KONÍČEK, o. s.
Představujeme
vám
třetí
číslo
našeho
newsletteru, který vychází v rámci projektu Efektivní
podpora sociální integrace. Cílem projektu je přispět
k začlenění
osob
z romské
menšiny
v Českých
Budějovicích do většinové společnosti formou pomoci při
řešení jejich nepříznivé životní situace. V úvodu bychom
vám chtěli představit dva z partnerů našeho projektu, a sice
KoCeRo – komunitní centrum Romů, o. p. s. a občanské
sdružení Mesada. Poté bude prezentován program Dekáda
romské inkluze 2005 – 2015, jemuž v tomto období
předsedá Česká republika. V další části bude zhodnoceno
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druhých šest měsíců realizace celého projektu a aktivita
Motivační kurz. Závěrem se ohlédneme za Vánočními trhy
v radničním nádvoří, kterých se zúčastnilo i občanské
sdružení Koníček.

Budeme rádi, pokud vás třetí číslo našeho newsletteru
zaujme a stanete se jeho pravidelnými čtenáři.

Chcete-li tento newsletter dostávat pravidelně, pošlete prosím svou žádost na e-mail: faktorova@konicekcb.cz. Děkujeme

KoCeRo – komunitní centrum
Romů, o.p.s.
registrovaný poskytovatel
sociálních
služeb
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Terénní programy

Hřbitovní 425, 381 01 Český Krumlov
Tel: 380 727 967, 602 433 628
www.kocero.cz
e-mail: info@kocero.cz
Hlavním posláním KoCeRo – komunitního centra
Romů, o.p.s. je prostřednictvím širokého spektra projektů
přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a
většinové společnosti. Centrum působí na území města Český
Krumlov.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KoCeRo
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KoCeRo
poskytuje na území města Český Krumlov a regionu
Českokrumlovsko romským dětem a mládeži formou
ambulantních a terénních služeb informace, odbornou pomoc
a podporu s cílem nabízet aktivity a činnosti, které pomáhají
podpořit osobní růst, zlepšit kvalitu života předcházením nebo
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se
způsobech jejich života, umožnit lépe se orientovat v jejich
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Služby jsou určeny romským
dětem a mládeži, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci, ve
věku od 6 do 26 let.
Za rok 2010 celkem 232 uživatelů ve věku od 6 do 26 let –
z toho 104 dívky a 128 chlapci, tj. celkem 5 984 kontaktů.
Terénní programy KoCeRo
Posláním terénních programů KoCeRo je snižování
rizik spojených s životem v sociálně vyloučených lokalitách
města Český Krumlov a regionu Českokrumlovsko. Touto
službou je usilováno o vyrovnávání nedostatků v přístupu
k základním zdrojům společnosti obyvatelům, kteří se ocitají v
těžké životní situaci a jsou znevýhodněni životem v sociálně
vyloučených lokalitách. Klientům v jejich přirozeném prostředí
poskytováno sociální a právní poradenství, základy rodinného
a výchovného poradenství, pomoc a doprovod při vyjednávání
na úřadech, zprostředkování dalších služeb. Tyto služby jsou
určeny jednotlivcům a rodinám, kteří trpí neznalostí svých práv
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a povinností, neznalostí dostupných služeb a kteří se ocitají
v nepříznivé sociální situaci (např. nezaměstnanost, špatné
podmínky bydlení, zadlužení).
Za rok 2010 celkem 117 uživatelů – z toho 73 žen a 44 mužů.
Poradenské centrum pro zaměstnanost a poradenské
centrum po prevenci ve spolupráci s Policií ČR
Poradenské centrum pro zaměstnanost poskytuje
informační, poradenské a zprostředkovatelské činnosti
v oblasti sociální a občansko - právní při řešení osobních
problémů a nepříznivých rodinných a životních situací. K
dalším službám centra patří podpora zaměstnanosti
v návaznosti na další relevantní organizace (vyhledávání
volných pozic na internetu, v databázi úřadu práce a
v inzertních nabídkách, spolupráce s firmami a podniky
regionu, romskými firmami). Poradenské centrum pro prevenci
sociálně patologických jevů a kriminalitu poskytuje poradenství
a informační činnost v oblastech, které nejvíce ohrožuje
romské obyvatele (např. drogové a jiné závislosti, protiprávní
jednání, diskriminace, násilí, šikana, záškoláctví). Specialista
Policie ČR, se kterým komunitní centrum spolupracuje, 1x
týdně poskytuje poradenství a informace z oblasti trestního
práva (výklad zákonů), o postupech při zadržení při páchání
trestných činů a protiprávního jednání, diskriminačního jednání
a závadového jednání jednotlivců. Projekt je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Za rok 2010 celkem 89 uživatelů – z toho 38 žen a 51 mužů.
Další nabídka KoCeRo – komunitního centra Romů, o.p.s.
určená nejen pro Romy:

