
Univerzita Pardubice  
Fakulta filozofická  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrace romské menšiny do majoritní společnosti (na 
příkladu romských dětí a mládeže v Pardubicích a Hradci 

Králové)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jana Rulíčková 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakalářská práce  
2009  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Prohlašuji:  

 

 

   Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem 

v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  

  Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze 

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má 

právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 

autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta 

licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle 

okolností až do jejich skutečné výše.  

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 21. 6. 2009  

                                                                                                        Jana Rulíčková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Poděkování: 
 
   Ráda bych poděkovala vedoucí bakalářské práce Mgr. Ladě Vikové za odbornou pomoc a 

věcné připomínky. Také bych chtěla poděkovat všem respondentům, kteří věnovali svůj čas a 

odpověděli mi na mé výzkumné otázky a spolupracovali se mnou.  

 
 

 



 

Abstrakt 

 

  Bakalářské práce se zaměřuje na problematiku integrace romské menšiny z řad dětí a 

mladistvých do majoritní společnosti prostřednictvím trávení volného času. Práce se zabývá 

tím, jaká je motivace u mladých příslušníků většinového či menšinového etnika k pořádání 

společných aktivit. Poukazuje na rozdílnost prožívání volného času dětí jak romských tak 

českých. Dále je práce zaměřena na Romy jako specifickou etnickou menšinu a na jejich 

historii, ze které pramení sociální vyloučení, jenž se s nimi nese až do současnosti.  V této 

práci je věnována pozornost multikulturní výchově, která je důležitou součástí integrace 

menšin do většinové společnosti a umožňuje dětem a mládeži pochopit své hodnoty a postoje. 
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   Integrace, nízkoprahová centra, multikulturalismus, děti a mladiství, volný čas, Romové, 

majoritní společnost, minoritní společnost 

Title 
 

Integration of Romany minority into the majority society (on the example of Romany children 

and youth in Pardubice and Hradec Králové) 

Abstract 
 

   Bachelor  thesis describes  problems of integration of Romany minority from the order of 

children and youth to the majority society through the digestion of  free time.  The thesis 

consider of motivation of young members from majority and minority socirty to organize 

together activities. Refer to deferencies of getting free time as in roman children and also not 

roman children. The next work is focused on Gypsies like a specific ethnic minority and their 

history, from which originate a social exclusion, which survives with them to the present. This 

thesis devote attention to the multicultural education, which is very  important component of 



integration of minority society into majority society and make it possible to understand their 

funds  and bearings. 
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Úvod 
 

     Tato práce se zabývá problematikou začlenění romské menšiny mezi českou většinu, tedy 

společnosti minoritní do majoritní, a pojednává o vztahu české společnosti k romské a 

naopak. Jednou z důležitých otázek, kterou si kladu v této práci, je: „Zda jsou Romové 

považováni za rovnocenné příslušníky české společnosti či za právoplatné občany českého 

státu?“ Jak vnímají Romové svoji identitu, osobní identita je něco, co člověk naléhavě 

potřebuje. Uvádím, jaký je vztah mezi osobní identitou a národní identitou.  

 

   Existuje jeden termín, který zaznívá v této práci velmi často. Je to „integrace“. Stejně jako v 

případě „sociálního začleňování“ a „sociální soudržnosti“ si význam tohoto pojmu 

uvědomujeme při absenci toho, co označuje – tedy dezintegrace, vyčlenění a sociální rozpad. 

Obtížnější je však přesně vymezit, co tento pojem znamená v praxi. Nelze jednoznačně říci, 

jak by měl proces integrace vypadat z hlediska sociálního, politického či ekonomického. 

Imigrační integrační politika má dvě roviny, kterými se podrobněji v práci zabývám. Jde o 

klíčové aspekty, které mají výrazný vliv na to, zda je člověk do společnosti začleněn, či zda je 

z ní vyčleněn (tuto skutečnost bychom si měli uvědomovat všichni, nikoliv pouze 

přistěhovalci).  

 

   Text práce je rozdělen na 4 hlavní části. První část práce rozebírá původ Romů a jejich 

historické zakotvení. Jsou zde zmíněny důležité události, které se pojí s historií, a je zde 

vysvětlen původ označení tohoto etnika. Historie je nezbytná pro pochopení souvislostí 

v tomto tématu. Druhá část pojednává o tématu integrace menšin mezi majoritní společnost. 

Definuje integrační úrovně a jednotlivé formy integrace, respektive adaptační strategie, ke 

kterým se přiklánějí imigranti nebo menšiny, jejichž integrační otázka ještě není vyřešena. 

Strategie adaptace se odvíjejí od vztahu menšin ke své vlastní kultuře a k majoritní 

společnosti.  Třetí část se věnuje multikulturalismu, přináší pohled, jakým způsobem se 

změnila situace po r. 89 a dívám se na multikulturalismus z antropologické perspektivy 

z hlediska různých antropologických autorů.  Čtvrtá část bakalářské práce se zabývá ve 

výzkumné části problematikou integrace romské menšiny z řad mladistvých do majoritní 

společnosti prostřednictvím trávení volného času. Práce se zabývá tím, jaká je motivace u 

mladých příslušníků většinového či menšinového etnika k pořádání společných aktivit i  
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k vytváření vědomí souvislostí historického vývoje společnosti i vlastního individuálního 

života. Poukazuje na rozdílnost prožívání volného času dětí jak romských, tak českých. 

Hlavní roli v tomto výzkumu mají také nízkoprahová centra a kluby, které poskytují různé 

volnočasové aktivity a možnosti trávení volného času s ostatními dětmi (např. centrum, 

Salinger-NZDM Modrý pomeranč, Klídek Prostor Pro, Amaro Phurd). Čtvrtá část je samotný 

výzkum, který obsahuje šetření a výsledky výzkumu, který jsem prováděla v nízkoprahových 

centrech. Zde je také uvedeno potvrzení či vyvrácení hypotézy výzkumu.  
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1. Historie Romů 
 

1.1. Původ a historie romského etnika 
 

      Znalost původu romského etnika a alespoň základní informace týkající se jejich dějinných 

osudů jsou, dle mého názoru, jedním z hlavních předpokladů pro alespoň částečné pochopení, 

v některých případech dokonce i k toleranci, romské kultury a způsobu života tohoto etnika. 

Romské etnikum je až dodnes poznamenáno tím, že nikdy nevytvořilo vlastní stát na pevně 

stanoveném území a jeho kultura je ovlivněna kulturami mnoha jiných etnik, se kterými se při 

svém putování z Indie až do Evropy setkalo. Stejně jako každý národ nebo etnická skupina, 

mají i Romové svůj původ a historii. Nedostatek pramenů měl však za následek také to, že 

historikové přenechali zkoumání nejstarších pramenů lingvistům a antropologům. (Nečas, 

1999, s. 6) 

 

1.2. Označení Romů 
 

    Prapředci Romů byli pravděpodobně členy nejnižších kast, které se souhrnně 

pojmenovávali jako Domové. Ve slově Dom následně došlo k určitým fonetickým změnám. 

Indická cerebrální hláska d se v závislosti na prostředí, respektive cestě kočovných romských 

prapředků mění v jiné hlásky. V Arménii se hláska d transformovala v hlásku l (Lomové), v 

arabském jazykovém prostředí se prapředci Romů označovali jako Domové a v Evropě se 

ustálilo pojmenování Rom. (Horváthová, 2002, s. 7) Při průchodu Peloponéského poloostrova 

se zrodily pověsti, které připisovaly Romům egyptský původ. Mezi ně patřila i vyprávění o 

tom, jak Romové ukovali hřeby pro ukřižování Ježíše Krista a jejich potomci za to museli 

činit pokání. Z těchto vyprávění vycházela Evropa při označování Romů jako Egypťanů. To 

se ujalo především v angličtině (Egypsies a z toho odvozené dnešní Gypsies). (Nečas, 2002, s. 

13) První zmínka o Romech v Byzantské říši se datuje kolem roku 1068. Dochovala se 

v kronice neznámého mnicha z kláštera na hoře Athos. Podle něj se objevili lidé, kteří byli 

označováni jako Atsínganoi, což bylo pravděpodobně označení i pro heretickou sektu, která 

se věnovala černé magii a věštění. Se stejnými dovednostmi se prezentovali i Romové a ať již  
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byli Atsígnanoi, nebo byli se sektou jen omylem ztotožněni, pojmenování jim zůstalo. Ze 

slova Atsigános pochází nejrozšířenější označení Romů jako Cikánů (vyskytuje se v mnoha 

jazycích). (Horvathová, 2002, s. 11) V roce 1971 vyzvali Romové na prvním všesvětovém 

romském kongresu v Londýně světovou veřejnost, aby se místo označení Cikán používalo 

pojmenování Rom, což v překladu z romštiny znamená muž. (Nečas, 2002, s. 15)V 

souvislosti s mým výzkumem je nutné správné uchopení pojmenování a označení Romů a 

Neromů, s tímto jsem měla značný problém v průběhu výzkumu, kdy jsem nevěděla, jak 

pojmenovat majoritní většinu, zeptala jsem se pracovníků center, kteří mi poradili, že 

nevhodnější označení bude NEROMOVÉ. 

 
 

1.3. Odchod Romů a příchod do Evropy 
 

      Odchod Romů z Indie je zahalen tajemstvím nejen v otázce příčin, ale i způsobu odchodu 

(naráz nebo postupně?) a jeho přesnějšího časového určení. K opuštění pravlasti došlo 

pravděpodobně někdy mezi 3. – 9. (10.) stoletím n. l. Na svých dalších cestách se dostávají 

Romové do oblasti Arménie, kde se zdrželi nikoliv zanedbatelný čas; některé skupiny se zde 

dokonce trvale usadily. Četné arménské výpůjčky v romštině je však třeba připsat na vrub 

vzájemným kontaktům i mimo Arménii. Romové se s Armény setkávali především na území 

Byzantské říše, kam Arméni prchali před Turky. Všechny romské dialekty v hojné míře 

obsahují slova řeckého původu. Dokládají tím, že se Romové dosti dlouho zdržovali v řecké 

jazykové oblasti, která však byla mnohonásobně větší než území dnešního Řecka; náležela k 

ní celá Byzantská říše. Z Malé Asie pokračují romské skupiny úžinou Bospor nebo Dardanely 

a přes Balkán do Evropy. Z hlavního proudu se po cestě patrně nepřetržitě odštěpovaly 

skupinky Romů, kteří již neměly chuť putovat dál; tak se vytvářely základy romského 

osídlení v zemích na západ od Indie. Nejnovější lingvistické výzkumy romských dialektů 

však naznačují i možnost, že někteří Romové se z Evropy znovu vraceli do Asie, anebo 

dokonce přicházeli do dříve nepoznané Afriky (možná v souvislosti s obnovením turecké 

expanze počátkem 15. století). Část z těchto migrantů se v daných oblastech trvale usazovala. 

 

   Romové přicházeli do Evropy přes Malou Asii a Balkán, tedy oblasti, které patřily k tzv. 

Byzantské říši. Přítomnost Romů v Byzanci, potažmo i na evropském kontinentu můžeme s  
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velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat minimálně od 12. století (možná i podstatně 

dříve), ale nečekejme jednoznačné doložení této domněnky v historických pramenech. Pokud 

dobové písemnosti obsahují zmínky o lidu Romy připomínajícím, není zcela jasné, zda se 

skutečně o Romy jedná. Historické údaje z 12.–13. století, citované opakovaně různými 

autory jako zmínky o Romech, zůstávají nejisté. Informace obsažená v kronice neznámého 

mnicha z kláštera na hoře Athos v Řecku kolem roku 1068 se velmi pravděpodobně Romů 

skutečně týká. Pojednává o lidech zvaných Atsínganoi (Atsigános, Athinganoi), pohybujících 

se v oblasti Cařihradu. 

 
 Za první bezpečnou zmínku o Romech v českých zemích je považována zpráva ze Starých 

letopisů českých uváděná k roku 1416, dle okolností patrně patří až k roku následujícímu. 

Rok 1417 je tedy rokem, o kterém s jistotou víme, že Romové již byli na našem území. V roce 

1417 vystavil v jihoněmecké Lindavě Zikmund Lucemburský (tehdy římský a uherský král) 

průvodní list pro skupinu „cikánských křesťanských psanců“. V roce 1422 papež Martin V. 

vystavil glejt pro Romy vedené „vojvodou“ Ondřejem, aby po 7 let ochraňoval jejich 

putování v rámci přikázaného pokání. V témže roce je stejná skupina připomínána v 

severoitalské Bologni, jiná potom ve švýcarské Basileji. V roce 1423 vydal Zikmund 

Lucemburský na Spišském hradě další průvodní glejt pro skupinu „vojvody“ Ladislava. 

Opisem listiny se brzy vykazovala i velká skupina vedená „králem“ Sindelem, což dokládá 

existenci spojení mezi skupinami. Romové putovali směrem na západ, to znamená, že 

pokračovali přes jižní Slovensko opět do českých zemí, ale i dále. Velký pohyb romských 

skupin z Uher do střední a západní Evropy právě ve druhém desetiletí 15. století mohl být 

způsoben tlakem expanzivních Turků. V 15. století přicházejí Romové do Francie. Zde 

vzniklo později dosti populární označení Bohém. Bohémiens byli totiž Francouzi nazváni 

Romové, neboť přicházeli z Čech, francouzsky la Bohême. Mnohem později slovo zobecnělo 

jako pojmenování lidí neuznávajících konvence, žijících svobodně. Často je výraz spojován s 

umělci a jejich způsobem života. Termín bohém, označující společenskou avantgardu, která 

bourá rigidní konvence, získal postupně lichotivý přídech a jeho spojitost s Romy byla 

pozapomenuta (alespoň v našich zemích). Ještě v 15. století pronikli Romové i do severní 

Evropy, a to ve dvou proudech. Západní prošel z Čech do Německa, Francie, Španělska, 

Holandska, Dánska a Norska, kam se Romové dostali asi až v 16. století. Na Britských 

ostrovech jsou doloženi po roce 1500. Východní proud směřoval z východní Evropy přes 

Uhry a dnešní Slovensko do Polska, Finska a Švédska. Mnohem později přišli Romové na  
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Ukrajinu a do Běloruska, na území Ruska se však v té době nacházela již část Romů, kteří 

sem přišli z Arménie a z Balkánu. Do Ameriky a Austrálie přicházejí Romové zároveň s 

ostatními přistěhovalci z Evropy.(Horváthová, 2002, s. 9-11) 

 

1.4. Pronásledování a vyhánění Romů 
 

   Počátky vyhánění a pronásledování Romů spadají do konce 15. století. Postupně se stalo 

běžnou praxí téměř v celé Evropě. Signálem pro změnu postoje církevních i světských 

feudálů byla patrně exkomunikace Romů z církve pařížským arcibiskupem v roce 1427. 

