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Dostatek informací je základním pøedpokladem pro
udrení kroku s dobou. Posledních 12 let v Èeské republice
pøineslo døíve tìko pøedstavitelné sociální problémy, ale také
mnoho nových øešení. S jedním z nich vás chceme seznámit.
Leták, který dríte v ruce je obsahuje úryvky z pøipravované
broury o terénní sociální práci, kterou Vám na poádání rádi
zašleme. Pro ty nedoèkavìjší je tu www.tspweb.cz.
A jste starosta, uèitel, policista, zamìstnanec nevládní
organizace, zdravotní sestra nebo øidiè MHD vìøíme, e vám
tyto informace budou k uitku. Buï pro konkrétní kroky ve vaší
profesi, navázání kontaktù a zaèátek nových aktivit, nebo jen
tak, pro zajímavost.

Co víte o svých sousedech?
„Sociálnì vylouèené lokality“ jsou vìtšinou vymezená soustøedìní
nìkolika desítek rodin ijících napøíklad v jednom nebo dvou èinovních
domech èi v hospodáøských budovách bývalého statku. Sociálnì (a èasto
i geograficky) se nacházejí mimo oblast ivota obce. Tyto lokality jsou
pak èasto vnímány pouze v souvislostí s riziky, je pøedstavují pro okolí
a vnikající konflikty pak jen utvrzují odlouèenost obyvatel takové lokality
a nesnášenlivost tìch, kdo ijí vnì. Pro terénní sociální práci jsou však
obyvatelé takových lokalit klienty, kteøí jsou ve stavu celkové letargie,
nejsou ochotni si jakkoliv pomoci, volí krátkodobé ivotní cíle a ijí bez
východiska v uzavøeném svìtì bez spoleèenských vazeb a „normálních“
pravidel sociální kontroly. Kadodenní prací v tìchto lokalitách se TSP
snaí pøedcházet jejich prohlubujícímu se spoleèenskému propadu, který
by nevyhnutelnì vedl ke vzniku skuteèných ghett, kde by problémy
a konflikty mohly narùst do ji neøešitelných rozmìrù.

Rizika sídelní etnické segregace
V Èeské republice
dochází k procesu, který
lze oznaèit jako
vytìsòování sociálnì
slabé èásti romské
minority z bytù do
náhradního ubytování,
krátkodobého pøístøeší èi bez
náhrady, na okraj mìst a jejich
soustøeïování do enkláv a ghett.
V mnoha mìstech tak mají své
„Bronxy“ èi „Mexika“.
Vlivem rozhodnutí obcí pøi
pøidìlování náhradních bytù
a náhradního ubytování vznikají
vìtší soustøedìní romských obèanù.
Jde napøíklad o rekonstrukci
objektù na sociální ubytovny,
„holobyty“ pro neplatièe èi
“bytovky“ na okraji mìsta.
K takovým aktivitám má pak obec
podporu obèanù.
Krátkodobé øešení, dlouhodobý
problém
Z krátkodobého hlediska se mùe
proces vytìsòování zdát efektivní,
z dlouhodobého hlediska pøináší
rizika a náklady. Vytìsòování vede
ve svých reálných dùsledcích
k bezdomovectví, vytváøení slumù
a dalším negativním jevùm. Ty pak
bude tøeba øešit cestou sociální
péèe a sociální práce. Jejich cílem
bude vrátit klienty do stavu
„bydlení“ popø. „chránìného
bydlení“. Skuteèností, o které by
mìly být samosprávné orgány obci
informovány je fakt, e problém,

