vydané pøísluným stavebním úøadem, nikoliv faktický stav uívání. V pøípadném obèanském soudním øízení soud z rozhodnutí pøísluného stavebního úøadu vychází; jinak mùe otázku,
zda je urèitá místnost (soubor místností) bytem, posoudit sám jako otázku pøedbìnou
(srov. § 135 odst. 2 o.s.ø.). Z toho tedy plyne, e nájem by se v naem pøípadì øídil obecnými ustanoveními o nájemní smlouvì a nikoli speciálními ustanoveními o nájmu bytu.
Rodiny tedy nemají práva a povinnosti nájemce bytu.

Jednání v rozporu s právem
Pokud budova nebyla zkolaudovaná jako objekt k bydlení a obec pøesto uzavøela nájemní
smlouvy a tím umonila rodinám budovu (byty) uívat, dopustila se správního deliktu
podle stavebního zákona §106 odst.(3). písm c), který stanoví, e Stavební úøad uloí
pokutu od 500 000 Kè do 1 000 000 Kè právnické osobì (v naem pøípadì obci) a fyzické
osobì podnikající podle zvlátních pøedpisù, která uívá stavbu bez kolaudaèního rozhodnutí nebo v rozporu s ním anebo umoní jiné osobì uívat stavbu bez kolaudaèního
rozhodnutí nebo v rozporu s ním, 
Jestlie rodiny vìdìly, e k budovì neexistuje kolaudaèní rozhodnutí a pøesto dále
budovu uívaly k bydlení, pak se podle stavebního zákona § 105 odst. (3). písm b) dopustily pøestupku (resp. jednotlivé osoby, které budovu uívaly bez kolaudaèního rozhodnutí).
Stavební zákon stanoví, e pøestupku se dopustí a pokutou od 25 000 Kè do 50 000 Kè
bude potrestán ten, kdo uívá stavbu bez kolaudaèního rozhodnutí, pokud je takového
rozhodnutí tøeba, nebo umoní jiné osobì uívat stavbu bez kolaudaèního rozhodnutí,...

Hodnocení postupu terénního sociálního pracovníka
Situace je právnì velmi sloitá a nebýt terénního sociálního pracovníka, pravdìpodobnì
by vedla k odloení pøípadu na neurèito a dalímu zhorování situace obyvatel budovy.
Z právního hlediska je zøejmé, e vlastníkem budovy je obec V. a tím, e budova není
zkolaudovaná, zùstává nevyøeena otázka bydlení tamních obyvatel. Pøesto TSP podniká
drobné kroky ke zlepení situace obyvatel ubytovny, kteøí se ocitli v patové situaci.
Pøínosem bylo zejména jednání s obcí o zajitìní drobných oprav místností. TSP také
pomohl rodinám s pøihláením trvalého bydlitì, aby mìli monost èerpat sociální dávky
na úhradu slueb, nájmu a legálního zajitìní materiálních potøeb. Po odpojení vytápìní
zajistil TSP alespoò jedné rodinì monost topení v kamnech. Zároveò na tuto neøeenou
kauzu neustále upozoròuje zástupce obou obcí a snaí se je pøimìt k jednání.
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Kauza ètvrtá
Týrané dítì
Malý chlapec, ijící v nové rodinì své matky, jevil známky èastého bití a podvýivy.
Pracovníci mateøské kolky to oznámili odboru péèe o dítì, který chtìl chlapce umístit
do dìtského domova.