Důvodem bylo nedodržování křesťanských zásad. V roce 1492 – po vyhnání Arabů ze 

Španělska – jsou spolu s Židy vyháněni již i Romové. V letech 1496–1498 se postupně usnáší 

sněm Svaté říše římské národa německého na tom, že Romové mají být vyháněni a 

pronásledováni. Jejich přítomnost má být pod hrozbou pokuty oznamována. Každému 

dopadenému hrozil trest smrti; posléze bylo vyhlášeno, že kdo „cikána“ zabije, nedopouští se 

vraždy a nebude trestán. V 16. století dochází k zesílení protiromské represe, Romové začínají 

být vyháněni z většiny evropských zemí. Od roku 1706 se postupně u hranic Českého 

království i jinde povinně vztyčovaly výstražné tabule proti vstupu Romů včetně vyobrazení 

trestů za nerespektování zákona. Později došlo ještě ke zpřísnění postihu pro místní obyvatele, 

kteří Romům poskytovali pomoc nebo úkryt. Majoritní společnost představovala v této době 

úhlavního nepřítele Romů. Za vypjaté situace se formovaly vztahy mezi nimi a dominantními 

společnostmi, anebo spíše majoritou jako celkem, protože politické hranice zemí nebyly díky 

obdobnému přístupu příliš podstatné. Tak byly položeny základy hluboké nedůvěry mezi 

většinovou společností a romskou minoritou, tehdy se začaly budovat pevné základy 

vzájemných patologických vztahů. Za dané situace se také konstituovala romská komunita 

jako rodovými svazky pevně provázaná skupina, v níž fungují mnohé sociální instituce tak, 

aby byla soběstačná a na svém okolí nezávislá. Vlastní komunita byla v podstatě jediným 

důvěryhodným místem, kde Romové mohli nalézt ochranu, pomoc a lásku. Byla jejich 

domovem na cestách.(Horváthová, 2002, 20-23) 

 
 
    Tento nástin historie je velmi důležitý pro uchopení mé práce, i když může působit 

zdlouhavě, je však nutné uvést jednotlivé události, které na sebe navzájem nasedají. Z výše 

uvedeného textu vyplývá, že Romové se již v historii nacházeli na okraji společnosti a jako  
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dědictví si toto sociální vyloučení nesou až do současnosti. V Indii, kde je zařazena pravlast 

romského etnika, byli příslušníky nejnižších kast. Tíživost kastovního systému je donutila 

opustit rodnou vlast, a tak se dostali do Evropy. Díky své odlišnosti, která byla dána jak 

vzhledem, tak i zejména kočovným a parazitujícím způsobem života a strachu majoritní 

společnosti z této odlišnosti, byli Romové vyháněni a pronásledováni. Díky tomu „byly 

položeny základy hluboké nedůvěry mezi většinovou společností a romskou minoritou, tehdy 

se začaly budovat pevné základy vzájemných patologických vztahů.“ (Horváthová, 2002, s. 

23) Vrcholem persekuce romského obyvatelstva byla Druhá světová válka, kdy došlo k jejich 

hromadnému vyvražďování. Z tohoto pohledu můžeme mluvit o genocidě Romů. Z českých 

Romů přežilo koncentrační tábory jen málo jedinců, kteří po návratu splynuly s většinovou 

společností. Romové, kteří se dnes na našem území nacházejí, většinou přišli s některou 

poválečnou vlnou ze Slovenska. Postavení romského etnika se zlepšilo až po Sametové 

revoluci (mohli se např. aktivně zapojit do politického života), ale stále trpí sociálním 

vyloučením. Díky transformaci hospodářství z plánovaného na tržní se stali prvními 

nezaměstnanými. Jejich nezaměstnanost je převážně spjatá s nedostatečným vzděláním. 

 

2. Pojem integrace 
 

  „Národní integrací rozumíme proces, jímž se etnické, místní a jiné skupiny roztavují v 

oddělených společnostech politicky organizovaných do národních států“.(Barša 2003, s. 209). 

    V evropském chápání pojmu národ, (jako společenství, jenž je podmíněno společnou 

kulturou, společnými dějinami a společným územím) jsou vyslovovány i takové názory, že 

Romové objektivně nemohou být národem. (Frištenská, Víšek, 2002, s. 10). Z tohoto důvodu 

se v textu (kromě citací a parafrází) budu držet označení Romů jako etnické menšiny a ne 

národnostní. Integrace je velice dlouhodobým procesem, který lze chápat jako následek 

integrační politiky a záměrných snah státu, ale i jako součást ekonomických a sociálních dějů. 

Málokterý stát je v dnešní době kulturně homogenní. Z tohoto hlediska lze integraci chápat 

jako proces, kterým se utváří moderní národy. Vznik takového moderního národa je 

doprovázen sociální mobilizací, která je důsledkem kapitalistické industrializace, a 

vytvářením nové jednotné národní identity. Veškeré integrační snahy států s sebou nesou 

pozitivní i negativní stránky. Mezi ty záporné patří např. „potlačování etnicko-kulturních a 
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místních odlišností“, kdežto pozitivní strana je založena na vytváření symbolů, které odkazují 

na národní identitu. (Barša, 2003, s. 209-210)  

 

2.1. Společnost a interkulturalita 
 

   Termín ,,kultura“1 je pro většinu z nás známý, v mnoha kontextech používaný výraz.  Každý 

člověk je ovlivněn různými kulturními prostředími, ve kterých se pohyboval, vyrůstal, 

pracoval nebo studoval.  V procesu socializace se učíme, co od nás společnost vyžaduje, 

abychom se stali jejími úspěšnými členy. Během života se pak v rámci ,,stejné“ kultury 

stáváme členy nejrůznějších subkultur, tedy podskupin. Tyto skupiny mývají svá vlastní 

vnitřní pravidla a zvyky, kterými se mnohdy odlišují od většinových kulturních norem a 

kladou na nás jiné nároky.  

  Na základě postoje majoritní skupiny k přítomným menšinám rozlišují někteří odborníci, 

které uvádím (Hladík- Multikulturní výchova, Patočková- Interkulturní práce s mládeží , 

Frištenská- Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v ČR) společnosti s  

multikulturním a interkulturním charakterem. Multikulturní společnost je tvořena přítomností 

různých etnických, sociálních a náboženských skupin. Menšiny v multikulturní společnosti 

jsou spíše pasivně tolerovány než ceněny a rovnoprávně akceptovány. Více než o interaktivní 

komunikaci a vzájemné předávání zkušeností se zde hovoří o asimilaci a integraci podle 

měřítek majoritní skupiny. Interkulturní společnost naproti tomu aktivně podporuje zejména 

vztahy mezi majoritou a menšinovými skupinami. Základními stavebními kameny 

interkulturní společnosti jsou respekt k odlišnostem, vzájemná tolerance, rovnost příležitostí, 

konstruktivní řešení konfliktů a aktivní úsilí o vyvarování se negativních předsudků a 

stereotypů. 

  Každá kultura má svá specifická pravidla a hodnotové systémy, které odrážejí to, co je pro ni 

během jejího vývoje užitečné a potřebné. Stejná reakce na určitou životní situaci proto může  

                                                             
1 Kultura=celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a 
které prostřednictvím socializace předávají dalším generacím (Průcha, 2004, s. 46) 
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být v různých kulturních kontextech různě interpretována a posuzována. Pomoc při 

vzájemném soužití v různorodém kulturním prostředí přináší interkulturní vzdělávání, které 

podporuje zájem o svět, který nás obklopuje, úcta a respekt k lidským odlišnostem.(Šišková, 

1998, s. 33, 35) 

 

2.2. Romská menšina a její postavení v české společnosti 
 

     Je mnoho různých možností, jak se společnost vyrovnává s přítomností menšin. Je přitom 

účelné vymezit společenské oblasti, v nichž může společnost volit strategie působící 

v obdobném nebo odlišném směru a zabývat se jimi jednotlivě.  V oblasti kulturní může být 

odlišena 1. segregační2 strategie, 2. asimilační3 strategie, 3. strategie kulturního pluralismu. 

V oblasti sociální můžeme hovořit o strategii sociálního vyloučení nebo začlenění. V politické 

oblasti můžeme identifikovat:1. strategii liberálního pluralismu, 2. strategii strukturalistickou 

a 3. strategie politické izolace.(Navrátil, 2003, s. 27) 

 

       Romská menšina tvoří kontroverzní součást české společnosti. Ve většině reprezentuje 

skupinu několika imigračních vln ze Slovenska a dále se rozšiřuje o příchozí i z Rumunska a 

Bulharska. Jde o výrazně odlišné etnikum z hlediska barvy pleti, tj. občanů Makedonie, 

Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska,…(Možný, 2002, s. 132) 

 

      Vztah majoritní společnosti a romské minority je tradičně kontroverzní, projevuje se v 

tendenci k požadavku na asimilaci a v případě neúspěchu na segregaci romských občanů. 

Romská populace je největší národnostní a etnickou menšinou v ČR. Ke své národnosti se 

však nehlásí a vesměs deklaruje českou národnost. Velký podíl na této situaci má pokročilá 

asimilace Romů, zejména odklon od vlastního jazyka a identity. Lidé, kterým se podaří 

                                                             
2 Segregace=oddělování, vylučování, zpravidla na základě rasových či jiných diskriminačních opatření (Šišková, 
1998, s. 199) 

3 Asimilace=úplné přizpůsobování se jedince nebo skupiny, které vede ke ztrátě původní etnické identity, 
dochází k naprostému splynutí s majoritní společností (Šišková, 1998, s. 197) 
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začlenit se jazykem, vzděláním, profesí a způsobem života do majoritní společnosti, se od 

romské menšiny distancují, neboť ji často nazírají pohledem majority. V etnicky, kulturně a 

jazykově homogenním českém prostředí je podmínkou integrace do společnosti vzdělání a 

uplatnění se na pracovním trhu.  A to je výlučný faktor, který vede k sociálnímu vyloučení a,  

tudíž omezený přístup na trh práce. Hlavními příčinami vysoké míry nezaměstnanosti romské 

populace jsou nízká vzdělanostní úroveň a kvalifikace napříč celou populací. Dosažení 

vzdělání podmiňuje dobrá znalost českého jazyka. Zvládnutí češtiny, získání vzdělání a 

profese vede k opuštění romského jazyka, identity a kultury. V části romské komunity také 

převládá strach z možné diskriminace na podkladě označení sama sebe za Roma. 

 

     Romské menšině chybí vnitřní koheze. Romové jsou výrazně roztříštěni do místních 

komunit, a nemají tudíž vnitřní oporu pro udržení či rozvinutí romské identity a prosazování 

vlastních integračních zájmů. Fragmentarizace romské menšiny působí obtíže jak Romům, tak 

majoritní společnosti při komunikaci s touto skupinou. Být Romem v české společnosti je 

značně diskvalifikující a jsou si toho vědomi i sami Romové. 

 

     Na veřejném životě se romská menšina prakticky nepodílí.  Romská populace vykazuje 

extrémní míru nezaměstnanosti, má výrazně nižší vzdělání zejména díky zásadním 

jazykovým, vzdělanostním a kulturním handicapům generace rodičů, jež blokují vzdělanostní 

mobilitu dětí. Ani české školství nemá rozvinutý systém specifické podpory vzdělání a 

vzdělávacích šancí romských dětí. Nadpoloviční většina dětí neukončí základní vzdělání a 

zůstává bez kvalifikace a přímé šance uplatnit se na pracovním trhu. Přechod ke střednímu 

vzdělání je pro romské děti prakticky uzavřen nedostatečným zvládnutím základního 

vzdělání. 

 

    Vedle faktorů, které tlačí k opuštění země, působí i ty, které Romy přitahují do 

západoevropských zemí. Bohatší, etnicky pestřejší a kulturně otevřenější prostředí je 

atraktivnější. 

 

     Česká společnost je nastavená odlišně než romská společnost, toto nastavení je tu déle než 

oni u nás. Naproti tomu je jejich životní styl, zvyky, způsob života a kultura jsou odlišné než 

ty naše. Je to prostě jiný národ, který se nepodařilo asimilovat do naší společnosti, což možná 

není ani dost dobře možné. Oni jsou oni a my jsme my. Důležité je naučit se vedle sebe žít  
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tak, aby to soužití nepoškozovalo ani jednu stranu. 

 

       Menšiny jsou znevýhodňovány v každém případě. Je to ale asi přirozené, každý stát 

upřednostňuje svoje obyvatelstvo. Také je hodně důležité, o jakou menšinu se jedná. Je 

pravda, že Romové jsou nám stále trnem v oku. Souvisí to také s tím, že se menšiny odlišují 

od většinové společnosti kulturními zvláštnostmi, jazykem, zevnějškem, životním stylem, ale 

také normami a sankcemi za jejich porušení.  Jedním ze zdrojů rasistického cítění je podle 

Říčana (1998, s. 67) zřejmě atavistický strach z cizího. Tento strach je patrně instinktivní, 

odlišnost je signálem možného nebezpečí. Na vědomé úrovni kultura xenofobii překonává, ale 

zcela neodstraňuje. Mezi těmi, kteří se nám podobají, se pochopitelně cítíme bezpečnější, i 

když kontakt s cizími vítáme jako příležitost k nové zkušenosti. 