-

Možnost využití PC k osobní činnosti

-

Výstavy s romskou
komunitního centra

Volně přístupný internet
Nabídka využití knihovny s literaturou a knižními
tituly s romskou tématikou nebo romských autorů
tématikou

v

prostorách

Zdroje financování:
ESF OPLZZ: Grantový projekt – Podpora sociální
integrace příslušníků romských lokalit
ESF OPLZZ: Individuální projekt – Podpora sociálních
služeb v Jihočeském kraji
MPSV
Město Český Krumlov
Jihočeský kraj
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KONÍČEK, o. s.
MESADA, o. s.
Nábřeží 1. máje 2259
397 01 Písek
Tel. 382/222 246
e-mail: pisek@mesada.eu

Posláním a cílem je respektovat a prosazovat práva
lidí s handicapem a podporovat je při integraci do společnosti.
Služby jsou poskytovány ve třech jihočeských městech:
v Písku a dále v pobočkách Jindřichův Hradec a Vimperk.
Poskytované služby a činnosti:
Sociální rehabilitace
Jedná se o soubor specifických činností zaměřených
na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním
postižením směřujících k dosažení samostatnosti a
soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její
dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení
nalezení vhodného pracovního uplatnění. Podporované
zaměstnávání je služba umožňující znevýhodněným lidem
získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Vychází z individuálních potřeb uchazečů o práci a z jejich
představ o vlastním pracovním uplatnění. Zaměřuje se na
rozvoj pracovní kariéry uchazečů, které vede k aktivnímu
přístupu k vlastnímu pracovnímu uplatnění.
Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba
umožňuje žít lidem v jejich vlastním prostředí, tak aby nebyli
závislí na institucionálních formách sociální péče a mohli v
rámci svých individuálních možností využívat dostupné formy
nezávislého způsobu života.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením poskytujeme v pobočce MESADY
v Jindřichově Hradci. Uživatelé si zde zdokonalují své
praktické, pracovní a sociální dovednosti. Rukodělné práce,
návštěvy přednášek či nejrůznějších společenských akcí a
výlety navíc napomáhají sociální integraci uživatelů.
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získání zaměstnání formou intenzivních individuálních
konzultací a za předpokladu aktivního přístupu klienta.
Pracovní rehabilitace
Pracovní rehabilitace nabízí pomoc osobám se
zdravotním postižením při podání žádosti o pracovní
rehabilitaci na příslušný úřad práce. Pracovní rehabilitace je
činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání
osoby se zdravotním postižením, na které může MESADA
spolupracovat s úřadem práce, který hradí náklady s ní
spojené
Financování
Dotace, granty, příspěvky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

-

Dotace na projekt Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se
zdravotním postižením

-

Dotace na sociální rehabilitaci
Dotace na osobní asistenci
Dotace na sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením

Úřad práce v Písku
- poradenská činnost v rámci OP LZZ
Město Písek
- příspěvek na činnost
Město Jindřichův Hradec
- dotace na sociálně aktivizační služby pro seniory
osoby se zdravotním postižením
- dotace na činnost
Obec Zdíkov
- příspěvek na činnost
Veřejná sbírka
Účelem sbírky je získání prostředků na poskytování služby
osobní asistence, služby sociální rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.
Zdroj: http://www.mesada.eu/

Poradenská činnost
Poradenská činnost se zaměřuje na „objevení“
osobnostních předpokladů, schopností a dovedností pro

____________________________________________________________
Dekáda romské inkluze 2005 – 2015

Dekáda romské inkluze 2005 - 2015 je
mezinárodní iniciativa dvanácti států (Albánie,
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko,
Černá Hora, Česká republika, Maďarsko,
Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko,
Španělsko), která probíhá od roku 2005 do roku 2015. Jde o
politický závazek zúčastněných států, jež dává jedinečnou
možnost řešit chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci
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romských komunit v regionálním měřítku. Při naplňování
programu je podstatné plné využití a zapojení Romů
samotných. Dekáda není novou institucí, nepřináší další
byrokracii ani nové finanční prostředky, umožňuje jednotlivým
státům především výměnu dobrých zkušeností. Aktivity
realizované v rámci Dekády budou financovány ze státních
rozpočtů zúčastněných států. Kromě základních cílů v oblasti
vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péče iniciativa řeší
průřezová témata diskriminace, děti, rodovou rovnost a
chudobu.
Dekáda byla oficiálně zahájena v únoru 2005 v Sofii
v Bulharsku za účasti premiérů z 9 zakládajících zemí,
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předsedou Open Society Institute a prezidenta Světové banky.
Každý ze zúčastěných států Dekády předsedá po dobu
jednoho roku Mezinárodnímu řídícímu výboru, koordinuje
mezinárodní aktivity Dekády a aktivně komunikuje se
sekretariátem iniciativy. Česká republika přistoupila do
iniciativy Dekáda romské inkluze v letech 2005–2015 dne 26.
ledna 2005. Ve stejném roce přijala vláda Národní akční plán,
který určuje směr, kterým se Dekáda v České republice bude
vydávat. Úspěch naplňování Národního akčního plánu Dekády
spočívá v úzké meziresortní spolupráci, která se uskutečňuje
pod záštitou Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Úkoly
Akčního plánu jsou rozděleny do oblastí: vzdělání, bydlení,
zaměstnanost a zdraví. Dále se akční plán zabývá
průřezovými tématy, jako je boj s diskriminací, rovnými
příležitostmi žen a mužů sociální soudružností.
Předsednictví České republiky v Dekádě romské
inkluze 2005-2015 bylo zahájeno 1. července 2010 a potrvá do
30. června 2011. Česká republika navázala na předsednictví
Slovenské republiky. V návaznosti na minulá předsednictví se
Česká republika ve své první prioritě zaměří na podporu
inkluzivního vzdělávání s cílem zhodnotit nastavování
inkluzivních opatření, včetně monitorování dopadu takovýchto
politik. Druhou oblastí naší pozornosti bude životní situace a
práva dětí ve všech prioritních oblastech. Se stejným
odhodláním budou aktivně ke stolu přizvány romské ženy, aby
potvrdily svoji roli v procesu začleňování. Dále se Česká
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republika zaměří na dopad inkluzivních politik na lokální
úrovni, zejména pak v oblastech vzdělávání a bydlení. Zároveň
bude hledat cestu efektivní zpětné vazby z lokální úrovně. V
neposlední řadě se bude zabývat mediálním obrazem Romů.

Prioritní oblasti předsednictví České republiky v Dekádě
romské inkluze jsou:
-

Inkluzivní vzdělávání - vytváření inkluzivní politiky
opřené o empirická data a možnosti sběru a využití
etnicky neagregovaných dat;

-

Životní situace a práva dětí;

-

Romské ženy - nahlížející na politiku integrace ve
všech jejich oblastech;

-

Implementace integračních politik na lokální úrovni
se zaměřením na samosprávy;

-

Média a obraz Romů.