Jak se to stalo
V krajském mìstì B. ila smíená rodina, matka etnická Èeka a otec romské národnosti. V tomto smíeném svazku se narodil syn, na kterém je patrný jeho romský pùvod. Po
dlouhodobých neshodách v rodinì se otec odstìhoval a po èase zaloil rodinu novou. Syn
zùstal v péèi matky.
ena si nala nového pøítele, se kterým mìla bìhem nìkolika let dalí tøi dìti. Nová rodina byla do znaèné míry problémová. Rodièe poívali alkohol a do jeho nákupu investovali znaènou èást rodinného rozpoètu. O domácnost a dìti peèovali s velkými výkyvy.
Nejménì se vìnovali nejstarímu dítìti, hochovi z prvního vztahu. Sociální situace rodiny
se postupem èasu zhorovala.
Nejstarí syn navtìvoval mateøskou kolku. Po èase si jeho uèitelka vimla, e hoch má
èasto po tìle rùzná drobná zranìní, nejèastìji podlitiny. Své zjitìní zmínila matce, která
vak celou situaci vysvìtlila tím, e jde o ivé dítì, které se èasto pere se sourozenci.
Èetné pohmodìniny si prý chlapec zpùsoboval tím, e se uèil jezdit na kole a èasto z nìj
padal. Podle zjitìní pedagoky se vak situace ani po rozhovoru s matkou nezlepila
a drobná zranìní se u chlapce pomìrnì èasto opakovala.
Po nìjaké dobì chlapec opìt pøiel do kolky se zranìním, tentokrát vak závanìjího
charakteru. Jednalo se o trnou ránou. V tomto okamiku se pracovnice mateøské kolky
rozhodly do celé situace zasáhnout. Pokusy øeit situaci s matkou byly neúèinné, a tak na
problém upozornily pøísluný orgán péèe o dítì.
Pracovníci této instituce provedli v rodinì kontrolu, která potvrdila znaèné problémy
s alkoholem u obou rodièù. Vechny dìti ijící v jejich domácnosti trpìly podvýivou, byly
zanedbané a ve pinavém obleèení. V domácnosti panovaly patné hygienické podmínky.
Navíc dìti jevily známky èastého bití a násilí ze strany rodièù. Nejvíce zanedbaný a zøejmì i trestaný byl nejstarí chlapec.

Cesty k øeení
Od pracovníkù orgánu péèe o dítì se o pøípadu dozvìdìla terénní sociální pracovnice. Ta
se v romské komunitì pohybovala ji dlouho dobu. Po zjitìní podrobností kontaktovala
otce malého chlapce, kterého znala z døívìjka osobnì. il ji v nové domácnosti se svojí
romskou manelkou a malou dcerou. Terénní sociální pracovnice otce informovala
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o situaci, v jaké se ocitl jeho syn. Po nìkolika setkáních a dùkladném rozebrání situace
s terénní sociální pracovnicí se oba manelé rozhodli dítì osvojit. Pokud by se tak nestalo, chlapec by musel být umístìn do dìtského domova.
Terénní sociální pracovnice následnì iniciovala jednání s orgány péèe o dítì. Projednala
s nimi monosti celého procesu osvojení a poté zajistila kontakt mezi úøadem a novými
rodièi. Zúèastnila se jejich jednání a významnou mìrou se zaslouila o rychlou realizaci
celého zámìru.
Samotné pøedání dítìte do nové rodiny probìhlo díky zásahu terénní sociální pracovnice
rychle, stejnì jako dodateèné úøední osvojení ze strany jeho nové nevlastní matky. Nová
rodina, do které chlapec zamíøil, byla harmonická a bezproblémová.

Co na to terénní sociální pracovnice
Byl to velmi delikátní pøípad. Kdy jsem se o osudu chlapce dozvìdìla, bylo tìstí, e
jsem aktéry pøípadu znala osobnì. V romské komunitì se toti pohybuji dlouho a oba
rodièe chlapce jsem znala jetì z doby, kdy ili spoleènì. Mezitím se ale zcela odcizili,
a mu proto vùbec nevìdìl, v jaké situaci je jeho syn.
Díky osobním kontaktùm se podaøilo pomìrnì rychle informovat otce a poté i na vzniklou
situaci dobøe pøipravit i jeho partnerku. Díky dlouhodobým kontaktùm a vzájemné dùvìøe
s pracovnicemi orgánu péèe o dítì se podaøilo velmi urychlit samotné úøední zpracování
celé kauzy, a tím i pøedání hocha do nové rodiny.