který si vytìsòováním sociálnì
zranitelné menšiny obyvatel vytvoøí
v obci zùstane. Zpùsob územní
segregace oznaèovaný jako ghetto
vede k izolaci, oboustrannému
nepøátelství a distanci.
Nevyhnutelná náprava tohoto
procesu v budoucnu bude mnohem
nákladnìjší ne jeho zastavení
a korekce v souèasnosti. Problém se
v budoucnu vrátí a pøinese výraznì
vyšší náklady, které na rozdíl od
souèasnosti nebude obec sdílet se
státem, ale bude je hradit z vlastní
ch prostøedkù. Ji od poèátku stojí
za to hledat dlouhodobì vyhovující
øešení, øešení s perspektivou.
Je moné vyslovit tvrzení, e
strategicky pojaté, promyšlené
a komplexní øešení bydlení romské
minority, vycházející z její analýzy,
respektující její sociální
rozvrstvení, respektující pøimìøenì
zájmy minority i zájmy majoritní
èásti i zájmy mìsta, mùe být
v dlouhodobém pohledu v souladu
s dlouhodobými strategickými
rozvojovými a tedy i ekonomickými
zájmy obce a mùe získat i podporu
obèanù. Musí však být výsledkem
nejširšího konsensu.
Petr Víšek
Ministerstvo práce a sociálních
vìcí,
øeditel Sdruení pro podporu
rozvoje teorie a praxe sociální
politiky - Socioklub

Z terénního deníku I
Obrátila se na mì neromská rodina, která si stìovala na nevhodné
chování romské rodiny bydlící nad nimi. Problémy trvaly od té doby, co
se romská rodina nastìhovala do domu. Nìkolikrát byla sepsaná
i stínost na pøestupkové oddìlení, ke zlepšení situace pøesto nedošlo.
Svolala jsem obì rodiny a vysvìtlila, nutnost dodrování domovního
øádu a slušného chování v domì. Romská rodina mi namítala, e si platí
nájem a bude si dìlat co chce. Ukázalo se, e romská rodina skuteènì
nevìdìla, e v pøípadì zvláš nevhodného chování mùe podle
obèanského zákoníku dojít i k výpovìdi nájmu a vystìhování. Nakonec
se vše uklidnilo, dùleité ale bylo jednání a dùkladné vysvìtlení.

Sociální vylouèení
Vìtšina etnických Èechù
ije tak, jak jejich okolí
oèekává a zdá se, e
vìtšina Romù ije
v rozporu s obecnì
pøijatými normami a aspiracemi.
To vede mnoho lidí k závìru, e
právì Romové mají k takovému
ivotu nìjaké zvláštní, kulturnì
dané, tedy výchovou pøedávané
pøedpoklady. (Pøedstavou, e
existují takové pøedpoklady,
p ø e d á v a n é g e n e t i c k y, s e
nebudeme vùbec zabývat - je
naprosto nepodloená.)
Nejsou „takoví”, jsou v „takové
situaci”
Existuje tedy široce sdílená
pøedstava, e obyvatelé romských
enkláv ijí tímto zpùsobem proto, e
jsou Romové. Z tohoto názoru ovšem
nelze odvodit ádné vìcné øešení.
Sociální práce na celém svìtì
vychází z jiného pohledu:
ekonomická závislost na státu
a sklon ke konfliktu se sociální
normou jsou spíše 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 vìtšinou uznávaných
sociálních institucí.
Jedna moná odpovìï
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.
U nìkterých klientù mùe dosáhnout
zmìny jednání smìrem blíe
k akceptované normì, ale vdy tím,
e klientovi pomùe øešit „jeho”
problém. Jiný problém toti klient
nebude chtít øešit. K prvním
úspìchùm obvykle patøí zlepšení
školní 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
úspìšná intervence tak mùe u jinak
funkèní rodiny vést k mnoha
pozitivním zmìnám.
Štìpán Moravec
Èlovìk v tísni - spoleènost pøi ÈT,
o.p.s.
koordinátor terénních sociálních
pracovníkù
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Chudoba - globální problém
Je tomu témìø pùl
století, kdy se
spoleèenští vìdci
v Americe zaèali
z a m ý š l e t n a d
problémem chudoby. V té dobì
celá Amerika bohatla a v praxi se
zaèal uplatòovat èlánek ústavy,
který dává obèanùm právo na
dosahovaní ivotního štìstí. Zaèal
se vytváøet pomìrnì velkorysý
systém sociální pomoci a zdálo se,
e všichni se mohou a budou
podílet na všeobecném blahobytu.
Realita však 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 další
generace jedincù prostøednictvím
výchovy socializováni. Tato teorie
nebyla dlouho pøijímána, protoe
odporovala vládnoucímu