 

      A je tu otázka: ,,Zda jsou Romové považováni za rovnocenné příslušníky české 

společnosti či za právoplatné občany českého státu?“ Většina z nich má české občanství, 

takže jsou právoplatnými občany našeho státu. Avšak velká část naší společnosti je tak 

nevnímá. V podvědomí lidí je, že k nám odněkud přišli a stále jsou nám cizí. Nikdo jim 

nezakazuje pobývat v ČR, mají svá práva-povinnosti, jen si ve většině případů jejich smysl a 

význam vykládají po svém. Možná právě proto nejsou považováni za rovnocenné, jelikož 

jejich porušování je pro ně všední (ne však pro všechny). Měly by být zde nastoleny takové 

podmínky, které nikoho neomezují, nediskriminují, ať se každý chová dle norem, nikoho 

neomezuje, nikomu nezužuje jeho prostor působení.  

 

     Podmínkou začlenění menšiny do české společnosti je znalost českého jazyka. Pokud chce 

romská rodina dosáhnout vysokého stupně integrace, měla by umět česky. Jedná se o 

komunikaci s úřady a se společností vůbec. Znalost českého jazyka je také nutná v procesu 

ucházení se o zaměstnání, což jde ruku v ruce s integrací. Jedinec může být konformní i bez 

znalosti češtiny, avšak je to výhoda. Minorita se alespoň nebude tolik odlišovat a 

vyčleňovat.(Říčan, 1998, s. 84) Někteří odborníci upozorňují na to, že existuje komunikační 

bariéra projevující se zejména při vstupu romských dětí do povinného školního vzdělávání. 

Tyto děti většinou mluví romským etnolektem4 češtiny, kterému se naučily od svých rodičů a 

                                                             
4 Etnolekt= neustálená forma nemateřského jazyka, např. specifická romská podoba mluvené češtiny, 
slovenštiny a dalších jazyků ( Jakoubek, 2004, s. 245) 
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vrstevníků, a komunikace s neromskými učiteli jim způsobuje potíže, resp. bývá jednou 

z příčin jejich selhávání a zařazování do speciálních škol. Dosti výrazné jsou kulturní rozdíly 

v komunikaci rodičů s dětmi v souvislosti s odlišnostmi rodinné výchovy. Interkulturní 

rozdíly v komunikaci mají značný význam pro výkon některých profesí-např. lékař, učitel, 

manager nebo diplomat.(Průcha, 2004, s. 152) 

 

     Co se týká orientace menšiny k vlastní národnosti. Jedná se o velkou míru soudržnosti. Ale 

pokud se jedná o převahu, přikláním se k pozitivnímu sebepojetí. Což je správné, nikdo by se 

za svůj národ neměl stydět, avšak tuto hrdost je třeba prokazovat vhodnějším způsobem než 

všedním pokřikováním po ulicích. Toto je podle mého názoru projev mládeže, která takto 

hledá svou vlastní identitu pospolitosti ulice či party, tato myšlenka by mohla být námětem 

pro pokračování výzkumu. Jinak je to individuální. I když se člověk musí zamyslet nad tím, 

proč většina z nich má za národnost napsanou Českou, ačkoli jsou Romové, zvláštní, že? 

Říčan uvádí, že velká část mladých Romů-zejména se té týká celé poloviny dívek-není 

identifikována se svým romstvím. Z hlediska národní identity se musíme zamyslet nad sňatky 

mezi Romy a gádži. Smíšená manželství jsou velkým přínosem k pokojnému a vstřícnému 

soužití mezi Romy a Neromy, zároveň však oslabují romskou identitu.  Proto bych chtěla 

uvést názor na romskou identitu autora Říčana (1998, s.85-91), který uvádí, že zřeknutí se 

vlastního romství může vést k tomu, že se Rom snaží zdůraznit své nové ,,gádžovství“ ještě 

větší distancí od svého ,,bývalého“ národa, než jakou projevuje česká společnost. Národní 

identitu všech Romů posiluje, jestliže se ke svému romství hlásí ti, kteří patří ke společenské 

elitě této země. 

 

 

2.3. Český postoj vůči cizincům 
 

       Václavíková (2002, s. 23) uvádí, že česká veřejnost rozlišuje tři skupiny cizinců. Tyto 

skupiny rozlišuje podle jejich asimilovatelnosti, a tudíž přijatelnosti pro sousedství, dále podle 

jejich pozitivního či negativního přínosu. Pro tuto práci jsem si vybrala klasifikaci třetí 

skupiny, která se týká romské skupiny. Třetí skupinu tvoří etnika a národy, které jsou od 

Čechů zcela odlišné, jako jsou Vietnamci, Arabové, Číňani, ale také Ukrajinci, Rusové a v  

důsledku války obyvatelé bývalé Jugoslávie. Do této skupiny patří i Romové, kteří jsou  
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rovněž převážně vnímáni jako cizorodí. Cizinci z této skupiny jsou v sousedství spíše 

odmítáni, jejich přítomnost je hodnocena negativně. 

 

      Česká společnost má vybudovaná i měřítka nepřijatelnosti, která odpovídají sociální 

distanci vůči těm, kteří jsou vnímáni jako neslučitelní s českým prostředím a vlastním 

sousedstvím. Češi nemají problém sdílet sousedství s cizinci pocházejícími z blízkého 

kulturního okruhu (Slováci, Poláci), ani s cizinci „západními“, ačkoli jejich kultury, jazyky či 

životní styl jsou někdy odlišné a jsou zdrojem nejistoty, opatrnosti až xenofobie5. U většiny 

populace jsou kulturně a etnicky nekompatibilní cizinci předmětem xenofobních obav a 

nejistoty. Vůči těm, u nichž česká populace vylučuje ochotu nebo schopnost přizpůsobit se, 

by nemalá část populace uplatnila segregační pravidlo vzájemné izolace a ochrany českého 

prostředí a veřejného pořádku před „nepřizpůsobivou“ populací. Základem segregačních až 

rasistických postojů v české společnosti je malá víra v to, že například Romové dokáží 

překonat svou vzdělanostní nedostatečnost a sociální problémovost. Proto se jeví jako 

efektivnější a většinové řešení segregace, nikoli integrace etnicky odlišné populace. Pro 

českou veřejnost je segregace stále reálnější alternativou státní politiky než jasná podpora a 

uplatňování pozitivních integračních programů, neboť s nimi širší veřejnost nemá zkušenosti. 

 

      Pohled na etnicky odlišnou populaci a imigranty prismatem jejich ekonomické výnosnosti 

nebo možnosti asimilace dosud není alternován pozitivními integračními zkušenostmi a 

programy, například v soužití s Romy, růstem participace menšin na veřejném a kulturním 

životě obcí a regionů, respektive státu. Komplementem zdrženlivosti české politiky, pokud 

jde o populismus, nacionalismus nebo rasismus, je výrazná a dlouhodobá desorientace, 

nekompetence a pasivita z hlediska podpory integračních, multikulturních a vzdělávacích 

strategií vzhledem k integritě, kohezi, kulturní výbavě i sociální struktuře české 

společnosti.(Václavíková, 2002, s. 23) 

 

 

                                                             
5   Xenofobie=strach z toho, kdo přichází z ciziny, z cizího prostředí, mimo vlastní sociální útvar 

(Šišková, 1998, s. 12) 
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2.4. Aktuální situace z pohledu integrace romské menšiny 
 

    Vztah majoritní populace a romské menšiny je jedním z významných potencionálně 

výbušných problémů. Problém je založen historicky, zesílen hodnotovými a kulturními 

odlišnostmi, ale také způsobem, jakým se jednalo s romskou menšinou v minulosti. Vlivem 

tohoto působení byla totálně rozložena původní tradiční komunita. Nejzávažnějším dopadem 

tohoto vlivu je, že romští občané jsou historicky přizpůsobováni tomu, že nesou odpovědnost 

za svou minulost, přítomnost, budoucnost, a stávají se tak pouze klienty sociálního státu. 

(Balvín, 1997, s. 97) 

 

   Aktuálnost tohoto tématu vidím v tom, že škola ve většině případů ponechává trávení 

volného času romských dětí a mládeže mimoškolním institucím, jelikož hlavně učí a 

neorganizuje volný čas. I přesto, že trávení volného času romských dětí a mládeže se 

odehrává povětšinou mimo školu, není možné kontakt s ní úplně přerušit, naopak, je třeba 

spolupráci systematicky rozvíjet. Majoritní populace uzavřená v ,,etnicky čistém“ prostoru má 

sklony k rasismu6, etnocentrismu7, projevující se latentním i otevřeným nepřátelským 

projevem vůči jakýmkoli odlišnostem uznaného způsobu života, proto vidím nutnost zapojení 

a podílení se na různých aktivitách minority spolu s majoritou již v raném věku a považuji to 

za jakousi prevenci proti předsudkům a zažitým stereotypům.  

   Mnohokrát jsme si vyslechli povzdechy Romů na to, že distanc převážné části majoritní 

společnosti k nim je způsoben jinou barvou pleti. Myslím, že tato úvaha je zjednodušená. Jde 

o komplex odlišností, o rozdílnost estetických a etických projevů, o diferenci kulturních 

vzorců, o určitý nesoulad vnitřního světa Romů a „Neromů“, který se projevuje i v odlišné 

kultuře chování a jednání. Myslím, že ve výchově bude muset zákonitě docházet i ke 

sjednocování kultury chování a jednání lidí různých národností. Ta nebude spočívat ve 

vzájemném absolutním přizpůsobení, ale ve vytváření souladu mezi vnitřním světem 

příslušníků rozdílných kultur a možností jejího projevu navenek v kultivované atmosféře 
                                                             
6 Rasismus=ideologie , kt. představuje soubor koncepcí, vycházejících z xenofobie a tvořících jeho ideologickou 
nadstavbu (Šišková, 1998, s. 199) 

7 Etnocentrismus=neschopnost pochopit nebo si představit jiný způsob myšlení, společenské názory  a pohled 
na svět , než je ten, který nabízí vlastní kultura nebo společenská skupina(Šišková, 1998, s. 197) 
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vzájemného porozumění, tolerance a kulturního řešení rozporů. Výchova ve škole i v oblasti 

volného času přitom bude muset sehrát svou kultivační roli.  

 

    Neromští rodiče často vedou své děti k tomu, aby se distancovaly od romských dětí. Jak 

plyne z romského dětství, nejsou přitom ve hře jen rasové předsudky, nýbrž i oprávněné 

obavy z různých nežádoucích vlivů. Nápadnou ,,mravní zkázu“přitom představuje řeč 

romských dětí, jež bývá bezděčně vulgární. K opatrnosti nutí rodiče i fakt, že romské děti 

bývají příliš,,znalé života“ rodiče je často zasvěcují do svých záležitostí. (Říčan, 1998, s. 116) 

Předsudky jsou považovány za univerzální rys interkulturních vztahů, nejsou tedy vázány 

nejen na některé kultury či etnika. Přitom stereotypy se považují za komponenty předsudků. 

Potíže spojené se stereotypy a předsudky pramení z toho, že obsahují zevšeobecňující 

hodnocení a jsou velice stabilní. To znamená, že nositel předsudků vztahuje určité hodnocení 

na všechny příslušníky určitého etnika, národa či rasy, aniž by posuzoval jednotlivce podle 

reálných charakteristik. (Průcha, 2004, s. 69) 

 

    Je třeba si uvědomit, že naděje budoucího vývoje je v  utváření sounáležitosti s jinými, 

v dialogu s odlišnými, v tvorbě kultury dorozumění a odpovědnosti nejen za svou národnost a 

národ, ale za šíře chápaný lidský celek. Existující problémy vyžadují zvýšit pozornost 

k multikulturní výchově a uplatňovat ji tak ve volném čase, který k ní poskytuje mnoho 

možností. Předpokládají, že budou omezovat, aby se volný čas stával zdrojem negativních 

jevů, národnostního a etnického násilí a nenávisti a naopak v něm posilovat názory a postoje 

vedoucí ke vzájemnému poznání a respektu, k praktické spolupráci a toleranci.  

 

   Volný čas jako jedna ze základních oblastí života a výchovy současných mladých generací 

nabízí všem příslušníkům majoritní a minoritní mladé populace rozsáhlý časový prostor pro 

dobrovolně zvolené činnosti. Ve výchovném a hodnotovém utváření dětí a mladých lidí 

vznikají v tomto ohledu značné mezery, v průběhu jejich volného času k nim pronikají 

negativní tendence a silně na ně působí. Dosavadní zkušenost navozuje vážné otázky: jak u 

mladých příslušníků většinového etnika vytvářet pochopení ke zvláštnostem a toleranci  
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v přístupech, jak u menšinového etnika rozvíjet jeho kulturní specifika a současně poznávání  

celé společnosti, jak u obou nacházet styčné body pro společné aktivity a vzájemnou 

spolupráci. Tyto prostředky má volný čas, aktivity ve volném čase jsou přínosné ve více 

směrech: přinášejí nové poznatky a věcné informace, poskytují společné pozitivní zážitky a 

pocit sebeuspokojení, vítězství nad sebou samým nebo úspěch ze společné činnosti, vznik 

nových sociálních pozitivních vztahů s vrstevníky i dospělými.  

