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Financování projektu 
„Tento leták vznikl v rámci projektu Zdraví a romská komunita, 

analýza situace v Evropě, který je financován z Evropské unie v rámci 
programu veřejného zdraví.“

Cílem projektu je zpracování studie na základě 
průzkumu romské populace s ohledem 
na zdravotní stav a přístup této komunity 
k sociálním a zdravotním zdrojům v jednotlivých 
zapojených zemích. Prostřednictvím jednotných 
anonymních dotazníků bude proveden průzkum 
u reprezentativního vzorku Romů. Analýza těchto 
výsledků  bude navíc porovnána s daty celkové 
populace a rovněž bude provedeno srovnání na 
mezinárodní úrovni.

Při expertním výběru vzorku v každé zemi budou 
brány v úvahu různé faktory, jako je například 
pohlaví, věk, romská kulturní skupina (tam, kde je 
to vhodné), sociální postavení, bydliště atd.  Cílem 
je získat data o chorobách, úrazech, následných 
omezeních každodenních činností, spotřebě 
léků, návštěvách lékařů, hospitalizaci a využívání 
služeb pohotovosti a záchranné služby, spotřebě 
cigaret a alkoholu, životním stylu, výživě atd.

Projekt bude probíhat pod dohledem externích 
expertů, kteří budou poskytovat poradenské 
služby, stanovovat postupy a kritéria pro 
provedení  studie a pomáhat s interpretací dat 
získaných z výzkumu. V každé zemi zapojené 
do projektu budou vypracována doporučení 
ohledně provedení vhodných opatření, která 
se zaměří na zlepšení zdravotní situace romské 
komunity.

Tým partnerů projektu sestaví s použitím výsledků 
z jednotlivých národních zpráv návrh společné 
zprávy popisující zdravotní stav Romů a vypracuje 
doporučení zaměřená na aktivní opatření na 
zlepšování zdraví romského obyvatelstva v celé 
Evropě. 

Španělsko: FSG (Fundación 
Secretariado Gitano). 
www.gitanos.org
nuria.serrano@gitanos.org

Bulharsko: THRPF (The Health of 
the Romani People Foundation 
– Nadace pro zdraví romského 
obyvatelstva).  
www.romasite.zlobil.info
mngrf-sl@mbox.digsys.bg

  

Česká republika: Rada vlády ČR 
pro záležitosti romské komunity
www.vlada.cz/en/rvk/rzrk/rzrk.html
soukupova.radka@vlada.cz
Česká republika: Vzájemné 
soužití o.s., Česká republika
www.vzajemnesouziti.cz
vzajemne.souziti@tiscali.cz

Řecko: Efxini Poli 
(Síť místních úřadů) 
www.efxini.gr 
epolis@efxini.gr

Portugalsko: REAPN (Rede 
Europeia Anti-Pobreza Portugal 
Associacao). www.reapn.org 
sandra.araujo@reapn.org

Rumunsko: Romani CRISS (Roma 
Center for Social Intervention 
and Studies – Romské centrum 
pro sociální zásahy a studie). 
www.romanicriss.org
office@romanicriss.org 
Slovensko: PDCS, o.z., Partners 
for Democratic Change Slovakia 
www.pdcs.sk 
monika@pdcs.sk 
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Shrnutí Cíle Očekávané výsledky
Podle Evropského parlamentu je v současné 
době 12 až 15 miliónů Romů žijících v Evropě obětí 
rasové diskriminace. V mnoha případech bývají 
rovněž postiženi vážnou strukturální diskriminací, 
chudobou a vyloučením ze společnosti*. Mezi 
hlavní faktory, které přispívají k vyloučení ze 
společnosti, patří nerovnosti v oblasti zdravotní 
péče a v přístupu ke zdravotním službám. K tomu, 
aby bylo možno určit zdravotní stav romské 
populace, chybí statistické údaje a spolehlivá 
aktuální data.

Cílem projektu je získání spolehlivých a 
přesvědčivých dat ohledně zdravotního stavu 
Romů a zjištění, do jaké míry tato skupina obyvatel 
využívá zdravotní služby a jaký k nim má přístup. 
Díky tomu bude možno určit skutečné potřeby a 
navrhnout strategická doporučení.

Doporučení vyplývající z projektu poslouží jako 
základ pro vypracování souboru opatření, činností 
a postupů jak na státní, tak  i na evropské úrovni. 
Cílem těchto návrhů bude zmírnění nerovností, 
jimž musí Romové čelit v oblasti zdravotnictví, 
a zlepšit tak jejich zapojení do společnosti.

Hlavními výsledky projektu budou 
shromážděná data • 
 analýza zdravotního stavu Romů • 
v partnerských zemích
návrhy opatření a doporučení• 
porovnání dat mezi jednotlivými zeměmi• 
 zvýšení povědomí o hlavních subjektech • 
v oblasti zdravotní péče 
a šíření výsledků projektu.• 

* Usnesení ze dne 31. ledna 2008 o Evropské strategii v otázce romského obyvatelstva

Základní cíl
Základním cílem projektu je analyzovat zdravotní 
situaci romské populace a následný návrh 
specifické strategie v oblasti zdraví a činnosti pro 
tuto cílovou skupinu obyvatel. Analýza by měla 
napomoci při zmírňování nerovností v oblasti 
zdravotní péče a při navrhování individuálních 
postupů.

Specifické cíle
s využitím především mezinárodních zdravot- Ö
ních indikátorů získat spolehlivá a přesvědčivá 
data ohledně sociální a zdravotní situace 
romské populace v jednotlivých partnerských 
zemích a informace o tom, jak tato skupina 
obyvatel využívá zdravotní a lékařské 
zdroje, které jsou běžně dostupné většinové 
společnosti.

vypracovat přibližnou diagnózu sociální a  Ö
zdravotní situace romské komunity v každé 
zúčastněné zemi. 

analyzovat výsledky průzkumu, identifikovat  Ö
hlavní faktory, které rozhodují o zdravotním 
stavu romské populace, vyvinout účinné 
strategie a vypracovat doporučení ohledně 
zdravotních postupů a ochrany zdraví, 
prevence chorob a sledování zdravotního 
stavu obyvatel. 

zvyšovat povědomí klíčových politiků,  Ö
zúčastněných subjektů, autorů programů 
a členu romské komunity o nutnosti realizace 
opatření a strategií zaměřených na zlepšení 
zdravotního stavu členů romské komunity.

diagnóza sociální a zdravotní situace romské  �
komunity v 7 evropských zemích (Španělsko, 
Portugalsko, Řecko, Česká republika, 
Slovensko, Rumunsko a Bulharsko) založená 
na sběru dat shromážděných na základě 
reprezentativního vzorku v jednotlivých 
zemích. V každé zemi bude vydána zpráva v 
místním jazyce.

návrhy opatření a doporučení určené  �
klíčovým subjektům v sociální a zdravotní 
oblasti (politici,  pracovníci ve zdravotnictví, 
zdravotní managment,  sociální subjekty 
působící v oblasti zdravotnictví, romská 
komunita). Doporučení budou přizpůsobena 
specifickým podmínkám jednotlivých zemí, 
ale zároveň budou mít také evropský rozměr 
a budou zahrnuta v národních zprávách.  

zvyšování povědomí a šíření informací  �
o sociálním a zdravotním stavu romské 
populace a  jejich potřeb u co největšího 
počtu zainteresovaných osob.

stanovení strategických postupů v  �
jednotlivých zemích, které by měly pomoci 
zlepšit zdravotní stav romských komunit.