Právní hodnocení pøípadu
Osvojení
Osvojení je jednou z forem náhradní rodinné výchovy. Na rozdíl od jiných forem (napø.
umístìní dítìte do dìtského domova) umoòuje dítìti vyrùstat v pøirozeném prostøedí.
Cílem osvojení je zajistit øádnou výchovu dìtí v náhradní rodinì. Podstata osvojení
spoèívá v tom, e vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový pomìr, jaký je mezi
rodièi a dìtmi; mezi osvojencem a pøíbuznými osvojitele pak pomìr pøíbuzenský (§ 63
odst. 1 zákona o rodinì). To znamená, e dnem právní moci rozhodnutí o osvojení zanikají pùvodním rodièùm jejich práva a povinnosti a pøecházejí v plném rozsahu na osvojitele.
O osvojení rozhoduje soud. Øízení se zahajuje jen na návrh osvojitelù (§ 63 odst. 2 zák.
o rod.). V naem pøípadì, pouze na návrh manelky otce dítìte, nebo ten nemohl osvojit své vlastní dítì. Návrh musí vedle obecných náleitostí kadého podání (§ 42 odst. 3
o.s.ø.) obsahovat náleitosti návrhu podle § 79 odst. 1 o.s.ø., zejména pravdivé vylíèení
rozhodujících skuteèností, oznaèení dùkazù, jich se navrhovatelé dovolávají a má z nìj
být patrno, který druh osvojení je navrhován (zákon o rodinì rozeznává dva druhy osvojení zruitelné a nezruitelné; pøi nezruitelném osvojení se osvojitelé zapisují do
matriky namísto rodièù). K návrhùm je zpravidla nutné pøiloit celou øadu dokumentù
- rodné listy úèastníkù, oddací list, výpisy z rejstøíku, trestù, potvrzení o zdravotním
stavu úèastníkù a èasto i vyjádøení zamìstnavatelù o osobních, rodinných a majetkových
pomìrech osvojitelù. Je zøejmé, e získat informace o tom, co vechno má obsahovat
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návrh na osvojení a pak jej správnì sestavit, je velmi nároèný úkol. Je proto dobré vyhledat kvalifikovanou pomoc; v této kauze sehrál roli zprostøedkovatele terénní sociální
pracovník.
V daném pøípadì podala návrh na osvojení manelka otce dítìte. V takové situaci si soud
musí vyádat souhlas jejího manela (v tomto pøípadì biologického otce dítìte). Soud je
dále povinen vyádat si vyjádøení orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí, souhlas zákonného
zástupce osvojovaného dítìte, a také dítìte samotného, avak pouze v pøípadì, je-li
schopno posoudit dosah situace. Manelka musí splòovat vechny zákonné podmínky pro
osvojení (zpùsobilost k právním úkonùm, pøimìøený vìkový rozdíl mezi osvojencem
a osvojitelem a prospìch dítìte z osvojení). Jedná-li se o osvojení nezruitelné, soud té
rozhodne, e manelka biologického otce dítìte bude do matriky zapsána jako osvojitelka
na místì matky.

Bití dítìte
Pokud dítì mìlo na tìle opakovanì stopy po bití, mohly se pracovnice mateøské koly
obrátit na orgán èinný v trestním øízení (policie, státní zastupitelství, soud). Jednání
matky by mohlo být kvalifikováno a jako trestný èin týrání svìøené osoby podle § 215
trestního zákona.

Hodnocení postupu terénní sociální pracovnice
V pøípadu dolo k mírnì nestandardní situaci - díky své dlouhodobé práci v komunitì mìla
terénní sociální pracovnice informace o pøímých pøíbuzných týraného dítìte, dokonce
i o jeho biologickém otci. Zároveò mìla u otce dítìte dostatek dùvìry k tomu, aby s ním
i jeho partnerkou mohla celou, velmi osobní situaci, dùkladnì probrat. Kdy se rozhodli
pro osvojení chlapce, podaøilo se rychle získat vekeré nutné informace a celou proceduru tak urychlit. Díky znalosti komunity a vèasné intervenci terénní sociální pracovnice
nemusel být chlapec umístìn do dìtského domova
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Malý slovníèek
velkých pojmù
Enkláva
Pøirozenì vzniklé lokální spoleèenství, jeho skladba se odliuje od prùmìrné skladby
populace obce, odlinost pøitom bývá vìtinou ve skladbì etnické.

