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SLUŽBY ROMSKÉHO PORADCE
1. Základní informace:
Romský poradce koordinuje plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské
komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.
Romský poradce vykonává tyto činnosti:
• sledování vývoje situace romské menšiny, vyhledávání zdrojů podpory a mapování rizik
ohrožujících životní situaci Romů, vypracování zpráv ze šetření a podkladů o stavu
romské menšiny;
• analytická činnost zaměřená na zjištění příčin problémů a jejich dopadů na situaci
romské menšiny, identifikace potřeb této skupiny za účelem tvorby koncepčního řešení
situace romské menšiny, hodnocení dopadů politiky romské integrace a dílčích
integračních projektů na situaci Romů, tvorba analytických zpráv;
• iniciování vzniku opatření k řešení aktuálních problémů Romů a podpora realizace
integračních projektů, účast v odborných komisích obcí a na dalších platformách, jejichž
činnost směřuje k naplnění potřeb Romů;
• přímý kontakt s představiteli romské menšiny a zprostředkování komunikace mezi nimi
a veřejnými institucemi, podpora aktivní participace Romů na řešení záležitostí, které se
jich týkají;
• aktivní depistáž romských domácností ohrožených sociálním vyloučením, účast na
sociálně-právní ochraně romských dětí ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany
dětí ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností, zapojení do řešení konfliktů a
smírčího vyjednávání mezi romskou menšinou a ostatními obyvatel.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
O službu romského poradce může požádat: každý občan starší 18ti let.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Předem nejsou stanoveny formuláře, doklady a náležitosti.
4. Způsob podání žádosti:
- občan může požádat o službu romského poradce osobně, telefonicky, emailem nebo
dopisem
- službu romského poradce lze poskytnout i anonymně
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Magistrát města Plzně
Odbor státní sociální péče
Martinská 2, 306 32 Plzeň
Pověřený pracovník:
Mgr. Róbert Grega
PO, ST 8,00 - 17,00 hod.
Tel.: 378 033 323, Fax: 378 033 302
E-mail: grega@plzen.eu, http://e-podatelna.plzen.eu/
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Předem nejsou stanoveny.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Žádné.
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8. Lhůty pro vyřízení:
Věc je s občanem projednána bezodkladně, případně dále dle povahy projednávané věci.
9. Účastníci řízení:
Občan, který žádá o službu romského poradce.
10. Další požadované činnosti:
- spolupráce s romským poradcem je pro klienta dobrovolná
11. Právní úprava:
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a s rozšířenou působností.
Všechny uvedené právní předpisy jsou vždy v platném znění.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Nejsou.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Žádné.
14. Správce postupu:
Odbor státní sociální péče MMP
15. Datum, od kterého návod platí:
1.1.2019
16. Datum provedení poslední aktualizace:
15.10.2020
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.

2

