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Mikrobus pomáhá nezaměstnaným Romům
Brno, 30. 6. 2008
Dne 23. června 2008 proběhla závěrečná konference projektu Mikrobus s názvem „Beznadějný
případ? – Zkusme to jinak: poradenství při práci s nezaměstnanými“, kde byly představeny
výsledky práce za celé období trvání projektu Mikrobus.
Projekt Mikrobus realizují pracovníci romského střediska Drom v Brně a jeho hlavním cílem je
napomáhat lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým překonat
znevýhodnění na trhu práce a dovést je k úspěšnému uplatnění v zaměstnání.
Jedním z cílů projektu je také vznik pozic speciálně zaměřených poradců pro zaměstnanost. Tyto
osoby se připravují přímo pro práci s cílovou skupinou, při níž je kladen důraz na individuální práci
s klientem. Poradci v jednotlivých lokalitách vytvořili centra asistovaného umístění, kde se svými
klienty pracují.
Cílovou skupinu tvoří lidé ze sociálně vyloučených lokalit, u nichž kombinace dlouhodobé
nezaměstnanosti, etnicity, nízké vzdělanosti i odbornosti vede k problematickému stavu, z něhož se
jen výjimečně dokáží jednotlivci zapojit do pracovního procesu. Z 85 % je klientela tvořena Romy.
Do dubna 2008 využilo služeb projektu 1143 klientů, z toho se 608 (53 %) se spolupracovalo
intenzivně, 296 se podařilo umístit (26 % z celkového počtu, 49 % z intenzivní spolupráce), 832
prošlo různými formaci zaškolení či vzdělávání a poskytnuto bylo 2 790 asistencí.
Úvodního slova a záštity nad konferencí se ujala PhDr. Kateřina Dubská, předsedkyně Výboru pro
národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna. Hovořila o situaci sociálně vyloučených ve městě
Brně, působení neziskových organizací i veřejné správy na ni a dále o nově vznikajících aktivitách
Vlády ČR Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Mgr. Svatava Vaculová, koordinátorka projektu Mikrobus, představila následně organizaci Drom,
romské středisko a jednotlivé aktivity včetně projektu Mikrobus. Popsala základní informace o
projektu – partnerství 4 organizací, které spolurealizují aktivity projektu v 7 lokalitách čtyř krajů –
Drom, romské středisko jako příjemce projektu, občanské sdružení Romano jasnica, občanské
sdružení LIGA a občanské sdružení Společenství Romů na Moravě. Dále uvedla: „Spolupracujeme
také s veřejnými institucemi propojením sociální politiky s poradenstvím poskytovaným neziskovou
organizací. Výstupy projektu jsou v podobě publikací a přibližně 300 umístěných z celkových více jak
1000 klientů. Za problematické oblasti považujeme nízkou motivaci uchazečů i zaměstnavatelů,
demotivující sociální systém, udržení uchazečů v zaměstnání, práci načerno aj.“
Vladimíra Šťastná z Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Brno–Źidenice navázala na
prezentace pohledem pracovníka zastupujícího sociální politiku státu: „Vzhledem k tomu, že motivační
možnosti sociálních odborů jsou omezené, využíváme toho, že spolupráci nezaměstnaného klienta
s Drom, romským střediskem lze začlenit do aktivizačního plánu jako jeden ze způsobů, jímž
nezaměstnaný prokazuje vlastní snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. …Co se týče úskalí,
případně komplikací, nenapadá mě nic konkrétního, my nejvíce bojujeme s tím, že většina
nezaměstnaných mužů nám přiznává, že jsou na ÚP z toho důvodu, aby jim byly vyměřeny alimenty na
nejnižší hranici, pracují načerno, jsou zaměstnatelní, ale nechtějí… Naše zkušenosti s Drom, romským
střediskem jsou veskrze pozitivní, odesíláme i klienty neromského původu, kteří nejsou schopni si najít
sami práci, potřebují pomoc, jsou rádi, že si mohou zatelefonovat zaměstnavatelům, využít mail, že se
najde někdo, kdo jim chce pomoci, tuhle možnost sociální odbory nemají.“

Vedle výše zmíněných na konferenci vystoupil pan Ing. Petr Víšek, ředitel o. s. SOCIOKLUB a
odborník zabývající se dlouhodobě procesy vedoucími k sociálnímu vyloučení z pozice výzkumníka i
zástupce politik. Popsal sociální aspekty znevýhodnění cílové skupiny na trhu práce a sociální
vyloučení v kontextu současné legislativy.
Další prezentující byli Petr Havlík, Ing. Radim Martynek a František Klíma, kteří popsali své

zkušenosti se zaměstnáváním a vzděláváním klientů projektu v rámci spolupráce s Drom,
romskýmstřediskem.
Všechny produkty projektu Mikrobus najdete na webových stránkách www.drom.cz
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