 

   Za klíčové považují odborníci u příslušníků většinového či menšinového etnika i pracovníci 

mezi nimi probouzet motivaci k pořádání společných aktivit i k vytváření podmínek pro jejich 

uskutečnění. Význam přitom má vytvářet vědomí souvislostí historického vývoje společnosti i 

vlastního individuálního života. Považují volný čas také jako prostor pro prevenci negativních 

jevů i pro rozvoj pozitivních rysů osobnosti. Mimoškolní zájmová činnost může v budoucnu 

snížit rizika party, drog a jiných závislostí. V každém dítěti je nadání a vlohy, které se musí 

rozvíjet. Dítě získává seberealizaci a obdiv ostatních. (Balvín, 1997, s. 49) 

 

   Volný čas představuje pro romské občany významnou součást života. Volnočasové aktivity 

jsou na základě získaných zkušeností rozděleny do základních 3 oblastí: nízkoprahové 

klubovny, pravidelná činnost zájmových kroužků nebo individuální akce. V tomto výzkumu 

bych se chtěla zabývat činností nízkoprahových center a jejich aktivit pro děti a mládež. 

V těchto centrech je aktivita vytvořena ve formě různých všestranných kroužků, které dětem 

zábavnou formou ukazují možnosti různých aktivit a získávají je pro systematickou činnost 

v konkrétní zájmové činnosti.  

 

   Jedním z klubů, které jsem navštívila, je bývalý Klub Hurá Kamarád (dnes SKP centrum) 

v Pardubicích, kde se na základě zkušeností rýsuje obecný poznatek, že v rámci aktivit 

volného času je třeba na jedné straně přispívat k udržení romské identity a kultury činností 

v čistě romských ,,klubech“ , na druhé straně je nutné vyjít z izolace a věnovat se také akcím 

integrovaným s neromskými dětmi (zvláště pak na letních táborech). Dále pak v Hradci 

Králové Klídek Prostor Pro, toto centrum pomáhá navázat bližší vztah s dětmi a mladými  
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lidmi a zároveň naplňuje jejich volný čas prostřednictvím volnočasových aktivit a 

v neposlední řadě jsem navštívila také občanské sdružení Salinger, se sídlem v Hradci 

Králové, které má za cíl poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, 

hájit jejich oprávněné zájmy prostřednictvím volnočasových aktivit.  

 

3. Multikulturalismus 
 

3.1. Multikulturalita z pohledu antropologů 
 

    Multikulturalismus představuje zastřešující politickou i konceptuální artikulaci trendu, 

přičemž konstruuje vizi společnosti, v níž vedle sebe ,,nekonfliktně“ existují etnické skupiny, 

které se vyznačují jednotným (pokrevním) původem, sdílenou (etnickou) kulturou a 

kolektivní (etnickou) identitou. V období tohoto,,etnického obrození“ nevyhnutelně ustupuje 

logika občanských práv a do popředí se dostává otázka kolektivních práv ,,etnických minorit“ 

včetně nároků na uznání jejich ,,odlišných“ kultur či tradic v rámci politického života, jak 

uvádí antropolog Taylor. V souvislosti se zdůrazňováním kategorie etnicity coby 

symbolického nástroje dosahování kolektivních politických cílů je rovněž podrobováno 

kritice proslulé podobenství o ,,tavícím kotlíku“ (metling pot), které se zakládá na představě 

slévání různých tradic a kulturních praktik v jednu společnou univerzální kulturu. Od konce 

60. let byl tento pojem nahrazen pojmem ,,salátová mísa“ (salad bowl), ve které si různé 

přísady-etnické skupiny uchovávají svoji chuť a formu, nicméně dohromady tvoří jednotnou 

kulturu, která je tvořena jedinečnými členy. Do multikulturalismu zavádí Rotchild pojem 

etnopolitika, přičemž jej vymezil jako proces probíhající od 60. let 20. stol., jenž spočívá 

v mobilizaci etnicity z psychologické, sociální či kulturní úrovně na úroveň politického 

nástroje používaného za účelem změny či posílení systému strukturních nerovností mezi 

etnickými kategoriemi. Baumann pak k této tezi dodává, že etnicita je skrze etnopolitiku 

transformována z klasifikační hranice zvolené či zavedené v závislosti na konkrétním případu. 

(Hirt, 2005, s. 15) Podle Bartha kulturní rozdíly procházejí napříč etnickými hranicemi a 

etnická identita je konstruována na základě sociálně ustanovených představ o kulturních 

diferencích, nikoli na základě diferencí skutečných. Etnickou identitu primordiální rozebíral  
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více antropolog Geertz a tím, že vedl argumentaci o tom, že kulturní systémy jsou více méně 

samy sebe zachovávající entity, a tudíž jsou nepřístupné, záměrné a úmyslné manipulaci ze 

strany jednotlivců. (Eriksen, 2007, s. 99) 

   Gellner se k tomuto přidává svojí definicí nacionalismu a uvádí, že nacionalismus je 

původně politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka musí být shodné, neboli 

politický princip, který z kulturní podobnosti činí fundamentální sociální pouto. (Hirt, 2005, s. 

16) Smith rozvinul středovou pozici, kdy pro vznik nacionalismu předpokládal na jedné straně 

nutnou preexistenci etnik, zatímco uznával na druhé straně, že povaha nacionalismu je 

neodmyslitelně moderní. S tímto souhlasí i Gellner, že jsou národy bezezbytku moderními 

výtvory a jsou plody modernismu a industrialismu a více či méně vytvořily svou vlastní 

minulost. (Eriksen, 2007, s. 102) 

    Způsob, jakým multikulturalismus zachází s výrazem kultura, vzbuzuje na poli současné 

antropologie přinejmenším rozpaky. Turner například tvrdí, že multikulturalismus představuje 

formu identitní politiky, ve které koncept kultury postupně splývá s konceptem etnické 

identity. Multikulturalismus esencializuje ideu kultury, neboť kulturu chápe jako majetek 

etnické skupiny či rasy, tím, že multikulturalismus klade výrazný důraz na ohraničenost a 

vzájemnou oddělenost kultur, zároveň příliš zdůrazňuje interní homogenitu kultur. (Hirt, 

2005, s. 39) 

 

3.2. Multikulturalita a multikulturní výchova 
 

 Multikulturalita je definována jako vytvoření přátelského prostředí a vzájemného respektu 

pro soužití lidí různých etnik a národností. Vychází z předpokladu, že všechny kultury mají 

vzájemně srovnatelnou hodnotu a jsou si rovny a že soužití nositelů různých kultur vede 

k vzájemnému plodnému obohacení. (Šišková, 1998, s. 134) V souvislosti s výše zmíněným 

jevem míšení kultur se v českém vzdělávání stále více prosazuje oblast zvaná multikulturní 

výchova, která jak uvádí Průcha (2000, s. 14) ,, je příprava na sociální, politické a 

ekonomické reality, které žáci prožívají v kulturně odlišných lidských stycích. Multikulturní 

výchovu lze tedy definovat jako snahu vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů 

způsobilost lidí chápat a respektovat jiné kultury než svou vlastní. Má značný praktický  
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význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných národů, ras, 

apod. Tímto se stává nástrojem k odbourávání negativních jevů ve společnosti, jako je 

xenofobie, rasismus, nacionalismus atd. Multikulturní výchova jako taková tvoří předstupeň 

interkulturní výchovy, s jejími cíli se do značné míry ztotožňuje, ve srovnání s ní ale preferuje 

spíše existenci ,,vedle sebe než  spolu“ . 

    Multikulturní ideologie má dvě roviny. Na jedné straně umožňuje lidskou rozmanitost, na 

straně druhé znemožňuje, aby s přistěhovalci bylo zacházeno stejně jako s ostatními. 

Multikulturní ideologie tedy vytváří svůj vlastní kulturní terorismus, svoje vlastní představy 

kultury a svoji vlastní variantu názvů hranic a čistoty. Mnoho členů minorit by upřednostnilo, 

aby kontinuálně nevystupovali jako členové minorit. Avšak ve společnosti charakterizované 

kulturním relativismem a multikulturní ideologií opakovaně slyší, že mají svoji kulturu a 

tradici, a proto mají být na co hrdí! (Eriksen, 2007, s. 27) 

 

3.3. Historické změny MTKU 
 

   60. léta 20. stol. bývají považována za období vzniku multikulturalismu. V zemích 

Z Evropy se začíná v těchto letech hovořit o multikulturalismu v souvislosti se značným 

přílivem imigrantů z neevropských oblastí. Evropa na tuto skutečnost reagovala hůře, než 

,,klasické“ přistěhovalecké země jako je USA, Kanada, Austrálie. Oproti evropským zemím 

přistěhovalecké země byly vždy otevřenější k proměně. Evropské národní státy jsou naopak 

ovlivňovány historií těch, kteří tam ,,žili už od nepaměti“.(Hladík, 2006, s. 9) 

    Po změně politické situace v roce 1989 došlo na našem území také ke změnám ve složení 

obyvatelstva, a to jak po stránce jeho skladby věkové či vzdělanostní, tak po stránce 

národnostní. Zatímco před pádem ,, železné opony“ byla naše společnost reaktivně izolována, 

v současné době je již nesporné, že po 15 letech uvolnění pohybu přes hranice pro občany 

České republiky i pro obyvatele jiných států se naše společnost musí začít seznamovat 

s faktem, který pro ni je nový a do jisté míry překvapující – s faktem multikulturality.  

    V dnešní době vrcholí v České republice reforma vzdělávacího systému a na mnoha 

školách je již prostřednictvím školských vzdělávacích programů ověřován Rámcový  
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vzdělávací program pro základní vzdělávání, který má české školství oživit a zavést nové 

přístupy. (Lukášová, 2007, s. 25) 

 

 

 

4. Výzkum 
 

4.1. Metodologie antropologického výzkumu 
 

   Základní metodou sociální a kulturní antropologie je terénní výzkum, tj. systematický sběr 

antropologických dat využívající nejrůznější techniky: přímé pozorování, dotazníková šetření, 

interview, testy, genealogickou metodu, projektivní techniky, fotografie, film, aj. 

Nejtypičtějším a nejefektivnějším typem terénních výzkumů jsou klasické dlouhodobé pobyty 

v malých lokálních společnostech, vyžadující od antropologa znalost jazyka a zvyků dané 

kultury a schopnost přizpůsobit se místnímu způsobu života, sociálním, geografickým a 

klimatickým podmínkám. (Maříková, 2000, s. 17) 

 

 

4.2. Cíl výzkumu 
 

  Mým hlavním cílem je zjistit, do jaké míry majoritní a minoritní skupiny spolupracují a 

účastní se společně různých aktivit, s tím také úzce souvisí návštěvnost nízkoprahových 

center a klubů. Chtěla bych se také zaměřit na dětskou hru jako způsob modelování životních 

situací i jako významný prostředek pro utváření dialogu mezi romskou a českou populací. 

Jedním z dílčích cílů je také zjistit, do jaké míry mají romské děti možnost poznat kulturu 

nejen vlastní, ale také kulturu okolní, tedy majoritní. Důležitá pro mě bude také návaznost na 

školu, do jaké míry jsou děti seznámeny s multikulturní výchovou a zda mají informace o 

etnických skupinách, které žijí kolem nich.  
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4.3. Koncepční  hypotéza 
 

  Problematika integrace romské menšiny do majoritní společnosti je stále nevyřešeným 

problémem, a proto bych se chtěla snažit zjistit, zda zapojení dětí a mladistvých do 

společných aktivit či trávení volného času pospolu může přispět k lepší integraci do 

společnosti. 

 

  

4.4. Výzkumné otázky 
 

 Co si myslí Romové o majoritní společnosti a naopak? 

 Tráví romské děti volný čas s českými dětmi? 

 Mají děti a mládež informace o jiných etnických skupinách kolem sebe? 

 Mají romské děti i české kamarády a s kým tráví volný čas? 

 Navštěvují děti a mládež centra pro volný čas? 

 Podílí se děti majority na společných aktivitách s dětmi minority? 

 Mají děti a mládež informace o multikulturní výchově? 

 

4.5. Metodika a průběh výzkumu 
 

   V průběhu výzkumu jsem prováděla řízený rozhovor s dětmi romskými tak i českými, 

abych získala potřebné informace o společném trávení volného času. Tyto otázky mi sloužily 

jako pomocná osnova a vždy jsem je přizpůsobila jednotlivým dětem a mladistvým, aby jim 

byly dostatečně srozumitelné a přístupné. Tyto rozhovory jsem prováděla s dětmi a 

mladistvými, které jsem si rozřadila do jednotlivých věkových skupin ( 13-15 let-děti, 15-18 

let-mladiství, 18-26 let- mládež), aby se mi v závěru lépe vyhodnocovaly. Velmi mi také  

29 



pomohly informace a zkušenosti od jednotlivých pracovníků nízkoprahových center a 

volnočasových klubů v Pardubicích a Hradci Králové.(viz příloha č. 1. : řízený rozhovor) 

   Při samostatném výzkumu v jednotlivých centrech jsem použila metodu nezúčastněného 

pozorování, popřípadě metodu zúčastněného pozorování při zapojení se do aktivit s dětmi.  

Pokud to bylo možné a bylo to v souladu s mým tématem, také jsem použila narativní 

rozhovor (tedy volné vyprávění). Také jsem dotazníkovou formou zjistila jejich znalosti o 

ostatních etnických skupinách pomocí různých obrázků a předem strukturovaných otázek, tím 

jsem si také ověřila, zda je jednou z příčin špatné integrace do společnosti neinformovanost o 

lidech žijících s námi, kteří pocházejí z jiného sociokulturního prostředí. (použitý dotazník 

z časopisu Pedagogika-čl. Pedagogický výzkum vybraných otázek multikulturního vzdělání-

Lukášová, Rozsypalová)-(viz příloha č. 2. : dotazník). Mými dotazovanými či 

spolupracovníky byli převážně děti a mladiství jak majoritní, tak i minoritní populace, kteří 

mi pomohli vyvrátit či potvrdit moji hypotézu, a tak přispět svými názory a zkušenostmi k 

mému výzkumu. Celkový počet respondentů je 86 (42 dětí neromské příslušnosti x 44 

romské příslušnosti). (viz uvedeno v závěru-výsledky výzkumu).  