liberálnímu myšlenkovému proudu,
který naopak øíká, e kadý
svobodný jedinec bude iniciativní
pøi dosahování ivotního úspìchu.
Samozøejmým pøedpokladem
pøitom je universální pøítomnost
hodnot støední tøídy u všech obèanù.
Prùzkumy veøejného mínìní navíc
ukazovaly, e i ti nejchudší verbálnì
hodnoty støední tøídy vyznávají.
Trvalo témìø patnáct let, ne byla
teorie o existenci kultury chudoby
pøijata za platnou. Další autoøi
potom ukázali, e chování chudých
lidí, tak jak je popsal Lewis, je
univerzálnì platné pro všechny
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, pøíslušníci tìchto
komunit mají velkou nedùvìru
k okolnímu svìtu, ta se projevuje
pøedevším strachem z policie,
nedùvìrou k vládì a všem na vyšších
spoleèenských postech. Existují zde
velké tendence k sociální patologii
jako takové a kriminalitì zvláš.
Velmi významným rysem je
uzavøený ekonomický systém
charakterizovaný zastavováním
osobních vìcí a pùjèováním penìz
na vysoké úroky.

Kolobìh bydlení
Pouhé vystìhování (a ji legální èi nelegální) bez pøedchozího vyuití
nástrojù sociální práce, je pouze krátkodobì efektivním øešením
problémù s vyuitím bytového fondu obce.
bydlení
v bytì

proces
vytìsnìní

sociální
práce

azylová péèe
denní pobyty pro
bezdomovce
noclehárny
azylové domy
domy na pùli cesty

náhradní ubytování
náhradní byt
pøístøeší
(zejm. na dobu urèitou
- nechránìný nájem)
sociální vylouèení
marginalizace
a segregace

sociální
pomoc

bezdomovectví
slumy

Obrázek ukazuje na uzavøený kruh dlouhodobého procesu vývoje
bydlení sociálnì zranitelných skupin obyvatel. Naznaèuje potøebu
a úèelnost dlouhodobého promyšleného pøístupu. Je zbyteèné
a nerozumné nechat probìhnout celý kolobìh a nechat èást romské
komunity klesnout a na dno. Naopak je velmi racionální pøiøadit
k náhradnímu bydlení intenzivní sociální práci a sociální devastaci se
vyhnout. Nezanedbatelným dùvodem pro preventivní øešení je také
fakt, e náklady na nìj jsou zhruba desetkrát menší, ne náklady
spojené s odstraòováním dùsledkù vzniku ghett.
repro Socioklub

Nesmírnì dùleitým faktorem je podpora samostatnosti, zodpovìdnosti
a zájmu øešit své vlastní problémy s pomocí „svých vlastních lidí“. Díky
politice minulých desetiletí ijí v sociálnì vylouèených lokalitách
pøevánì Romové. Klienti v sociálnì vylouèených lokalitách jsou mnohem
otevøenìjší, vnímavìjší a ochotnìjší ke spolupráci, pokud s nimi pracuje
„jejich èlovìk“, Rom, který rozumí jejich ivotnímu stylu, prioritám,
ebøíèku hodnot i jazyku.
Velmi negativní jsou dopady na dìti
vyrùstající v takovém prostøedí.
Rodina nepeèuje o dítì jako
o nìkoho, kdo proívá zvláštní
a dlouhé období ivota, které
zasluhuje zvláštní pøístup
a ochranu. Role otce je oslabena
(nezamìstnanost, alkoholismus),
rodina nefunguje jako 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 pøedešlých øádcích je, myslím,
mnoho ukazatelù, které jsou
charakteristické pro chování lidí
v èeském ghettu. Lewisova teorie
byla po období nadšeného pøijetí,
pomìrnì široce kritizována,
pøedevším z dùvodu údajného
f a t a l i s m u . Pr a v d o u j e ,  e
povaujeme-li nìco za kulturu, je
pomìrnì sloité dosáhnout kulturní
zmìny. Na druhé stranì kultura není
nìjaký stabilní systém, naopak stále
se 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 však
vyvarujeme neadekvátních
oèekáván na nìjaké rychlé øešení