Etnicita
Jedna z forem skupinové identity jedince. V kontextu evropské kultury je tendence
smìovat etnicitu s pøísluností k národu a souèasnì povaovat tuto formu za základní;
svìt je potom kategorizován podle etnického principu. Spoleèenství, která se nìjak
vymykají z obecnì sdílené pøedstavy o správném jednání, jsou potom vnímána jako
zvlátní etnika, potamo národy. Tento koncept umoòuje dále uplatòovat pøedstavy
o vrozeném národním charakteru a je dùleitým mechanismem pro legitimaci pøedsudkù,
diskriminace a sociálního vylouèení.

Ghetto
Nepøirozené lokální spoleèenství, vzniklé buï zámìrnou politikou obcí - koncentrováním
problémových obèanù na jedno místo, nebo ménì èasto vzniklé pøedsudkem vùèi
adrese a relativnì spontánní výmìnou obyvatel. Charakteristickými rysy ghett jsou
absence støední tøídy, nedostateèná infrastruktura slueb, neexistence solidarity mezi
obyvateli, výskyt sociálnì patologických jevù, nestandardní a obèanské spoleènosti
nepøátelská mocenská struktura a anomický charakter komunity.

Chudoba
Fenomén, který má dvì základní varianty pohledu - materiální chudoba, kterou lze relativnì pøesnì mìøit a strukturální chudoba, kterou mìøit nelze a která znamená zmìnu
chování a hodnot jejích nositelù a do podoby vzniku paralelní kultury. Pro terénní sociální práci je dùleité druhé pojetí. V souèasnosti je vak termín chudoba v tìchto souvislostech opoutìn a je nahrazován termínem sociální vylouèení.

Komunita (lokální komunita)
Souhrn lidí, kteøí obývají spoleèný prostor, kde buï tvoøí samosprávnou jednotku (v tomto
významu se zpravidla jedná o celou obec), nebo zde jsou sociálnì a prostorovì vylouèeni
(v tomto významu se jedná o èást obyvatel obce). Nutno podotknout, e pro formulování
rozvojových a integraèních programù je vhodné uvaovat v kontextu celé obce a nikoli
pouze v kontextu sociálnì vylouèené komunity.
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Komunitní práce
Èinnost, která má pomoci obyvatelùm urèité komunity formulovat spoleèné problémy
a dosahovat jejich øeení. Jedná se pøedevím o schopnost organizovat se, formulovat
strategický problém a taktické kroky jeho øeení, vyhledávat zdroje (finanèní, materiální,
lidské) pro jeho øeení a vytváøet tlak na zodpovìdné instituce.

Lokalita
Místo (obecnì); v kontextu terénní sociální práce se tento termín pouívá ve významu:
prostorovì vymezený urbanistický (sídelní) útvar obývaný skupinou sociálnì vylouèených
obyvatel.

Sociální vylouèení (sociální exkluze)
Stav, který brání lidem podílet se na aktivitách spoleènosti (ekonomických, politických
i spotøebních), ve svém dùsledku jim tedy brání být plnoprávnými obèany státu, ve
kterém ijí; dalím dùsledkem je vlastnì zabránìní volného pohybu tìchto lidí, a ji se
jedná o pohyb ve spoleèenské hierarchii nebo i reálný fyzický pohyb - svoboda zmìny
bydlitì, oputìní státu apod. Protikladem sociálního vylouèení je potom soudrnost
a integrace, tedy základní hodnoty pro dosaení solidarity a obèanství. Je jetì mnoho
dalích pohledù na sociální vylouèení, ale pro potøeby politického zdùvodnìní terénní
sociální práce je výe popsaný koncept velmi vhodný. V souèasném diskurzu se termín
sociální vylouèení (sociální exkluze) zaèíná pouívat náhradou za termín chudoba.
Chudoba ovem nikoli ve smyslu prostého materiálního nedostatku, ale chudoba strukturální, která zabraòuje jí postieným osobám úèastnit se aktivit bìných pro jiné
obèany.