   Výzkumné šetření probíhalo od měsíce září roku 2008 do měsíce květen 2009, kdy jsem 

průběžně navštěvovala jednotlivá centra a prováděla s dětmi rozhovory a zadávala dotazníky, 

vždy před samotným šetřením probíhalo seznámení s respondenty a představení mé osoby 

pracovníkem centra. Někdy bylo nezbytné vyhrazení místnosti, kde jsem prováděla rozhovory 

s respondenty, z důvodu soukromí a neovlivnění ostatních účastníků při samotných 

odpovědích.  

 

4.5.1. Řízený rozhovor 
 

   Tento řízený rozhovor byl prováděn s dětmi, které jsem si rozřadila do věkových skupin (viz 

výše) a rozlišila, zda se hlásí k romské populaci či neromské populaci, abych měla porovnání 

v závěru výzkumu.  Otázky řízeného rozhovoru byly polostrukturované a vždy přizpůsobeny 

věkovým hranicím a úrovni inteligence jednotlivých informátorů. Rozhovory byly 

zaznamenávány na záznamový arch pro snazší vyhodnocování. Otázky se týkaly trávení  
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volného času v NZDM (nízkoprahových centrech), zda se setkaly s multikulturní výchovou, 

zda mají znalosti o romském /neromském etniku, zda mají kamarády či spolužáky pocházející 

z jiného sociokulturního prostředí, apod……Celkový počet strukturovaných otázek je 20.  

 

4.5.2. Dotazník 
 

    Tento dotazník využíval jak projektivní metodu, tak i vytváření souhlasu či nesouhlasu 

s výroky, či přiřazování pozitivních a negativních atributů. Kromě otázek uzavřených se zde 

objevovaly i otázky otevřené, u otázek uzavřených bylo často požadováno zdůvodnění, proč 

respondent volil tu či onu možnost. Zároveň byla u mnoha otázek nabízena kromě daných 

variant také možnost vlastní volné odpovědi. Dotazník byl stejně jako řízený rozhovor 

nabízen romským i neromským dětem, které si ho mohly samy vyplnit. Výsledky dotazníků 

jsou interpretovány v tabulce a také podrobněji slovním hodnocením, které je uváděno v % 

zastoupení odpovědí. Dotazník byl převzat z anglického originálu, proto bylo nutné pozměnit 

a přeformulovat některé otázky. 

 

5. Výsledky výzkumu a jejich interpretace 
               

 

5.1. Řízený rozhovor 
 

      Tuto tabulku jsem si vytvořila pro snadné zaznamenávání dat a odpovědí dětí a mládeže na 

jednotlivé otázky řízeného rozhovoru, usnadnilo mi to vyhodnocování a analýzu tohoto 

šetření, jelikož volné odpovědi jsou velmi obtížné pro analýzu výzkumu, proto jsem zvolila 

tuto statistickou metodu. V tabulce jsou zaznamenávány nejvíce frekventované odpovědi a u 

nich je procentuální či číselné vyjádření odpovědí dětí. Významnější pro tento výzkum je 

samotné slovní hodnocení uvedené v závěru-postoje a názory romských a neromských dětí a 

mládeže. 
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Tabulka č. 1: Odpovědi dětí a ml. NZDM Klídek, KC Amaro Phurd, NZDM Modrý 

pomeranč rozdělených do jednotlivých věkových skupin a příslušnosti (1. a)13-15 let, 1. 

B)13-18 let, 3. věková skupina 18-26 let nebyla zastoupena), ke které se děti hlásí 

(ROM/NEROM).  

1. a)  Kategorie dětí  a ml. romských a neromských od 13-15 let 

 

Otázka 

 

Romské dítě 

 

Neromské dítě 

 

1. 

a)každý den- 30% odpovědí 

b)někdy, podle času-60% odpovědí 

c)jen výjimečně-5% odpovědí 

5% ostatní odpovědi 

a)každý den- 40% odpovědí 

b)někdy, podle času-25% odpovědí 

c)jen výjimečně-10% odpovědí 

25% ostatní odpovědi 

 

2. 

 

V 90% se děti shodly na trávení VČ 
zde v centru s kamarády. 

 

50% dětí tráví VČ nejvíce v centru/ 48% 
tráví VČ  se svými kamarády/ 2% tráví VČ 
doma 

 

3. 

 

ANO 

 

ANO 

 

4. 

 

Zde byly odpovědi různorodé, podle 
zájmu dětí. 

 

Zde byly odpovědi různorodé, podle zájmu 
dětí. 

 

5. 

 

ANO 

 

ANO, ale mohly by být zajímavější 

 

6. 

 

Pouze 1 dítě znalo správnou odpověď 

 

10% odpovědělo správně 

 

7. 

 

ANO 70%/NE 30% 

 

ANO 65%/ NE 35% 

 

8. 

 

ve všech případech jsem zaznamenala 
nějaké znalosti o neromském etnik 

 

60% dětí mělo znalosti o romském etniku a 
ostatní děti by se rádi něco dozvěděly 

 

32 



 

9. 

 

Jejich zvyky, oblíbené jídlo,…. 

 

Jazyk, jména zpěváků, historie,….. 

 

10. 

 

50% kladná zkušenost/31% záporná 
zkušenost/19% neutrální zkušenost 

 

 

V 78% převažuje negativní zkušenost-
krádeže a zbytek je pozitivní zkušenost-

pomoc. 

 

11. 

 

Bez problémů 

 

Bez problémů 

 

12. 

 

Znají Vietnamce, Ukrajince, Mongoly 

 

 

Znají Slováky, Vietnamce, Číňany 

 

13. 

 

ANO 

 

ANO 

 

14. 

 

Viz ot č. 10. 

 

Viz ot. č. 10. 

 

15. 

 

ANO 

 

ANO 

 

16. 

 

85% ANO/ 15% NE 

 

72%ANO/ 28% NE 

 

17. 

 

Viz ot č. 16. 

 

Viz ot. č. 16. 

 

18. 

 

ANO 

 

NE 

 

19. 

 

ANO 

 

ANO 

 

20. 

 

ANO 

 

ANO 
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1. b)  Kategorie dětí  a ml. romských a neromských od 15-18let 

 

Otázka 

 

Romské dítě 

 

Neromské dítě 

 

1. 

a)každý den- 5% odpovědí 

b)někdy, podle času-60% odpovědí 

c)jen výjimečně-30% odpovědí 

5% ostatní odpovědi 

a)každý den- 15% odpovědí 

b)někdy, podle času-57% odpovědí 

c)jen výjimečně-8% odpovědí 

20% ostatní odpovědi 

 

2. 

 

Většinou děti tráví volný čas se svými 
kamarády. 

 

Většinou děti tráví volný čas se svými kamarády 

 

3. 

 

ANO 

 

ANO 

 

4. 

 

Zde byly odpovědi různorodé, podle 
zájmu dětí.(převažuje sport, venkovní 

aktivity). 

 

Zde byly odpovědi různorodé, podle zájmu dětí 
(fotbálek, sporty). 

 

5. 

 

ANO 

 

ANO 

 

6. 

 

4 děti znaly správnou odpověď a  byly 
zapojeny do programu MTKU výchovy. 

 

Pouze 1 mladistvý odpověděl správně. 

 

7. 

 

ANO 

 

ANO 60%/ NE 40% 

 

8. 

 

ve všech případech jsem zaznamenala 
nějaké znalosti o neromském etniku 

 

100% dětí mělo znalosti o romském etniku a  

 

9. 

 

 

Jejich zvyky, oblíbené jídlo, známé 
osobnosti z historie….  

 

 

Jazyk, jména zpěváků, historie,….. 

  34 



10.  

Převažuje kladná zkušenost. 

Zaznamenala jsem v 30% předsudky vůči 
Romům, ale v 50% se ukazuje pozitivní 

zkušenost. 

 

11. 

 

Bez problémů 

 

Bez problémů 

 

12. 

 

Znají Vietnamce, Ukrajince, Mongoly, 
Asiaty. 

 

Znají Slováky, Vietnamce, Číňany, Rusy, 
Mongoly.  

 

13. 

 

ANO 

 

ANO 

 

14. 

 

Viz ot č. 10. 

 

Viz ot. č. 10. 

 

15. 

 

ANO  

 

ANO 

 

16. 

 

50% ANO/ 50% NE 

 

95%ANO/ 5% NE 

 

17. 

 

Viz ot č. 16. 

 

Viz ot. č. 16. 

 

18. 

 

ANO 

 

ANO 

 

19. 

 

ANO 

 

ANO 

 

20. 

 

ANO 

 

ANO 

 

5.2. Dotazník 
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Tabulka č. 2: Odpovědi dětí a mládeže NZDM Klídek, KC AMARO PHURD, NZDM 
Modrý pomeranč 

Otázka    

č. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

ROM 

 

neupřednostňují 

děti světlé barvy 
pleti 

 

bezdomovec/ 

smutný, sám 

komunikují 
se 
spolužáky/ 

zapojují se 
do spol. 
dění 

 

znají přední 
představitele 

státu/neznají 
představitele 

regionů 

 

Čech 

/Evropan, 
Pražský 
hrad a 
jiné, 
sportovec 
jako os. 

 

 

 

Vídeň 

 

 

 

Varianta 
A 

 

NEROM 

 

upřednostňují 
děti světlé barvy 

pleti 

 

 

 

bezdomovec 

 

komunikují 
se 
spolužáky/ 

zapojují se 
do spol. 
dění 

 

znají přední 
představitele 
státu/neznají 

představ. 
regionů 

 

Čech, 
Pražský 
hrad a 
jiné, 

sportovec 
jako os. 

 

 

 

Praha 

 

 

Varianta 
B 

 

 

Otázka č. 1:  Děti a mládež neupřednostňují děti světlé barvy pleti před dětmi tmavé barvy 

pleti-na obrázku v dotazníku bylo 6 dětí z cizích zemí, děti se měly vyjádřit, se kterým 

kamarádem z cizí země by se chtěly kamarádit a se kterým ne. Je patrné, že nejvíce 

přijímaným dítětem a zároveň nejméně odmítaným dítětem z obrázku byla Monika 

z Maďarska, jejím opakem je pak Esta z Tanzánie. Nejlépe přijímanými dětmi se stala již 

zmíněná Monika, a pak také Aarive z Finska, nejvíce odmítané Celina z Brazílie a Esta 

z Tanzánie byly obě černé barvy pleti. 
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Přijímané děti: 

1.Monika-Maďarsko 

2.,3.-Aarive-Finsko 

2.,3.-Danake-Japonsko 

4. Michael-Izrael 

5. Celina-Brazílie 

6.Esta-Tanzánie 

 

Nepřijímané děti: 

1-Esta-Tanzánie 

2.Celina-Brazílie 

3.Danake-Japonsko 

4.Michael-Izrael 

5.Aarive-Finsko 

6.Monika-Maďarsko 

 

Otázka č. 2:  Tato otázka byla dětmi zpracována velmi různorodě. Nejobecnějším slovem, 

jímž děti popisovaly co je na obrázku, je bezdomovec. Takto se k jeho obsahu vyjádřila téměř 

třetina dotázaných dětí. Za pozitivní lze považovat, že se v odpovědích dětí objevovaly také 

formulace, jež se snaží reflexi pocitů postavy na obr. – je smutný, osamělý, nemá si s kým 

hrát, má těžký život. V tomto způsobu reakce na obsah obrázku se odráží schopnost empatie, 

kterou tedy některé děti středního školního věku mají rozvinutou. U druhého obrázku se 

dvěma nejvíce užitými slovy stal Protest (61 voleb) a Demonstrace (25 voleb). 
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Otázka č. 3: Bereme-li celkový počet respondentů 86 (42 dětí neromské příslušnosti x 44 

romské příslušnosti), 82% všech respondentů se účastnilo hádky se spolužáky, 73% 

naslouchalo příteli/přítelkyni, členem skupiny, která něco organizovala pro třídu, bylo 53% 

respondentů. 50% se vyjádřilo, že se účastnilo sběru smetí a odpadků, 75% žáků přiznalo, že 

bude zodpovědně přistupovat k volbám, až vyrostou. 16% žáků jednalo s institucemi v obci, 

9% žáků by se chtělo stát členy parlamentu, 20% žáků by se rádo stalo starosty obce, 50 % 

dětí by chtělo pracovat pro organizace pomáhajícím lidem. Zde nebyl rozdíl mezi odpověďmi 

romských a neromských dětí. 

Otázka č. 4:  Úkolem bylo určit na obrázku, kdo je na něm vyobrazen a jaké je jeho povolání, 

tedy co dělá. Na prvním obrázku byla fotografie tehdejšího prezidenta ČR-Václava Havla- 

78% dotázaných se shodlo na funkci prezidenta a správně uvedlo jeho jméno. Na druhém 

obrázku byl vyobrazen hejtman moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, kterého však 

nepoznal žádný z respondentů.  

Otázka č. 5: Ze všech dotázaných respondentů by se jako Čech /Češka představilo 63% 

dotázaných, jako Evropan /Evropanka 20%  a jako občané obce, ve které žijí se představilo 

pouze 6 respondentů. Názory na typické české jídlo se různí (bylo představeno vepřo- knedlo- 

zelo, špagety, hamburger, hranolky,…). 67% respondentů by ukázalo cizinci památku Pražský 

hrad a zbytek respondentů by ukázalo památku ve svém městě, ve kterém žijí. 45% dětí by 

cizinci přiblížilo českou mentalitu prostřednictvím nějaké osobnosti/nejvíce sportovce). 

Otázka č. 6: Celkem 17 žáků by preferovalo Vídeň, 51 žáků preferovalo Prahu a zbytek 

Jihlavu. 