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 vnìjších
podmínek, aby tyto umoòovaly
zahájit proces kulturní zmìny
ádoucím smìrem.
Odpovìdnost je v souèasnosti ještì
zdùraznìna terminologickým
posunem. V dnešní 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 øešením je
trpìlivá a kadodenní práce
sociálních pracovníkù, kteøí budou
odhalovat koøeny chování chudých.
Ta mùe pomalu zvyšovat kvalitu
jejich ivota a zapojit je mezi
støední tøídu.“
Karel Novák
ETP Slovensko - komunitní
pracovník,
konzultant Úøadu vlády SR pøi
zavádìní programu TSP

Z terénního deníku II
Pomáhám dìtem, které mají hodnì velké nedostatky v základních
znalostech. Napøíklad ákovi tøetí tøídy, který nepozná všechna písmena
abecedy a má pak samozøejmì problém se ètením, nebo dívce, které je
14 let a doposud nezná hodiny. V naší lokalitì je více takových
problémových dìtí. Vìtšina z nich chodí do zvláštní školy, kde uèivo
probírají pomalým tempem, i pøes to mají veliké nedostatky.
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Vzdìlávání terénních sociálních pracovníkù
Zkušenosti z terénu
ukázaly na nìkolik
oblastí, jejich základní
znalosti jsou dùleité
pro efektivitu práce TSP
a jejich schopnost být partnerem
pro zamìstnance státní správy,
samosprávy a další instituce. Na
základì poznatkù z praxe byl
zpracován dvoustupòový
vzdìlávací program, jeho první
absolventi sloili závìreèné ústní
zkoušky v listopadu roku 2002.
Dvoustupòový vzdìlávací systém
pro TSP
Do cyklu pro zaèáteèníky jsou
p ø i j í m a n í T S P, k t e ø í j e š t ì
neabsolvovali ádná školení
a terénní sociální práci vykonávají

krátkou dobu. Hlavním cílem jejich
setkávání je obeznámení se
s principy práce v pomáhající
profesi a osvojení teoretických
poznatkù, které budou dennì
pouívat v praxi. V cyklu pro
pokroèilé je dùraz kladen na rozvoj
samostatnosti, schopnosti správnì
se rozhodovat s vìdomím dùsledkù
tìchto rozhodnutí. Dùleitý je
pøedevším praktický nácvik
modelových situací a jejich øešení.
Do vzdìlávacího programu se hlásí
stále èastìji zkušení TSP, kteøí
v oboru pracují i nìkolik let.
Pøednášky i praktické semináøe jsou
pro nì moností znovu si zopakovat
a rozšíøit nabité vìdomosti
a pøedevším získat pøehlednì
zpracované a srozumitelnì

vysvìtlené aktuální informace
z oboru.
Nezamýšlené dùsledky školení
Namísto nadšeného dobrovolníka
amatéra zamìstnavatel získává
samostatného pracovníka
schopného vykonávat zodpovìdnì
svoji práci a pouèeného v základních
disciplínách vztahujících se k jeho
oboru práci v pomáhající profesi.
Pro rodiny TSP i jejich klienty je
certifikát z absolvovaného
vzdìlávacího programu èasto
motivací k následování (mezi
stávajícími kurzisty jsou rodinní
pøíslušníci prvních absolventù); tato
zkušenost vede ke zmìnì vnímání
dùleitosti vzdìlání dìtí.