Streetworker
Pracovník poskytující sluby klientùm v prostøedí, kde klient realizuje jednání, které je
vnímáno jako dùvod pro poskytování sluby. Souèasný úzus je takový, e se jedná o nìjakou formu sociálnì patologického jednání. Streetworker poskytuje klientovi jen základní
slubu a doprovází ho k dalím odborníkùm a slubám.

Terénní sociální pracovník
Podobnì jako streetworker dochází za klientem a poskytuje mu sluby v jeho pøirozeném
prostøedí. Na rozdíl od pøedelého se vak nejedná o prostøedí primárnì patologické,
podobnì i øeené problémy mají charakter bìných kadodenností a nejedná se vìtinou o pøípady sociálnì patologického jednání. Jeho úkolem je vyjednat s klientem kompletní zpùsob øeení jeho problému a poskytnout mu doprovod pøi øeení tohoto problému. Ve vhodné chvíli pøedává klienta dalím institucím a odborníkùm.
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Anotace
Broura pøináí základní informace o terénní sociální práci a monostech jejího vyuití
v Èeské republice. Lidé, kteøí se prakticky i teoreticky zabývají prací v sociálnì marginalizovaných komunitách se zamýlejí nad jejich vznikem, pøenosem kulturních stereotypù
z jedné generace na druhou a pomocí lidem handicapovaným sociálnì znevýhodnìným
prostøedím prostøedím.
Mgr. tìpán Moravec se zamìøuje na sociálnì vylouèené lokality ve svìtovém kontextu
a na konkrétní východiska pro terénní sociální práci v èeských podmínkách. Bere v potaz
jak pohled zevnitø, tak obvyklé pøedstavy o vyuívání sociálního systému a èastý problém
institucionální diskriminace.
Ing. Karel Novák pøedstavuje Lewisovu teorii kultury chudoby, která umoòuje
pochopení koøenù sociálního vylouèení jako východisko pro systematickou sociální práci.
Ing. Petr Víek se zabývá problémem vytìsòování sociálnì slabé èásti romské minority
z bytù, vytváøením romských enkláv a ghett vèetnì dùsledkù tohoto procesu z právního
a urbanistického hlediska. Monost, jak tento proces zvrátit vidí ve vhodné sociální pomoci vèetnì soustavné terénní sociální práce.
David Beòák, DiS. se zabývá pøedevím finanèním zabezpeèením celého programu. Struènì
popisuje modely terénní sociální práce a jejich praktické vyuití pro obce a mìsta a uvádí
pøehled finanèních prostøedkù, kterými je program podporován.
Mgr. Laïka Èeková vychází z pøedpokladu, e pro kompetentní vykonávání terénní
sociální práce není nezbytnì nutné odborné støední èi vyí vzdìlání, jako spíe schopnost zorientovat se v pravidlech komunikace v prostøedí ohroeném sociální vylouèeností. Shrnuje kritéria pro výbìr terénních sociálních pracovníkù, stejnì jako monosti jejich
dalího vzdìlávání formou pøednáek a semináøù.
Bc. Ivana Panagopulu Nesétová podrobnì vysvìtluje, èím se terénní sociální pracovník
konkrétnì zabývá a jak se lií od ostatních sociálních pracovníkù. Popisuje jeho èinnosti
z pohledu vedení mìsta a zmiòuje základní pravidla, kterými by se mìl pøi své práci øídit.
PhDr. Michal Kroèil hovoøí o praktické stránce terénní sociální práce, konkrétnì o pøedpokladech úspìné komunikace mezi klienty a institucemi. Zdùrazòuje nenahraditelnost
funkce terénního sociálního pracovníka a její výhody pro obì zainteresované strany.
Na závìr broury je uvedeno nìkolik pøípadù, k jejich zdárnému vyøeení pøispìl
terénní sociální pracovník. Zobecòující právní analýzy k nim zpracovali Kristýna Kabelová
a Marek Dolej.
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Summary
This publication presents basic information on social street work and the possibilities for
its implementation in the Czech Republic. Several experts share their views on the origins and cultural reproduction of socially marginalised communities and the avenues
social streetwork can take to help those people who have been disadvantaged by growing up in such an environment.
tìpán Moravec focuses on socially excluded communties from a global perspective and
links them to practical solutions proposed for social streetwork in the Czech Republic.
He confronts the usual stereotypes about Roma exploiting the welfare system with facts
about institutional discrimination, as well as with an insiders (minority-members)
point of view.
Karel Novák presents Oscar Lewis concept of the culture of poverty, which explains
the origins of social exclusion very well, and allows for such an understanding to become
a departure point for systematic social work.
Petr Víek focuses on the issue of the exclusion of the socially disadvantaged part of the
Roma minority. He describes the activities that result in the creation of ghettos and covers
several aspects of this process. He views adequately conducted social work as a very
relevant tool with which to combat ethnic-segregational tendencies.
David Beòák gives a comprehensive account of the financial background of the Czech
governments social street work program. He briefly describes the models of social
streetwork and their practical implementation at municipality level, and lists the financial resources supporting it.
Laïka Èekovás perspective is that specialised higher education is not an essential quality for becoming a good social street worker. One quite relevant capability is the ability
to understand the communication rules within the minority group; this seems more relevant to her than higher education. She summarises the criteria for the tendering of social
street workers and mentions possibilities for their further education through lectures and
workshops.
Ivana Papagnopulu Nesétová explains a social street worker´s daily agenda in detail, particularly the distinction from other types of social work. She describes their activities from
a local government perspective and notes the basic rules for effective social street work.
Michal Kroèil shares his experiences with the practical side of social street work, focusing particularly on the rules for successful communication between clients and institutions. Kroèil emphasizes the importance of the mediating role street workers perform, as
well as the advantages this offers both to clients and to local governments.
The second part of the publication covers four case studies in which a social street worker
played a key role. Legal analyses generalising from specific issues were prepared by
Kristýna Kabelová and Marek Dolej.
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Kontakty