Otázka č. 7: Zde byly nabízeny 2 varianty odpovědí: Variantu A, při jejíž realizaci by se 

stavěla dlouhá silnice vedoucí přes mladý les, dřevo z jeho stromů by se mohlo prodávat až za 

15-20 let, bylo by také potřeba postavit most a stavba by tedy byla dražší, zvolilo 57 žáků a 

variantu B-levnější stavbu  kratší silnice  vedoucí  blízko hranice přírodní rezervace, kde žijí 

chráněné ohrožené druhy zvířat  a bez potřeby stavět most zvolilo 29 žáků. 
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6. Závěr-postoje a názory neromských dětí a ml. 
 

  Z dotazníků vyplývá, že postoje dětí a mládeže nízkoprahových center se mohou jevit jako 

xenofobní, tedy že mají strach z cizího, především z toho, co vypadá jinak, než připouští 

jejich norma či zvyk, odrážející také normy a zvyklosti obecně. Lidí, kteří budou vypadat 

jinak než my Češi, budou mít jiné kulturní základy a budou se také svým chováním odlišovat, 

bude na našem území přibývat. Je tedy potřeba na tyto skutečnosti děti připravit v rámci 

multikulturní výchovy. Avšak toto se liší v souvislosti s řízenými rozhovory, kde děti 

projevovaly zájem pomoci spolužákům, pocházejícím z jiného sociokulturního prostředí, to 

však přisuzuji vlastní zkušenosti a zvyku, že s takovým dítětem přichází běžně do kontaktu. 

Ve výzkumu je zřejmé i v rozhovorech, tak i v dotazníku, že děti jsou si vědomy své identity, 

jak regionální, tak i evropské. S tímto souvisí otázka, která se pokládala v průběhu řízeného 

rozvorou, a to, zda už se setkaly ve škole s multikulturní výchovou, ve většině případů, a to 

v 80% jsem nezaznamenala, že by děti správně uchopily podstatu multikulturní výchovy a 

většinou o ní také nikdy neslyšely, což je velkým propadem v návaznosti se zaváděním 

Rámcových vzdělávacích programů na základní školy. Na druhé straně jsem byla potěšena, že 

se některé děti seznámily s názvem Škola na cestách, tento program je zaměřený na poznávání 

nových kultur a na multikulturní výchovu jako takovou.  Velmi pozitivní bylo mé sdílení 

aktivit a činností v rámci klubů s romskými dětmi, se kterými jsem trávila volný čas i mimo 

volnočasové kluby, a to je trochu v rozporu s dotazníkem, ve kterém děti především 

projevovaly strach z černošských dětí, tedy dětí jiné barvy pleti. Toto vyplývá z neznalosti o 

dětech jiných kultur, avšak 90% dětí projevilo zájem získat nové znalosti a přednosti, ve 

kterých jiné národy vynikají, proto se náš rozhovor ubíral někdy až k výkladu o jednotlivých 

kulturách. Rádi by například rozuměly některým slovům v romském jazyce. V 30% se děti 

setkaly s negativní zkušeností s romským etnikem, kdy byly např. okradeni, apod., avšak 

nebrání se i nadále přátelství s romskými dětmi a navazují další přátelství bez problémů. 

Myslím si, že v tomto hrají velkou úlohu nízkoprahová centra, která plní integrační funkci, 

děti odbourávají své stereotypy, které nasbíraly od svých rodičů nebo z médií, které podávají 

mnohdy zkreslené informace o romských spoluobčanech.  V tomto případě je hypotéza 

potvrzena, jelikož je integrace ze strany majoritní společnosti více přístupná, 

prostřednictvím zapojování se do společných aktivit a pracování na poli nízkoprahových 

klubů umožňuje dětem se sblížit a komunikovat mezi sebou.   
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7. Závěr-postoje a názory romských dětí a ml.  
 

   V tomto případě romské děti nemají strach z něčeho cizího a nebyl by pro problém mít za 

kamaráda např. černocha z Afriky oproti neromským dětem, které nejsou zvyklé na odlišnosti 

jako např. barva pleti. Dotazované děti byly velmi sociabilní a projevovaly zájem kamarádit 

s ostatními dětmi, to si myslím, že bylo způsobeno příznivým kulturním prostředím, které 

panuje v jednotlivých centrech pro trávení volného času a jednotlivé rozdíly mezi dětmi jsou 

stírány. Romské děti mají větší povědomí o multikulturní výchově a dokonce 4 děti byly 

zapojeny v rámci školního vyučování na multikulturní výchově. Děti mají znalosti o české 

společnosti, ví mnohé z historie, znají vlajku ČR a hymnu. Tráví společně volný čas se svými 

vrstevníky jak romskými tak i neromskými a nemají problém při vzájemné spolupráci a 

nebrání se dokonce i lásce s partnerem odlišného etnika. Mnohdy také vypráví o špatné 

zkušenosti s vlastními příslušníky romského původu, a mnohdy inklinují více k neromským 

dětem, snaží se osamostatnit a odprostit se od své rodiny, jelikož se z důvodů rodinných 

nemohou zúčastnit některých volnočasových aktivit, které pořádají centra a ztrácí tak své 

postavení ve skupině dětí, proto oni to vidí z jednostranného pohledu, tedy, že je rodina 

nepodporuje. V tomto je také druhá stránka pozitivní, děti se učí formovat svou osobnost, 

přijímat normy majoritní společnosti a více se začleňovat do majoritní společnosti. 

Prostřednictvím přátelství s neromskými dětmi přicházejí na jiný způsob života, který je pro 

ně mnohdy lepší a prospěšnější pro ně samotné. Získávají nové hodnoty ve svém životním 

žebříčku a začíná pro ně být důležitá rodina, zaměstnání, zdraví a láska. Proto si myslím, že 

seznamování se s jinými kulturami je vhodné v průběhu dětství a mládí, aby se tím 

předcházelo xenofobnímu strachu, který je důvodem neznalosti informací o ostatních 

kulturách, které žijí kolem nás. Proto je opět má koncepční hypotéza potvrzena a 

přijímám alternativu. Trávení volného času v nízkoprahových centrech naplňuje 

integrační charakter, tudíž umožňuje integraci minoritní společnosti do většinové 

společnosti.  
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Závěr 
 
   Romové tvoří v České republice specifickou menšinu. Žijí na samotném okraji společnosti. 

Mají velmi nízkou životní úroveň, vysokou míru nezaměstnanosti a tíživou bytovou situaci. 

Vyznačují se degradovaným stupněm vzdělání a kvalifikace a jsou závislí na podporách. 

Stratifikují se do různých subetnicit, kterým chybí historické a teritoriální zakotvení. 

Přistupují laxně k dodržování zákonů a obecně přijímaných norem. Majorita se vůči nim 

uzavírá a chová se k nim xenofobně až rasisticky. Bude třeba vytvořit prostor pro nekonfliktní 

řešení problémů provázející soužití Romů s Neromy při maximálním zachování romské 

identity, o což se musí snažit jak pracovníci státní správy a místních samospráv, tak zástupci 

proromských aktivit (romští poradci) a romských organizací (politická seskupení, občanská 

sdružení, nadace a kulturní spolky). Jinak řečeno, obě strany musí rovným dílem usilovat o 

zlepšení respektu jednoho k druhému a o zlepšení vzájemných vztahů.  

 

   Závěrem bych chtěla říct, že za pozitivní považuji svůj zájem o všechno, co může přispět ke 

zlepšení začlenění Romů do české společnosti, k tomu, aby byla respektována jejich lidská 

práva, aby byly ve skutečnosti, nejen na papíře, rovnocennými a rovnoprávnými občany 

České republiky. 

 

       K sociálnímu začlenění romského etnika, kde mohou přispět spíše komplexně pojatá 

opatření. V první řadě je zapotřebí jasně garantovat práva menšiny Romů a ochranu těchto 

práv.  Vedle toho by podpora zastoupení Romů ve státní správě a samosprávě měla dostat 

jasné institucionální formy, měla by být stanovena pravidla tohoto zastoupení uznáním práv 

menšiny je spojena i výrazná podpora aktivit rozvíjených romskou kulturou, jazyk, tradice na 

školách i mimo školu, výchova majority prostřednictvím seznamování s kulturou a životem 

menšiny Romů.  

 

       Dále je třeba usilovat o zlepšení sociálně-ekonomického postavení Romů. Zásadní 

otázkou úspěchu integrace etnika Romů je, nakolik převládne, či bude eliminován dnes již 

dobře viditelný negativní trend k sociální exluzi. Podstatný pozitivní obrat může přinést jasně 

definovaný komplex opatření v rámci vyrovnání příležitostí v řadě oblastí života Romů a 

majority. 
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   Je velmi důležité zabývat se integrací menšin i na základních a středních školách, kde by 

mělo být hlavním tématem výchova k toleranci v rámci předmětu multikulturní výchova. 

Důležité je vést dospívající k ujasnění postojů vůči jiným národnostem a rasám. Podpořit 

pozitivní postoje, porozumět negativním, nezůstat však u konstatování, ale jít dál, hledat 

kořeny negativního postoje-často to bývá strach, negativní zkušenost, strach z kriminality 

určité kultury. Existuje-li něco jako negativní společenský jev, nelze to vyvracet, ale je možné 

zdůrazňovat, že jedinci nereprezentují celé etnikum. Často bývá příčinou negativního postoje 

špatná osobní zkušenost, spíše se mnohdy jedná o xenofobii, než o skutečný rasismus. Velmi 

důležité je také informovat o etniku, které mládež nejvíce zajímá nebo ke kterému má 

neproblematičtější vztah a ke kterému je potřeba ujasnit si postoje.  

 

     Aktivity, které už existují, by měly být podpořeny i možností studia Romů na středních a 

vysokých školách. Je zapotřebí zlepšit také zaměstnanost Romů.  Pro Romy je tato oblast 

největším problémem. Pro uplatnění principu vyrovnání příležitostí je však jednoznačně řešit 

otázku evidence příslušníků etnika Romů. Přiřazení k romskému etniku je založeno na 

deklaraci národnosti, možná by bylo vhodné sledovat vedle toho i mateřský jazyk, případně 

etnický původ.  

 

  Cíl, který jsem si kladla na začátku této práce, byl vysledován a praxe mě utvrdila, že 

majoritní a minoritní skupiny dětí a mládeže spolu navzájem spolupracují a účastní se 

plánování společných aktivit, s tím také souvisí návštěvnost nízkoprahových center, která je 

veliká. V průběhu různých aktivit, které jsem měla možnost s dětmi vyzkoušet, jsem zjistila, 

že hra je velkým prostředkem modelování životních situací a vytváří komunikaci mezi 

romskými a neromskými dětmi a má příznačný integrační charakter. Avšak děti mají 

nedostatečné znalosti a nemají možnost poznat kulturu okolní a tím vzniká strach z cizích 

kultur, s tím souvisí také neznalost multikulturní výchovy, která je součástí RVP na 

základních školách a stále neznámým předmětem pro mnoho dětí.  
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Přílohy 
 

 

Příloha č. 1: Řízený rozhovor 
 

Organizace: ………………………                                            věk.skupina:  13-15 let 

 Pohlaví:muž x žena                                                                                           15-18 let 

  ROM/ NEROM                                                                                                18-26 let 

 

1. Jak často navštěvuješ centrum, organizaci, volnočasový klub a jak dlouho se zdržuješ 
v centru….? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

2. Kde nejčastěji trávíš volný čas a s kým? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Trávíš volný čas s romskými/českými dětmi? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

4. Jaké aktivity tě nejvíce baví a jaké jsi měl/la možnost vyzkoušet? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

5. Líbí se ti nabízené aktivity zde v centru, klubu, organizaci?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. Víš co je to multikulturní výchova a setkal/la ses někdy s tím a popřípadě kde? 
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………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

7. Máte ve třídě, popř. ve škole nějaké romské spolužáky? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

8. Máš nějaké znalosti o romském etniku? Pokud ano, tak jaké a kde ses o nich 
dozvěděl/la? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

9. Co by ses rád (a) o romském etniku dozvěděl(a)? 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

10. Máš nějakou osobní zkušenost s Romy? Pokud ano, tak jakou? 

…............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

11. Jak by si přijal/la kamaráda/kamarádku Roma/Romku, Čecha/Češku? 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

12. Znáš také nějaká další etnika, která žijí kolem nás, a víš o nich něco? 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

13. Máte možnost ve škole zúčastnit se nějakých společných aktivit nebo navštěvovat 
nějaké kroužky? Jezdíte se školou na ŠVP nebo na výlety? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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14. Máš nějaký hezký nebo špatný zážitek s Romy, který si prožil v osobním životě nebo 
tady v centru, klubu, organizaci? 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

15. Navazují se ti snadno nová přátelství s romskými/český dětmi? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

16. Účastníš se aktivit pořádaných centrem, organizací a navštěvuješ je sám, či 
s kamarády nebo s rodiči ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

17.  Jezdíš na letní tábory pořádané centrem? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

18. Myslíš si, že je těžké pro romské dítě začlenit se mezi ostatní děti? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

19. Pokud by bylo v tvé blízkosti takové dítě, pomohl by si mu se začlenit mezi ostatní? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

20. Navštěvoval/la by si ho i doma, pokud by potřeboval pomoct s úkoly? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

21.  Volné vyprávění ( na základě narativního rozhovoru) 

…………………………………………………………………………………… 

Tyto informace budou sloužit pouze jako podklad pro terénní výzkum k bakalářské práci. Pokud dostanu souhlas, budu tyto 
rozhovory nahrávat na diktafon a následně přepisovat. 
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Příloha č. 2: Dotazník MTKU 
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Příloha č. 3: Fotogalerie 

                                                                  Obr. č. 1: Salinger                                                            

  Obr. č. 2: Modrý pomeranč-taneční soutěž 

 

                                                      

                                                                Obr. č. 3: Výuka v AMARO PHURD 

              Obr. č. 4: Taneční soutěž Jaroměř 
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Příloha č. 4: Popis jednotlivých center 

NZDM MODRÝ POMERANČ 
(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý 
pomeranč) 

NZDM Modrý pomeranč je sociálně preventivní ambulantní službou. Jeho zřizovatelem je Občanské 
sdružení Salinger. V rámci NZDM Modrý pomeranč fungují dva nízkoprahové kluby, klub pro děti 
Beruška a klub pro mládež Orange. 