Hledá se terénní sociální pracovník
V souèasné dobì pracuje
v Èeské republice
pøiblinì 130 terénních
sociálních pracovníkù,
muù i en. Vìkové
rozpìtí je od 18 do 60 let, vìtšina z
nich se povauje za Romy, jiní se
hlásí k majoritní spoleènosti,
nìkteøí mají vysokoškolské èi
støedoškolské vzdìlání, jiní
nedokonèili všechny tøídy základní
školy.

Výbìr terénních sociálních
pracovníkù
Jak budoucí zamìstnavatel svého
zamìstnance vyhledá, jaká stanoví
kritéria pro jeho práci, systém
úkolování, hodnocení, vzdìlávání,
je do znaèné míry pøedevším
otázkou osobních preferencí
a subjektivního pøístupu. Metodika
èi doporuèení výbìru správného TSP
se sice teprve vytváøí, nicménì ji
nyní mají budoucí zamìstnavatelé

monost konzultovat výbìr s mnoha
partnery. 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, pøedchozí pracovní
zkušenosti TSP, pøípadnì znalost
romského jazyka.
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Struktura školení
Základní metodou ve
vzdìlávacích programech pro
TSP jsou teoretické pøednášky
a praktické semináøe.
Podpùrnou metodou jsou potom
rozhovory s kolegy zamìøené na
výmìnu zkušeností, individuální
konzultace s lektory nad
konkrétními pøípady z praxe
a kasuistické semináøe.
Vzdìlávací program tvoøí dva
cykly:
První cyklus
l zamìøen na zvládnutí
terminologie a základních
teoretických informací
l navázání kontaktù
l informaèní zdroje
Celková hodinová dotace: 80
hodiny (do budoucna se poèítá
se zvýšením a na dvojnásobek)
Druhý cyklus
l implementace teoretických
poznatkù do praxe
l skupinová a individuální
konzultace
l profilace TSP
l spolupráce s policií
l zamìstnanostní projekty
Celková hodinová dotace: 140

PhDr. Terénní sociální pracovník CSc?
„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 píše holobyt.“
Ta t o r a d i k á l n í t e z e p l a t í
samozøejmì pouze za urèitých
podmínek.

Názory absolventù
Co z programu pro Vás osobnì mìlo nejvìtší pøínos?
l Poznání svých kolegù a zkušenosti a dovednosti a úspìch

v problémových situacích. Velká zkušenost ostatních.

l Výcvik komunikace a zkušenosti terénních pracovníkù, to mi pomùe

zkvalitnit vlastní práci.

l Právo - proè je dobré vìdìt, jaké jsou rozdíly (vyhlášky a zákony).

A také se probíraly vìci, které TSP potøebuje ke své práci.

l To, e jsme se mohli ptát na konkrétní problémy z našich lokalit

v prùbìhu pøednášek a dostávali jsme odpovìdi a další kontakty,
monosti.
l Problematika drogové závislosti. Dozvìdìl jsem se hodnì informací,
o kterých jsem nic nevìdìl.
l Informace o zmìnì fungování sociálních odborù na mìstech od
1.1.2003. Pøesnìjší vysvìtlení nìkterých právních formulací.
l Právo - pøednáška mi zase o kousek posunula rozhled, navíc byla
velmi pøíjemnou formou.

