Agentura pro začleňování Romů neprodlouží své působení v Broumově - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Neděle, 06 Únor 2011 13:23

Vládní Agentura pro sociální začleňování končí v Broumově svoji působnost. Podle slov
starosty Milana Kotrnce je to však příliš brzy, neboť problém s místními Romy stále trvá.

„Odejdeme s tím, že spolupráce byla úspěšná. Do června dokončíme přípravu a start tří
ústředních projektů. Do individuálního projektu počítáme i s pozicí inkluzivního koordinátora,
který bude projekty s naší podporou dále řídit a rozvíjet. Odpovědnost však zůstane na vedení
města Broumov a jeho partnerech," říká ředitel Agentury Martin Šimáček.

Mezi typické problémy patří v Broumově závažný nedostatek pracovních míst pro
nízkokvalifikované osoby. Nezaměstnanost je zde oproti jiným oblastem náchodského okresu
poměrně vysoká (pohybuje se od pěti do deseti procent podle aktuálního počtu pracovních
příležitostí). Mezi nekvalifikovanými uchazeči o práci představují Romové přibližně 71 procent a
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velká většina z nich má pouze základní vzdělání. Ve městě chybí návazné vzdělání učňovského
nebo středoškolského typu (je zde pouze gymnázium), není příliš rozvinutý systém motivace
žáků k dalšímu vzdělávání. Děti ze sociálně vyloučeného prostředí proto často nepokračují v
návazném vzdělávání a stávají se tak klienty Úřadu práce.

25. července 2008 vzniklo Lokální partnerství Broumov, jejímiž členy se stala Agentura pro
sociální začleňování, Město Broumov, Úřad práce v Broumově, Evropa Union, o.s., Stěnava,
o.s. a Začít spolu, o.s.. Úvod partnerství v Broumově byl spojen s tvorbou Strategického plánu
sociálního začleňování, který byl v červnu 2010 schválen zastupiteli města. Jeden z projektů,
který podle slov Martina Šimáčka bude zahájen v červnu 2011, je Podpora sociální integrace
příslušníků romských lokalit. V budově bývalé základní školy ve Velké Vsi v Broumově vznikne
středisko služeb, které se zaměří na zlepšení přístupu na trh práce. Jádrem projektu bude
zavedení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborného poradenství a dalších
doprovodných služeb.

Video z reportáže České televize
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