Poslání 
Jsme nepobytovým zařízením, kde děti a mládež ve věku 7 - 21 let z Hradce Králové mohou společně 
trávit volný čas a najít pomoc a radu v obtížných životních situacích. Pomáháme jim najít své místo v 
životě a společnosti. 

Cíle 
 Předcházet a zamezovat sociálnímu vyloučení našich klientů  
 Vést klienta k orientaci ve společnosti  
 Zvýšit kompetence klientů v plánování vlastních aktivit ve volném čase  
 Podporovat klienty při zvládání obtížných životních situací a zároveň je učit, jak je zvládnout 

samostatně  

Cílová skupina 

Cílová skupina nízkoprahového klubu Beruška 
Služby klubu jsou určeny dětem ve věku 7 - 14 let z Hradce Králové, které:  

 žijí v komplikovaných sociálních vztazích;  
 nemají příliš možností kde a jak trávit svůj volný čas.  

Cílová skupina nízkoprahového klubu Orange 
Služby klubu jsou určeny mládeži ve věku 13 - 19 let z Hradce Králové která: 

 nemá bezpečně kde a jak trávit svůj volný čas;  
 žije takovým životním stylem, který je v rozporu se společenskými normami a ohrožuje tak její zdravý 

vývoj (závislosti, promiskuita..);  
 se nachází v obtížných životních situacích, které nedokáže řešit v rámci svých přirozených sociálních 

vztahů (rodina, komunita, vrstevníci).  

Principy poskytování služeb 

Princip nízkoprahovosti 
 Pro vstup do zařízení a užívání služeb neexistuje omezení podle etnického nebo sociálního původu, 

názorů a přesvědčení, pohlaví, zdravotního stavu ani životního stylu.  
 Klient má možnost zůstat v anonymitě; osobní údaje klienta se získávají pouze s jeho souhlasem a v 

situacích, které upravují zvláštní pravidla (např. pro potřeby pojištění při víkendovém pobytu, při jednání 
o nápravě škody apod.)  

 Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.  
 Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby; klient může přicházet a odcházet v 

rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení.  
 Klient není povinen zapojit se do připravených činností.  
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 Služby jsou poskytovány bezplatně; finanční spoluúčast klienta je možná při navazujících aktivitách 
(např. koncerty, víkendové pobyty, tábory).  

  
 Klient se může podílet na činnosti centra a ovlivňovat ji.  

Princip odpovědnosti klienta 
 Cílem sociální pomoci je podpořit klientovu schopnost zvládat životní obtíže vlastními silami.  
 Vedeme jej k převzetí odpovědnosti za své chování.  

Princip spoluúčasti klienta 
 Veškeré služby jsou poskytovány se snahou o maximální spoluúčast klienta.  
 Klient má při přípravě a realizaci volnočasových i jiných služeb možnost uplatnit své dovednosti a 

názory v nejvyšší možné míře.  
 Úloha centra při zajišťování volnočasových i dalších služeb je podpůrná.  

Popis služeb 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
podpora vlastních aktivit (pomoc s realizací vlastních nápadů klientů), pomoc se školou (pomoc s úkoly, 
pomoc se školní látkou, referáty), preventivní programy (besedy, diskuse, poskytnutí 
kondomu/těhotenského testu, promítání dokumentárních filmů), volnočasové aktivity, hra na hudební 
nástroj, filmový klub, situační intervence, skupinové aktivity (skupinové hry na rozvoj sociálních 
dovedností), práce s výukovými programy 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
akce mimo klub, víkendové a vícedenní akce 

Sociálně terapeutické činnosti 
pomoc v krizi, individuální rozhovor, poradenství, práce se skupinou 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

zprostředkování kontaktu na odborníka, poskytnutí informace, jednání s institucemi ve prospěch klienta, 
doprovod, práce s osobami blízkými 

Místo poskytování služeb 
NZDM Modrý pomeranč 
Selicharova 1420 
500 12 Hradec Králové 
mapa 

Podmínky pro poskytování služby 
Zájemce o poskytnutí služby může přijít do NZDM Modrý pomeranč v rámci otevírací doby klubů. Během 
prvního měsíce (max. tří měsíců - min. 5 návštěv), ve kterém dochází k jednání se zájemcem o službu, si 
zájemce může vyzkoušet nabídku služeb klubu a pracovníci mu postupně sdělují podmínky pro 
poskytování služeb NZDM. Poté je se zájemcem uzavřena dohoda o poskytování služeb písemnou, příp. 
ústní formou. Klient se v ní zavazuje k dodržování pravidel klubu i ke spolupráci na individuálním plánu v 
potřebném rozsahu. V rámci dohody si klient stanovuje svůj osobní cíl, na kterém chce se svým klíčovým 
pracovníkem pracovat. Z tohoto osobního cíle pak vychází individuální plán klienta. 
Dohodu o poskytování služeb nelze uzavřít se zájemcem v případě, že nespadá do cílové skupiny, chce  
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poskytnout službu, kterou NZDM nenabízí, odmítá dodržovat podmínky poskytování služeb nebo NZDM 
má naplněnou kapacitu služby. 

 
Poskytování služby může být ukončeno ze strany klienta bez udání důvodu, ze strany zařízení při 
nedodržení podmínek stanovených dohodou, v případě dosažení osobních cílů klienta nebo v případě 
dosažení věku, kterým klient již nespadá do cílové skupiny klubu. 

V rámci využívání služeb má klient možnost si stěžovat na kvalitu a poskytování služeb, příp. vznášet 
návrhy a podněty ke zlepšení. Stížnosti může podávat jak ústní, tak písemnou formou. Postup pro 
podávání stížností je vyvěšen v klubech, při podpisu dohody jej klient dostává v písemné podobě. 
Stížnosti vyřizuje vedoucí NZDM, případně ředitelka organizace (v případech stížností na vedoucí 
NZDM). 

Kapacita zařízení 

Kapacita klubu Beruška 
 Dle prostoru a personálního zabezpečení  
1 pracovník v přímé práci na pracovní poměr může pracovat s max. 7 klienty 
1 pracovník na DPP/DPČ může pracovat s max. 7 klienty 
1 dobrovolník/praktikant/stážista může pracovat s max. 3 klienty 
Max. kapacita klubu v běžném provozu se může pohybovat od 14 - 17 klientů v daném okamžiku. 

 Dle poskytovaných služeb  
24 klientů za den - pokud by klient cíleně využil např. 10ti minutový rozhovor a následně by klub opustil 

Kapacita klubu Orange 
 Dle prostoru a personálního zabezpečení  
1 pracovník v přímé práci na pracovní poměr může pracovat s max. 10 klienty 
1 pracovník na DPP/DPČ může pracovat s max. 10 klienty 
1 dobrovolník/praktikant/stážista může pracovat s max. 3 klienty 
Max. kapacita klubu v běžném provozu se může pohybovat od 20 - 23 klientů v daném okamžiku. 
 Dle poskytovaných služeb  
24 klientů za den - pokud by klient cíleně využil např. 10ti minutový rozhovor a následně by klub opustil 

Cena za poskytované služby 
Veškeré služby v nízkoprahových klubech jsou poskytovány zdarma. 
Klienti si přispívají pouze na akce pořádané mimo kluby (např. výlety, víkendové či vícedenní pobyty), a 
to v rozsahu přiměřeném možnostem dané cílové skupiny. Cena vychází z celkových nákladů na akci (u 
jednodenních akcí max. 50 Kč, u vícedenních akcí 100 - 200 Kč). 

Zodpovědný pracovník 
Mgr. Kateřina Zemanová, vedoucí NZDM Modrý pomeranč 

Adresa + kontakty 
NZDM Modrý pomeranč 
Selicharova 1420 
500 12 Hradec Králové 
Tel.: 495 260 510, 777 041 030 
E-mail: nizkoprahove.centrum@salinger.cz 
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Čas poskytování služby 

Otevírací doba klubu Beruška 
Po, út, čt, pá: 14:00 - 18:00 (v pracovní dny) 
St: individuální poradenství 14:00 - 16:30 

Otevírací doba klubu Orange 
Po, út, čt, pá: 15:00 - 19:00 (v pracovní dny) 
St: individuální poradenství 14:00 - 16:30 

NZDM MODRÝ POMERANČ 
(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý 
pomeranč) 

NZDM Modrý pomeranč je sociálně preventivní ambulantní službou. Jeho zřizovatelem je Občanské 
sdružení Salinger. V rámci NZDM Modrý pomeranč fungují dva nízkoprahové kluby, klub pro děti 
Beruška a klub pro mládež Orange. 

Poslání 
Jsme nepobytovým zařízením, kde děti a mládež ve věku 7 - 21 let z Hradce Králové mohou společně 
trávit volný čas a najít pomoc a radu v obtížných životních situacích. Pomáháme jim najít své místo v 
životě a společnosti. 

Cíle 
 Předcházet a zamezovat sociálnímu vyloučení našich klientů  
 Vést klienta k orientaci ve společnosti  
 Zvýšit kompetence klientů v plánování vlastních aktivit ve volném čase  
 Podporovat klienty při zvládání obtížných životních situací a zároveň je učit, jak je zvládnout 

samostatně  

Cílová skupina 

Cílová skupina nízkoprahového klubu Beruška 
Služby klubu jsou určeny dětem ve věku 7 - 14 let z Hradce Králové, které:  

 žijí v komplikovaných sociálních vztazích;  
 nemají příliš možností kde a jak trávit svůj volný čas.  

Cílová skupina nízkoprahového klubu Orange 
Služby klubu jsou určeny mládeži ve věku 13 - 19 let z Hradce Králové která: 

 nemá bezpečně kde a jak trávit svůj volný čas;  
 žije takovým životním stylem, který je v rozporu se společenskými normami a ohrožuje tak její zdravý 

vývoj (závislosti, promiskuita..);  
 se nachází v obtížných životních situacích, které nedokáže řešit v rámci svých přirozených sociálních 

vztahů (rodina, komunita, vrstevníci).  
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Principy poskytování služeb 

Princip nízkoprahovosti 
 Pro vstup do zařízení a užívání služeb neexistuje omezení podle etnického nebo sociálního původu, 

názorů a přesvědčení, pohlaví, zdravotního stavu ani životního stylu.  
 Klient má možnost zůstat v anonymitě; osobní údaje klienta se získávají pouze s jeho souhlasem a v 

situacích, které upravují zvláštní pravidla (např. pro potřeby pojištění při víkendovém pobytu, při jednání 
o nápravě škody apod.)  

 Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.  
 Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby; klient může přicházet a odcházet v 

rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení.  
 Klient není povinen zapojit se do připravených činností.  
 Služby jsou poskytovány bezplatně; finanční spoluúčast klienta je možná při navazujících aktivitách 

(např. koncerty, víkendové pobyty, tábory).  
 Klient se může podílet na činnosti centra a ovlivňovat ji.  

Princip odpovědnosti klienta 
 Cílem sociální pomoci je podpořit klientovu schopnost zvládat životní obtíže vlastními silami.  
 Vedeme jej k převzetí odpovědnosti za své chování.  

Princip spoluúčasti klienta 
 Veškeré služby jsou poskytovány se snahou o maximální spoluúčast klienta.  
 Klient má při přípravě a realizaci volnočasových i jiných služeb možnost uplatnit své dovednosti a 

názory v nejvyšší možné míře.  
 Úloha centra při zajišťování volnočasových i dalších služeb je podpůrná.  

Popis služeb 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
podpora vlastních aktivit (pomoc s realizací vlastních nápadů klientů), pomoc se školou (pomoc s úkoly, 
pomoc se školní látkou, referáty), preventivní programy (besedy, diskuse, poskytnutí 
kondomu/těhotenského testu, promítání dokumentárních filmů), volnočasové aktivity, hra na hudební 
nástroj, filmový klub, situační intervence, skupinové aktivity (skupinové hry na rozvoj sociálních 
dovedností), práce s výukovými programy 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
akce mimo klub, víkendové a vícedenní akce 

Sociálně terapeutické činnosti 
pomoc v krizi, individuální rozhovor, poradenství, práce se skupinou 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

zprostředkování kontaktu na odborníka, poskytnutí informace, jednání s institucemi ve prospěch klienta, 
doprovod, práce s osobami blízkými 

Místo poskytování služeb 
NZDM Modrý pomeranč 

Selicharova 1420 
500 12 Hradec Králové 
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Podmínky pro poskytování služby 
Zájemce o poskytnutí služby může přijít do NZDM Modrý pomeranč v rámci otevírací doby klubů. Během 
prvního měsíce (max. tří měsíců - min. 5 návštěv), ve kterém dochází k jednání se zájemcem o službu, si 
zájemce může vyzkoušet nabídku služeb klubu a pracovníci mu postupně sdělují podmínky pro 
poskytování služeb NZDM. Poté je se zájemcem uzavřena dohoda o poskytování služeb písemnou, příp. 
ústní formou. Klient se v ní zavazuje k dodržování pravidel klubu i ke spolupráci na individuálním plánu v 
potřebném rozsahu. V rámci dohody si klient stanovuje svůj osobní cíl, na kterém chce se svým klíčovým 
pracovníkem pracovat. Z tohoto osobního cíle pak vychází individuální plán klienta. 
Dohodu o poskytování služeb nelze uzavřít se zájemcem v případě, že nespadá do cílové skupiny, chce 
poskytnout službu, kterou NZDM nenabízí, odmítá dodržovat podmínky poskytování služeb nebo NZDM 
má naplněnou kapacitu služby. 
Poskytování služby může být ukončeno ze strany klienta bez udání důvodu, ze strany zařízení při 
nedodržení podmínek stanovených dohodou, v případě dosažení osobních cílů klienta nebo v případě 
dosažení věku, kterým klient již nespadá do cílové skupiny klubu. 