DROM, romské støedisko
Bratislavská 41
602 00 Brno
tel.: 545 211 576
fax: 545 574 346
email: drom@iol.cz
Úøad vlády ÈR
Kanceláø Rady vlády pro záleitosti romské komunity
Vladislavova 4
110 00 Praha 1
tel.: 296 153 169
http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rzrk.htm
Èlovìk v tísni - spoleènost pøi ÈT, o. p. s.
Terénní programy
Na dolinách 27
140 70 Praha 4
tel.: 241 011 656
http://www.clovekvtisni.cz/romske_projekty/komunity.htm
Socioclub

Sdruení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky
Plzeòská 175
150 06 Praha 56
tel.: 257 214 325
office@socioclub.cz
www.socioclub.cz

ETP Slovensko
Letná 66
052 01 Spiská Nová Ves
Slovenská republika
tel.: +421 534 297 220
etpsnv@stonline.sk
www.etp.sk

Úvod do
terénní sociální
práce
kolektiv autorù
David Beòák, DiS.
Mgr. Laïka Èeková
Marek Dolej
Mgr. Tomá Hirt
Kristýna Kabelová
Roman Kritof
PhDr. Michal Kroèil
Mgr. tìpán Moravec
Bc. Ivana Panagopulu Nesétová
Ing. Karel Novák
Ing. Petr Víek
editor
design

Marek Veselý
Ing. Martin Argalá

korektury
Luba Hédlová
vydal

DROM, romské støedisko
Bratislavská 41
602 00 Brno
Brno 2002