Maturita ne
Je nesporné, e díky poèetnímu
zastoupení klientù v sociálnì
vylouèených lokalitách , mají
v tomto ohledu romští TSP výhodu;
mají itou zkušenosti 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 však
dostateèné formální vzdìlání.
Konceptu terénní sociální práce
odpovídá pøedpoklad, e
profesionálem v tomto oboru se
mùe po cílené pøípravì stát i èlovìk
bez støedoškolského èi
vysokoškolského vzdìlání, dùleitá
je však jeho vùle dále získávat
vìdomosti a dovednosti nutné pro
profesi TSP.
Maturita ano
Terénní sociální pracovník však

nejedná pouze s klienty v terénu. Do
rámce jeho pracovních povinností
spadá i komunikace s institucemi od
školy a po soud. V tomto pøípadì se
znalosti získané na støední èi vysoké
škole hodí napøíklad pøi vypisování
formuláøù, ádostí, odvolání
a vyjádøení.
Jak ale tento rozpor vyøešit?
Fungující rovnováha
V praxi se nejvíce osvìdèuje model
práce ve dvou. V nìkterých
lokalitách pracuje ve dvojici jeden
èlovìk s formálním vzdìláním
a jeden s osobními zkušenostmi
v komunikace s klienty. Mají
rozdìlené kompetence, vzájemnì si
pomáhají a podle 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
øešit. Stejnì tak i zamìstnavatelé i u nich funguje lidský faktor
- dvojice si mùe rozdìlit
kompetence dle toho, komu se lépe
komunikuje s úøady, novináøi,
institucemi a komu lépe s klienty.
Laïka Èešková
DROM, romské støedisko,
øeditelka vzdìlávacích programù
pro TSP
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Jak zamìstnat terénního sociálního
pracovníka
Existují dva základní
modely uplatòování
terénní sociální práce
s e s o c i á l n ì
vylouèenými klienty.
Nestátní neziskový model a model
veøejnosprávní. Oba jsou si
rovnocenné a mají své
opodstatnìní. V posledních tøech
letech pøispìly pøedevším dva
programy k výrazné expanzi
tohoto specifického typu sociální
práce: program Podpory terénní
sociální práce Rady vlády ÈR pro
záleitosti romské komunity (dále
jen „Rada“) a Terénní programy
nevládní organizace Èlovìk v tísni
- spoleènost pøi ÈT, o.p.s.
Bez státu
Výhodou tohoto modelu je, e
terénní pracovníci jsou pøímými
zamìstnanci organizace a je tedy
moná efektivnìjší koordinace
jejich práce. Umoòuje také
mnohem flexibilnìjší reakce na
potøeby klienta. Nestátní neziskový
model, který vyaduje tzv.
vícezdrojové financování má ale
urèitá rizika - pøedevším je to
nejistota, zda získá finance na své
aktivity organizace i v dalším 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.
Se státem
Model veøejnosprávní, uplatòovaný
Radou vlády pro záleitosti romské

w w w. t s p w e b . c z
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komunity , je financován ze státního
rozpoètu. V tomto modelu jsou
terénní pracovníci zamìstnanci obcí
a doposud i okresních úøadù.
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.

Sedmnáctiletému dìvèeti se narodilo dítì, o které se matka nebyla
schopná øádnì starat. Na pokyn sociální pracovnice bylo svìøeno do
péèe prarodièù, z nich pozdìji jeden tìce onemocnìl a druhý sám
obtínì zvládal danou situaci. Dítì se nenacházelo v podnìtném
prostøedí (dle psychiatrù bylo opodìno nejménì o dva roky)
a psycholoka se obávala, zda by vùbec zvládalo pomocnou školu. Po
zjištìní tìchto faktù jsme zprostøedkovali docházku do pøedškolního
zaøízení, kde mu byla vìnována zvláštní péèe. Od záøí tohoto roku
nastupuje do zvláštní školy, kterou nyní dle psycholoky bez problému
zvládne.

Vzhledem k pevnì daným
podmínkám èerpání finanèních
prostøedkù nemùe terénní
pracovník, respektive jeho
zamìstnavatel, být tak flexibilní,
jak to umoòuje nestátní neziskový
model. Veøejnosprávní model
umoòuje, aby obec zøídila po
dohodì s pøíslušným úøadem práce
pozici terénního sociálního
pracovníka jako místo veøejnì
prospìšné práce a získanou dotaci
z úøadu práce zkombinovala s dotací
získanou od Rady.