V rámci využívání služeb má klient možnost si stěžovat na kvalitu a poskytování služeb, příp. vznášet 
návrhy a podněty ke zlepšení. Stížnosti může podávat jak ústní, tak písemnou formou. Postup pro 
podávání stížností je vyvěšen v klubech, při podpisu dohody jej klient dostává v písemné podobě. 
Stížnosti vyřizuje vedoucí NZDM, případně ředitelka organizace (v případech stížností na vedoucí 
NZDM). 

Kapacita zařízení 

Kapacita klubu Beruška 
 Dle prostoru a personálního zabezpečení  
1 pracovník v přímé práci na pracovní poměr může pracovat s max. 7 klienty 
1 pracovník na DPP/DPČ může pracovat s max. 7 klienty 
1 dobrovolník/praktikant/stážista může pracovat s max. 3 klienty 
Max. kapacita klubu v běžném provozu se může pohybovat od 14 - 17 klientů v daném okamžiku. 
 Dle poskytovaných služeb  
24 klientů za den - pokud by klient cíleně využil např. 10ti minutový rozhovor a následně by klub opustil 

Kapacita klubu Orange 
 Dle prostoru a personálního zabezpečení  
1 pracovník v přímé práci na pracovní poměr může pracovat s max. 10 klienty 
1 pracovník na DPP/DPČ může pracovat s max. 10 klienty 
1 dobrovolník/praktikant/stážista může pracovat s max. 3 klienty 
Max. kapacita klubu v běžném provozu se může pohybovat od 20 - 23 klientů v daném okamžiku. 

 Dle poskytovaných služeb  
24 klientů za den - pokud by klient cíleně využil např. 10ti minutový rozhovor a následně by klub opustil 

Cena za poskytované služby 
Veškeré služby v nízkoprahových klubech jsou poskytovány zdarma. 
Klienti si přispívají pouze na akce pořádané mimo kluby (např. výlety, víkendové či vícedenní pobyty), a 
to v rozsahu přiměřeném možnostem dané cílové skupiny. Cena vychází z celkových nákladů na akci (u 
jednodenních akcí max. 50 Kč, u vícedenních akcí 100 - 200 Kč). 

Zodpovědný pracovník 
Mgr. Kateřina Zemanová, vedoucí NZDM Modrý pomeranč 

Adresa + kontakty 
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NZDM Modrý pomeranč 
Selicharova 1420 
500 12 Hradec Králové 
Tel.: 495 260 510, 777 041 030 
E-mail: nizkoprahove.centrum@salinger.cz 

Čas poskytování služby 

Otevírací doba klubu Beruška 
Po, út, čt, pá: 14:00 - 18:00 (v pracovní dny) 
St: individuální poradenství 14:00 - 16:30 

Otevírací doba klubu Orange 
Po, út, čt, pá: 15:00 - 19:00 (v pracovní dny) 
St: individuální poradenství 14:00 - 16:30 

Pozn. Otevírací doba klubů se během letních prázdnin mění dle zájmu klientů. 

Zdroj: www.salinger.cz 

KLÍDEK- NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

Klídek tvoří dvě NZDM a to:  
 
NZDM - Klub pro mládež , který je určen mladým lidem od 14ti do 20 let.  
 
Je otevřen: 
Po - St: 14:30 do 19:00,  
Čt: 14:30 - 19:30 (poslední hodina je vyhrazena na individuální práci)  
Pá: 14:00 - 18:00  

NZDM - Dětský klub , který je určen dětem ve věku 8-14let. Tento klub je otevřen každý všední 
den od 13:00 - 18:00. 
 
Poslání  
Posláním NZDM Klídek je nabízet v Hradci Králové dětem a mladým lidem ohroženým sociálně 
nežádoucími jevy bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas a vytvářet netradiční volnočasové 
aktivity. Poskytovat pomoc a podporu v obtížných životních situacích prostřednictvím odpovídajících 
sociálních služeb a doprovázet své klienty obdobím dětství a dospívání.  

Cílová skupina  
Jedná se především o děti (8 - 13 let) a mladé lidi (14 - 20 let) primárně z lokality Hradec Králové, 
kteří:  

 jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy,  
 nacházejí se v obtížné životní situaci,  
 mohou být v konfliktu se sociálním okolím či společenskými normami,  
 hledají alternativu k běžnému trávení volného času,  
 mají zájem se rozvíjet.  

Negativní cílová skupina  

 Zájemce potřebuje jinou službu než je zařízení či pracovník schopno nabídnout.  
 Zájemce má specifické potřeby (např. zájemce s tělesným postižením potřebuje osobního 

asistenta).  
 Uživatel služby či zájemce v sankci.  
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 Zájemce o službu, který nesplňuje kriteria cílové skupiny.  
 Uživatel či zájemce v akutní fázi infekční choroby.  

 

Cíle 

Hlavní cíl:  

 Zlepšovat kvalitu života cílové skupiny a zaměřit se zejména na prevenci sociálně 
nežádoucích jevů  

Dílčí cíle:  

 Pomáhat překonávat subjektivně obtížné životní situace uživatelů služeb.  
 Doprovázet uživatele služeb obdobím dětství a dospívání.  
 Snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a 

rizikového chování cílové skupiny.  
 Neformálním způsobem vzdělávat a vychovávat uživatele služeb.  
 Vyrovnávat sociální handicapy znevýhodněných uživatelů služeb.  
 Posilovat sociální dovednosti při zvládání každodenních situací.  
 Nabízet otevřený a bezpečný prostor při poskytování služeb (tj. zajistit psychickou, 

fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení).  
 Aktivizovat tvůrčí potenciál uživatelů služeb.  

Principy poskytovaných služeb 

1. Nízkoprahovost  

 Maximální otevřenost a přístupnost - časová, prostorová, blízkost přirozenému prostředí.  
 Službu může využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny a svým jednáním a chováním 

neomezuje či neohrožuje sám sebe, druhé uživatele, pracovníky nebo celkový chod služby.  
 Anonymita - uživatel služby nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje. Jakákoli 

informace o uživateli služby je evidována s jeho vědomím a osobní údaje (jméno, příjmení, 
bydliště) je evidována pouze se souhlasem uživatele služby. Do své dokumentace může 
uživatel kdykoli nahlédnout. Zařízení eviduje jen takové údaje, které jsou nutné pro 
poskytování kvalitních služeb.  

 Bezplatné poskytování služeb. Uživatel přispívá pouze v případě navazujících aktivit - 
víkendové pobyty, výlety apod.  

 Není nutná registrace, členství, ani pravidelná docházka do zařízení. Uživatelé mohou v 
rámci otevírací doby přicházet a odcházet dle svého uvážení. Uživatel služby se nemusí 
zapojovat do činnosti klubu a může realizovat své nápady.  

 Zařízení garantuje bezpečný prostor chráněný před všemi formami diskriminace, 
předsudků, nálepkování apod.  

 Součástí nabízených služeb není podsouvání či šíření ideologie nebo náboženského 
přesvědčení či jakákoli spoluúčast na rituálu.  

2. Další principy 

 Zařízení NZDM Klídek poskytuje služby dle Etického kodexu sociálních pracovníků a 
Standardů kvality sociálních služeb MPSV ČR a Standardů kvality sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje - verze pro NZDM.  

 Pracovníci se zaměřují na individuální přístup ke každému uživateli, na kvalitu služeb a 
vztah pracovník - klient a zařízení - klient.  

Poskytované služby  
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Sociální služby  

 Kontaktní práce  
 Rozhovor o sociální situaci uživatele služeb  
 Podpůrný rozhovor  
 Podávání informací  
 Poradenství  
 Situační intervence  
 Doučování  
 Práce se skupinou  
 Dlouhodobá případová práce  
 Krizová intervence  
 Doprovod do institucí návazné péče  
 Práce se sociálním okolím klienta (rodiče, kamarádi)  
 Podpora vlastních aktivit  
 Jednání s institucemi ve prospěch uživatele  

Volnočasové aktivity 

 Běžná nabídka 
Odvíjí se od běžně přístupného vybavení klubu, které klienti mohou samostatně využít. Př. 
stolní fotbal, strategické hry, šipky, kulečník apod. 

 Specifické tematické programy, které mají pevné místo ve struktuře klubu.  
Jedná se o ucelené bloky zaměřené na konkrétní témata, která jsou stanovena vždy na dva 
měsíce dopředu. Př. Týden netradiční komunikace, Lámání hlaviček, velikonoční týden 
apod. 

 Workshopy, dílny  
Jedná se o aktivity (jednorázové, pravidelné), které mají za cíl něco uživatele naučit, 
seznámit je s něčím novým, rozvíjet jejich kreativitu apod. Většinou bývají vedeny 
kvalifikovanými externisty. Př. sportovní workshopy, výtvarná dílna apod. 

 Jednorázové větší akce  
Jedná se o předem plánované a propagované akce, které se mohou konat i mimo zařízení . 
Jsou přístupné i lidem mimo stálou klientelu a mohou přesahovat rámec běžné otevírací 
doby. Slouží k propagaci naší činnosti, komunikaci s veřejností, oslovení potenciálních 
klientů, zpestření nabídky. Klienti se na nich mohou aktivně podílet. Př. Stezka odvahy, 
Maškarní průvod, diskotéky apod. 

 Jednorázové akce  
Jsou aktivity určené pro klienty, ale i pro veřejnost. Buď se konají v NZDM Klídek nebo 
mimo něj, často jsou pořádané ve spolupráci s jiným zařízením. Př. sportovní a kulturní 
aktivity. 

 Výlety  
Jsou to akce mimo zařízení edukativního charakteru, zaměřené na klienty. Jsou to 
nadstandartní aktivity mimo rámec klubu, na které si klienti přispívají 40% z celkové 
částky. Jejich cílem je neformální výchova a vzdělávání. Př. výlet na hrad, jízdárna, ZOO 
apod.  

   

Zážitkové programy  

 Sebezkušenostní a psychosociální hry  
Jedná se o nevýjezdové akce konané v NZDM Klídek a okolí zaměřené na rozvoj osobnosti 
jednotlivců a práci se skupinou, které mohou být také alternativní formou trávení volného 
času. Jedná se o komplexní déletrvající zážitkové hry, krátké zážitkové hry na klubech nebo 
zážitkové hry v rámci tematických týdnů. Př. horolezecká stěna, jednodenní zážitkové hry, 
drobné zážitkové hry konané v rámci tematických týdnů.  

 Zážitkové výjezdové aktivity 
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Jedná se o zážitkové víkendové nebo vícedenní programy zaměřené zejména na 
rozvojvztahů a interakcí mezi uživateli, pracovníky a uživateli a rozvoj sociálních 
dovedností  

 uživatelů. Cílem je vyvést uživatele do přírody, dát jim možnost trávit volný čas jinou 
formou, posunout vztah uživatel - pracovník, rozvíjet vztahy ve skupině, rozvíjet sociální a 
další dovednosti uživatelů.  

   

Preventivní programy  

 Skupiny a preventivní měsíce 
Jedná se o pravidelná setkávání s otevřenou skupinou klientů, která vede pracovník klubu. 
Témata mohou přinášet klienti i pracovník. Jedná se o témata důležitá, příp. aktuální pro 
klienty a jejich osobní rozvoj. Mají jednoznačně preventivní charakter.  

 Besedy  
Jsou to interaktivní setkání k předem danému tématu, které většinou zajišťuje externí 
odborník. Vychází ze zakázky uživatelů služeb.  

 Exkurse  
Jedná se o návštěvy v návazných a jiných institucích, se kterými klienti mohou v běžném 
životě přijít do styku. Mají výchovný a vzdělávací charakter.  

Pravidla  

Základní pravidla 

 Nezneužívat návykové látky v klubu, zároveň i nevstupovat pod viditelným vlivem 
návykových látek, a to včetně WC a dvorku. 

 Nevyvíjet žádné násilné či diskriminační chování vůči ostatním (včetně slovního urážení, 
vyvolávání konfliktů, šikanování apod.). 

 Nekouřit v klubu ani v ostatních částech budovy. 
 Nepoškozovat, neodnášet a nekrást vybavení a zařízení klubu, ani majetek ostatních 

uživatelů. 
 Nerozvíjet žádné sexuální aktivity. 

Další pravidla 

 Nechodit do zahrádek v okolí, na střechu, za bar a neobsluhovat elektrospotřebiče.  
 Nehrát hry o peníze.  
 Vybavení a materiál je možno zapůjčit jen se svolením pracovníků.  
 Nemanipulovat s věcmi za barem.  
 Uklízet po sobě.  
 Nezdržovat se na dvoře po zavírací době.  
 Nejezdit na kole ani na bruslích v budově.  
 Nenavštěvovat druhý klub bez povolení pracovníků.  

Práva  

 Právo kdykoli v rámci otevírací doby přijít a odejít. 
 Právo svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí být odsuzován, ale zároveň jimi 

nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé. 
 Právo na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání. 
 Právo nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří. 
 Právo vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní. 
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 Právo na ochranu osobních údajů. 
 Právo podat stížnost s možností odvolání. 
 Právo rozhodovat o využití času, který zde uživatel služby tráví.  
 Právo na poskytnutí informací, které uživatel služby potřebuje vědět. 
 Právo na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké uživatel potřebuje. 
 Právo využít služby, jaké uživatel chce a potřebuje využít. 

Zdroj: www.prostorpro.cz 
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