Zdroj:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romskekomunity/dekada-romske-inkluze/dekada-romske-inkluze74018/

____________________________________________________________
Motivační kurz
V rámci projektu "Efektivní podpora sociální
integrace", který je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost (OPLZZ), proběhl ve dnech 18.11. - 2. 12. 2010
Motivační kurz, jehož hlavním cílem bylo motivovat a
aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Motivační
kurz probíhal pravidelně v několika ucelených lekcích na
témata:
Orientace na trhu práce
Komunikační
dovednosti,
komunikace
s potenciálním zaměstnavatelem
Příprava na pracovní pohovor a zpracování
osobního portfolia
Týmová práce a řešení náročných životních situací
Vyhledávání vhodného pracovního uplatnění,
rozesílání CV a motivačních dopisů
Účastníci motivačního kurzu obdrželi Osvědčení o absolvování
motivačního kurzu a výukové materiály. Lektorkou kurzu byla

Bc. Andrea Tajanovská, Dis. Všem účastníkům (a nejenom
jim) přejeme v dnešní nelehké době hodně štěstí.

____________________________________________________________
Hodnocení uživatelů v rámci projektu Efektivní podpora
sociální integrace
V období 1. 5. 2010 – 31. 10. 2010 proběhlo druhé
hodnocení uživatelů v rámci projektu Efektivní podpora
sociální integrace.
V tomto období využilo našich služeb 93 uživatelů (z toho 64
žen):
23 uživatelů bylo doporučeno partnerem Úřad práce
v Českých Budějovicích
5 uživatelů bylo doporučeno partnerem Statutární
město České Budějovice
38 uživatelů bylo zkontaktováno v terénu
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-

27 uživatelů kontaktovalo
z vlastní iniciativy

realizátory

projektu

K 31. 10. 2010 bylo zaznamenáno 195 kontaktů (do 30 minut)
a 213 konzultací (nad 30 minut). Z toho 231 kontaktů a
konzultací bylo uskutečněno v terénu.
V rámci odborného sociálního poradenství byl ze strany
uživatelů největší zájem o řešení bytové problematiky, dále o
poradenství z oblasti sociálního zabezpečení, vzdělávání a
školství, dluhovou problematiku, krizové poradenství, doprovod
do institucí a organizací.
V rámci podporovaného zaměstnávání bylo uživatelům nejvíce
pomáháno s nácvikem telefonické komunikace a následnou
telefonickou komunikací, s asistencí při hledání volných
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pracovních na internetu a sepisem životopisu. Velký zájem byl
také o založení e-mailové schránky, nácvik e-mailové
komunikace, oslovení zaměstnavatele e-mailem, předání
kontaktů na volná pracovní místa, sepis motivačního dopisu,
nácvik přijímacího pohovoru, vložení životopisu na web,
informace o pracovním právu, podnikání a nezaměstnanosti,
doprovod k zaměstnavateli. Všem uživatelům byly předány
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informace o zdrojích pro hledání práce a předány kontakty na
personální agentury.
Celkově za sledované období 7 uživatelů (z toho 4 ženy)
získalo zaměstnání (pracovní smlouva) a 2 uživatelé (z toho
2 ženy) získali brigádu.

___________________________________________________________
Vánoční trhy v radničním nádvoří
Ve dnech 14. - 22. 12. 2010 proběhly na nádvoří
Radnice v Českých Budějovicích tradiční Vánoční trhy.
Pracovníci občanského sdružení Koníček zde měli možnost
prezentovat a prodávat výrobky, které vytvořili uživatelé
v rámci sociálně aktivizační služby. Vánočních trhů se
zúčastnily i ostatní neziskové organizace působící v Českých
Budějovicích. Získané finanční prostředky budou použity na
zajištění další činnosti sociálně aktivizační služby.
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