Kam míøí TSP po školení

Spoleènými silami
Monou variantou zamìstnání
terénního sociálního pracovníka je
také kombinace dvou popsaných
modelù. Obec si mùe objednat
slubu poskytování terénní sociální
práce v romských komunitách
u místní, regionální èi celostátní
nestátní neziskové organizace.
David Beòák
Úøad vlády ÈR,
koordinátor programu Podpora TSP
Rady vlády pro záleitosti romské
komunity
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instituce
veøejné
správy
(45)

Absolvování specializovaného vzdìlávacího programu pro TSP je jedním
z pøedpokladù úspìšného vykonávání této specifické pomáhající
profese. Snahou je umonit zamìstnavatelùm z oblasti veøejné správy
,kterých je nejvíce, zamìstnat kvalifikovaného pracovníka. Reforma
veøejné správy povede k uvolnìní vìtšího poètu TSP z okresních úøadech.
Obecní úøady tak mají v monost získat zkušeného TSP s praxí. Pokud se
toho rozhodnou vyuít, nemìla by zmìna struktury veøejné správy
ovlivnit pomìrné zastoupení typù poskytovatelù terénní sociální práce.
Poznámka: Graf zobrazuje údaje o 109 úèastnících vzdìlávacího programu pro TSP. V Èeské
republice pracuje celkem cca 130 TSP. „Institucemi veøejné správy“ se pro úèely grafu rozumí
okresní úøady, obecní a mìstské úøady a magistráty.

Drom, romské støedisko vytváøí v rámci
projektu „Medializace TSP“ systém
komplexní podpory terénní sociální práce.
Zamìøuje se na informování veøejnosti,
pracovníkù veøejné správy a nevládních
neziskových organizací, vydává brouru pro
zamìstnavatele terénních sociálních
pracovníkù a pøipravuje besedy na školách se
sociálním zamìøením. Zajišuje také
odborné vzdìlávání terénních sociálních
pracovníkù.

Kontakty

Èlovìk v tísni - spoleènost pøi ÈT, o.p.s.
tel.: 241 011 656,
http://www.clovekvtisni.cz/romske_projekty/komunity.htm
Socioklub - Sdruení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální
politiky
tel.: 257 214 325, office@socioklub.cz, www.socioklub.cz
ETP Slovensko
tel.: 421 534 297 220, etpsnv@stonline.sk, www.etp.sk

ostatní NNO
(22)

bez
zamìstnání
(4)
nevykonává
práci TSP
(18)

Rodina, kterou jsem poprvé navštívil, mìla velký dluh na úhradì za plyn
a došlo a na hrozbu zastavení dodávky. Dluh èinil asi 10 000 Kè. Nejprve
jsem si vyslechl jejich problém. Poté jsem si s nimi sjednal schùzku,
abychom spoleènì zašli na plynárenský podnik a tam se pokusili najít
øešení. Pøed domluvenou schùzkou jsem za svým klientem radìji zašel,
nebo jsem u mìl zkušenosti s tím, e se klienti nedostavili. Spoleènì
jsme pak šli na plynárenský podnik, kde jsme dojednali monost zavést
splátkový kalendáø, aby rodinì nemusel být odpojen plyn. Rodina pak
dluh postupnì splatila.

Úøad vlády ÈR, Rada vlády pro záleitosti romské komunity
tel.: 296 153 169, http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rzrk.htm

Èlovìk v tísni
(20)

DROM, romské støedisko, Bratislavská 41, Brno
tel.: 545 211 576, fax: 545 574 346, email: drom@iol.cz
koordinátoøi projektu:
Laïka Èešková
tel.: 777 626 310, email: ceskova.drom@seznam.cz
Marek Veselý
tel.: 604 431 260, email: vesely.drom@seznam.cz
Program je podporován z prostøedkù vlády ÈR v rámci
Kampanì proti rasismu.

